
Delarna i version 3 av slaghacken är utskrivna på en
DLP-skrivare som använder flytande resin för att bygga delarna.
Tekniken kräver att delarna byggs upp med ett antal stöttor som
både håller fast delarna vid byggplattan och som startpunkter
för att bygga upp materialet i de olika sektionerna

Man försöker placera de flesta stöttorna på modellens undersida
eftersom de kan lämna kvar små upphöjningar i materialet.

Bygge

- Skär eller slipa bort de små topparna som blivit kvar efter stöttorna

- Putsa koppelstängerna mycket försiktigt(del B, C1 och C2) då de är rätt sköra

- Grundmåla delarna med vattenbaserad grundfärg
- Slutmåla med ”traktorrött” efter egen smak
- Lägg blank klarlack där dekaler skall sättas

- Sätt dekaler
  - Skär försiktigt ett tunt snitt, rätt nära dekalens text
    Snittet skall bara gå igenom dekalfilmen inte hela pappret.
  - Skär sedan loss pappret en bit utanför dekalen.
  - Blötlägg c:a 30-40 sekunder
  - För försiktigt över dekaltexten till modellen.
- Mattlacka modellen

- Ta bort ev. färgrester i de två monteringshålen på maskinhusets högra sida
- Montera koppelstänger enligt bild 3a eller 3b.
- Avsluta med eventuell vädring och ytterligare mattlack.

.

- Använd dammskydd för munnen för att skydda från slipdammet
  även om det bara är lite slipning som behövs!

Förbered bygget
- Sök på nätet efter fler bilder att ha som förebild vid målning
 Allt från blankt nyskick till avställd rostig maskin.

  sökord: slaghack, single chop, taarup, grønthøstere
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Direkt efter utskrift tvättas delarna och stöttorna klipps bort, men vid stöttornas infästningspunkter
 kan det alltså bli kvar små upphöjningar som behöver slipas bort innan delarna målas och sätts ihop..



3a) Använd delarna C1 och C2 när 
      slaghacken  inte är kopplad till 
      traktor och står uppställd på sidan om
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A1 - Maskinhus
A2 - Utkastarrör
B   - Koppelstång med drivaxel
C1 - Lös drivaxel
C2 - Lös koppelstång

A1

A2

B
C1

C2

3b) Använd del B när slaghacken skall placeras
      bakom / vid sidan av en traktor. 
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