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Omålad byggsats med 9 delar
Volvo BM T650
Traktorn tillverkades av Volvo BM mellan
1970 och 1982 i drygt 26.000 exemplar
Traktorn var utrustad med en 4 cylindrig
BM-Volvo D42-motor på 75-80 hästkrafter
Till försvarsmakten levererades ett stort
antal med beteckningen Hjultraktor 319.
Många traktorer tjänstgör än idag som
extratraktor på smågårdar runt om i landet.
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Byggsatsens innehåll:
A:
B:
C:

1 st
2 st
1 st*

Traktorram
Bakhjul
Trepunktslyft med
pinnkoppel för modellbruk
D : 2 st* Rattar 1 ratt i reserv ”ifall-att”)

E1: 1 st*
E2: 1 st*
F: 1 st
G: 1 st
H: 1 st

Sits
Sits med gubbe
Hytt
0,5 mm metalltråd till avgasrör
Dekalsats (ej på bild)

* 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
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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
- Skall vara putsad från leverans, men seändå över om det finns något som behöver åtgärdas.
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
- Som vanligt finns inga exakta färger, enligt tips på nätet hamnar den röda traktorfärgen
i intervallet 3000-3004 på RAL-skalan.vid BM-fabriken blandades färgerna efter färglikare från batch till batch.
Sedan både blektes och smutsades färgerna efter en tids användning, så det är fritt fram för egna blandningar.
- Några av de RAL-koder har jag hittat på nätet och tips på närliggande Vallejo-färger.
- Röd, kaross, fälgar RAL 3000-3002 Vallejo Model air
71.269 Ral 3000 Red,
Vallejo Model Color 70.908 Carmine red
- Grön Motorblock

RAL 6000

Vallejo Model color 70.974 Green sky
Vallejo Gaame color 72.030 Goblin green

A) Alla detaljer grundas med vattenbaserad grundfärg för modellbygge.
Detaljerna med stöttor kan sitta kvar på dessa under målningsarbetet.
B) Färdigmålning - Färger på 650:n var normalt röd förutom Försvarets traktorer
som givetvis var målade i militärens färger.
- Samtliga delar, utom avgasrör, ratt, sits och förare kan först målas i
huvudfärgen med färgspruta (eller pensel)
- När färgen torkat kan delar som skall ha avvikande färg målas med fin pensel.

Modeller och smådetaljer för MJ

Frykmo Modellbyggeri

Bygginstruktion
Volvo BM T650

Sida: 3

N
1:160

2) Målning, forts.....
Vilken färg på vilka delar?
- Motorblocket hade vid leverans en grönaktig färg (”BM motorgrönt”) med detaljer
i svart och metall men 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 målas svart eller med aluminiumton
- Framlyktor i grillen.
- Lyktglas vitt eller silver
- Baklyktor i bakskärmens bakkant
- Lyktglas tvådelat - från utsidan - Orange blinkers, mot mitten, rött baklyse.
- Avgas- och insugsrör kan målas svarta eller med gråaktigt metallutseende.
- Sits, svart eller brun
- Traktorföraren, målas efter tycke.
Blåbyxor eller Lantmännenoverall?
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3) Bakhjul
- Kontrollera att axlarna går in i hålen på fälgarna
Om inte, öppna upp hålet med passande liten borr/mejsel
Monteringsringen på fälgens insida (gulmarkerad) skall
limmas mot stänkskärmens insida
- 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 till limmet torkat.

4) Trepunktslyft med dragkrok
- Detaljen skall skjutas in i urtagen i aktern och limmas
mot de gulmarkerade ytorna.
- 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 eller förare
- Välj om modellen skall byggas med tom sits eller
sits med förare
- Sitsen limmas i den markerade nedsänkningen
ovanför drivaxeln.
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7) Hytt
Hytten levereras utan ”fönsterglas”.
Traktorn kan byggas med, utan eller med löstagbar hytt.
Hytten skall vila på de gulmarkerade ytorna på bakskärmar
och hyttgolv.
Hörnen mot golvet kan behöva slipas från rester av stöttorna
så att nersidan ligger an hela vägen efter golv och skärm.

8) Färgförbättra och klarlacka
Om några detaljer behöver färgförbättras efter montering passar det bra nu
För att skydda modellen bör den även klarlackas.
Om modellen skall få dekaler skall ytorna först lackas med blank klarlack, då fäster dekalerna bättre.
Efter att dekalerna kommit på plats kan modellen lackas med matt eller halvmatt lack om man vill
efterlikna en mer använd traktor.

9) Volvodekal
650-traktorerna har Volvo-dekaler längs motorhuvens
båda kanter.
Medskickade dekaler finns i tre varianter
-”VOLVO BM” på vit eller mörk bakgrund
-”BM - VOLVO” på vit bakgrund.

Dekalpappret består av två skikt som båda täcker hela ytan, texten är alltså inte en separat,
lös ”ö” på dekalsatsen.
- Ett bärskikt av papper som skall blötas bort
- Ett bildskikt av klar folie med tryck.
Texterna är väldigt små och dekalremsorna blir mycket smala och får hanteras försiktigt.
På det hela dekalarket:
- Skär först lätt med vass kniv så att det bara går igenom den översta folien runt de valda texterna.
- Skär efter de skärmarkeringar som finns på arket. (den vita bakgrunden syns dåligt).
- Skär därefter igenom hela arket ett par tre millimeter utanför texterna och lägg detaljen i blöt i c:a 30 sekunder
- För över dekalen till modellen. Den skall placeras på motorhuvens sidor.
- När dekalen har torkat kan man mjukgöra den med t.ex Micro set
för att få den att bättre följa rundningar och ojämnheter på ytan.
- När dekalen åter är torr skall modellen skyddas med klarlack.
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9) Insug- och avgasrör
- Avgasröret kapas till av den medföljande
0,5 mm metalltråden, c:a 6 mm längd.
- Den målas svart och klipps av så att
ungefär 6-7 mm sticker upp ovanför motorhuven
- Limma röret i hålet på motorhuven

Om material och tillverkning av de 3D-printade detaljerna
Detaljerna är utskrivna i en enklare typ av 3D-skrivare som
arbetar med flytande UV-känsligt resin där detaljen byggs
på en byggplatta som doppas upp och ner i vätskan och
lager för lager exponeras mot en LCD-skärm med UV-ljus
i botten av resinbehållaren. (Ungefär som när man stöper ljus)
Tekniken är inte så exakt som vid formpressning eller
gjutning utan delarnas form varierar en aning.
T.ex. skiftar rundheten på framhjulen mellan olika utskrifter
Modellen byggs alltså upp-och-ner och tekniken kräver att delarna byggs tillsammans med ett antal stöttor
i samma material som både håller fast den allt tyngre modellen vid byggplattan och som bas för att bygga
upp materialet i modellens olika delar.
Direkt efter utskrift tvättas delarna från överblivet resin och stöttorna klipps bort från några av delarna.
Därefter härdas delarna under en UV-lampa.
Tyvärr lämnar ändå stöttorna spår efter sig i form av små toppar och deformationer vid anslutningspunkterna.
Man försöker därför placera de flesta och kraftigaste stöttorna på modellens undersida.(om det finns en sådan).

