
De 3D-printade delarna, maskinhus och koppelstänger skrivs ut via Shapeways 
och materialet kallas numera för ”smoothest fine detail plastic”, tidigare ”frosted extreme detail”

Tekniken lämnar vissa spår på ytan efter utskriftsprocessen. Dessa spår kräver oftast lite manuell 
behandling innan modellen målas. På vissa områden behöver man skrapa rent från rester av 
stödmaterial och ett vitt pulver som ibland fäller ut där det under utskriften har funnits stödmaterial. 
Andra ytor får en randning som behöver slipas jämna innan de målas. Om man rullar små remsor 
av finkornigt sandpapper kan man både komma åt och få tillräcklig stabilitet i slipverktyget.
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Materialet är relativt sprött och utstickande delar som modellens hjul och koppelarmar bör alltså 
hanteras försiktigt. Det går bra att limma och även laga lossade delar med flytande snabblim.

Bygge

-Ta isär delarna enligt bild 1) på nästa sida

- Putsa de delar på maskinhuset (del a) som behöver putsas
  - Putsa inte koppelstängerna (del b,c och d) 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 vid maskinhusets nederkant
- Montera koppelstänger enligt bild 2 eller 3
- Avsluta med eventuell vädring och ytterligare mattlack.
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- Tvätta delarna med t-röd, isopropanol eller liknande

Förbered bygget
- Sök på nätet efter fler bilder att ha som förebild,
  sökord: slaghack, single chop, taarup

Byggtips Slaghack, 
Slåttermaskin för vallväxter m.m.          
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1) Skilj kopplingsdelarna (B, C och D) 
   från maskinhuset (A) genom att klippa 
   av de markerade trådfästena.
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2a) Använd delarna (C och D) när slaghacken
      inte är kopplad och står uppställd för sig själv.
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2b) Använd del (B) när slaghacken står kopplad
     bakom/vid sidan av en traktor
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