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Omålad byggsats med 9delar
BM Volvo T350 Boxer
Traktorn tillverkades av AB Bolinder Munktell mellan
1959 och 1967 och blev med sina 28 039 exemplar
den mest tillverkade traktorn i BM:s historia.
Modellen lever kvar idag som en relativt
vanlig veterantraktor som ibland behöver
lite översyn i verkstaden.
Traktorn levererades med 3 cylindrig
BM 1113-motor på cirka 55 hästkrafter
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Byggsatsens innehåll:
A:
B:
C:
D:
E:

1 st
2 st
1 st*
1 st*
1 st*

Traktorram
Bakhjul
Ratt
Sits
Trepunktslyft

F: 1 st* Motorblock
G: 1 st* Motorhuv
H: 1 st* Verkstadsbänk

* Några detaljer kan levereras med stöttorna kvar för att skydda de tunna delarna och underlätta vid målning.
Satsens delar är 3D-utskrifter i färgad resin utskrivna på hobbybasis. Tekniken är inte så exakt som vid formpressning
eller gjutning utan delarna blir här ”mer personliga” då ingen utskrift blir den andra lik.
Läs mer om material och tillverkning på sista sidan.
Direkt efter utskrift har delarna tvättats och ett flertal av de många stöttorna från utskriften har klippts bort.
På traktorramen har även en finslipning gjorts för att minska rester och spår efter dessa stöttor.
På övriga delar finns det alltså kvar en del putsarbete för modellbyggaren innan delarna är klara att målas
och sättas samman. Stöttornas fästpunkter lämnar kvar små toppar, dessa kan försiktigt bearbetas med
vass kniv (skalpell) och fingradig nålfil.

1) Förberedelser:
Lämpliga verktyg:
För målning:
- Vass kniv, skalpell eller brytbladskniv
- Vattenbaserad (akryl) grundfärg för modellbygge
- Små borrar eller brotschar, 0,4-1mm
- Vattenbaserad färg till kulörlager
- Fin nålfil
- Vattenbaserad lack, blank/haövblank/matt
- Fingradigt slippapper
- Små penslar
- Lim, flytande snabblim passar bra
- Färgspruta om man har tillgång till sådan.
Studera förebild:
- Sök gärna på nätet efter bilder på förebilden för att hitta passande färgvarianter och skick
att efterlikna, allt från avställd, sliten och rostig till blänkande nyrenoverat skick.
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1) Förberedelser, forts.....
Var försiktig när du hanterar framhjulen på sina tunna axlar samt övriga tunna detaljer
som t.ex. trepunktslyften.
Detaljer där stöttorna är kvar:
- Låt gärna detaljerna som har stöttorna kvar ha kvar dessa tills de har målats.
Detaljerna är tunna och känsliga och en del kan rätt lätt försvinna på arbetsbordet.
- Klipp ev. bort några av stöttorna för att frilägga detaljen för lättare åtkomst vid målningen.
Traktorramen
- Skär bort de gulmarkerade stagen i motorrummet
och de mellan bakskärmarna (om de finns kvar på modellen).
Övriga detaljer där stöttorna har klippts bort:
- Skär och putsa bort toppar och utstickande rester som finns
kvar efter de borttagna stöttorna, i alla fall på synliga ytor
och ytor som skall ligga an mot andra detaljer.

2) Målning:
Jag rekommenderar att delarna målas innan delarna sätts samman
så att man får färg på samtliga ytor som senare kan vara svåra att komma åt.
Bästa resulatet för grundmålning och målning av ”större” ytor får man med
färgspruta om man har tillgång till sådan.
Penselmålning går givetvis också bra om man ser till att hålla färgskikten tunna
.

Färgförslag
- På ett renoveringsprojekt som denna modell finns det många sätt att gestalta färgsättningen
- Allt från ett rostigt vrak till en blänkade nyrenoverad pärla
- Traktorerna var från början röda
Färgerna både blektes och smutsades efter en tids användning, så det är bara trevligt med variation.
- Några förslag på RAL-koder har jag hittat på nätet och kompletterat med närliggande Vallejo-färger.
- Nyrenoverade traktorer
Röd, kaross, fälgar RAL 3000-3002 Vallejo Model air
71.269 Ral 3000 Red,
Vallejo Model Color 70.908 Carmine red
- Välanvända traktorer kan ges ett par tunna ojämna wash-lager med rosttoning
Vallejo Model wash 76.507 Dark rust eller
Vallejo Model Air 71.080 Rust, mycket utspädd.
Och sedan blekas med ännu tunnare wash med vit akrylfärg

A) Alla detaljer grundas med vattenbaserad grundfärg för modellbygge.
Detaljerna med stöttor kan ha dessa kvar under målningen, det gör dom mer hanterbara.
B) Färdigmålning
- Samtliga delar, utom motor, ratt, sits och verkstadsbänk kan först målas i
huvudfärgen (röd/roströd) med färgspruta (eller pensel)
- Efter att färgen torkat kan delar som skall ha avvikande färg målas med fin pensel.
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2) Målning, forts.....
Detaljer
- Motorblocket hade vid leverans en grönaktig färg (”BM motorgrönt”) med detaljer
i svart och metall, se bild nedan. Med tiden blev motorrummet allt mörkare av
smuts och oljespill.
- Fälgarna röda
- Däcken målas svarta, med ”lerfärg” i mönstren om man önskar
- Grillen vid kylaren i fronten var vid leverans silver/aluminiumglänsande i ”springorna”
- Försök måla i grillens springor med fin pensel och med en liten droppe utspädd färg
som får suga in, flyta ut och fylla springan.
- ”rädda” sedan resultatet genom att åter dutta rött/grönt på flänsarnas utsida
med ”torr” färg ovanpå det silver som hamnat lite utanför.
- På en välanvänd traktor blev grillen allt mer brun/svart/rostig med tiden.
- Framlyktor.
- Lykthus svarta på nyrenoverad maskin, rostiga på slitna fordon
- Lyktglas vitt eller silver
- Baklyktor
- Lyktglas mörkröda
- Sits, svart eller roströd
- Verkstadsbänken målas efter tycke, plåtgrå eller mmed mer eller mindre flagnande färg
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3) Bakhjul
- Kontrollera att axlarna går in i hålen på fälgarna
Om inte, öppna upp hålet med passande borr
Monteringsskivan skall ligga an mot fälgen
- Observera att däckmönstrets riktning skall vara
som på bilden.
- Oftast finns det en lite deformerad del på däcken.
Låt den delen vara nedåt
- Limma och justera vinkeln på hjulen och låt
modellen vila tills limmet torkat.

4) Trepunktslyft med dragkrok

- Detaljen skall ”träs på” över kraftuttaget längst bak
och limmas mot de gulmarkerade ytorna ovan och
under drivaxeln.
- Justera positionen så att den blir rakt monterad
- Placeringen skall vara som på nedre bilden.

5) Ratt
- Kontrollera att monteringshålet på instrumentbrädan är öppet.
- Klipp försiktigt loss ratten från de sista stöttorna
vid avsmalningen strax ovanför den nedre ”klumpen”
på rattstången.
- Rattstången skall föras ner tills den lilla distansringen
på stången når instrumentbrädan.
- Rattstången limmas med en droppe lim i hålet innan
stången förs ned.

6) Sits
- Sitsen limmas i den markerade nedsänkningen
ovanför drivaxeln.
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7) Färgförbättra och klarlacka
Om några detaljer behöver färgförbättras eller vädras till ett mer slitet utseende passar det bra nu
För att skydda modellen bör den även klarlackas, blank lack för nyrenoverat objekt,
matt lack till de mer slitna modellerna..
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