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SAMOCHÓD CIÍŽAROWY „STAR-21“

O BECNÝ numer „Malego Modelarza” zawiera pia
ny modelu samoehodu ciižarowego. Jest to sa
mochód Star 21 skonstruowany calkowicie przez 

polskich inžynierów. Pomimo že produkeja rozpoczejla 
sig dopiero w roku 1957, znaný jest on na szerokim 
šwiccie. Na naszych samochodach ježdžg w gorgeej 
Brazylii i w mrožnej Norwegii, gdzie wozy te równie 

dobrze zdajq egzamin z eksploatacji.
Star 21 to przejšciowy etap konstrukeji polskicgo 

samoehodu ciižarowego. B<;dzie on produkowany až 
do momentu rozpoczejcia produkeji samoehodu Star 25, 
który juž obecnic przeehodzi ostatní etap prób dro- 
gowych.

Krotka charakterystyka samoehodu Star 21 jest ná
stupu jqca:
Samochód Star 21 posiada silnik S42 czterosuwowy 
o mocy 85 KM przy 2800 obr/min. i pojemnošci sko- 
kowej 4188 cm’. Pozwala on rozwinnc szybkošé do 
85 km/godz. Zužycie paliwa 27 1 na 100 km. Pajemnošc 
zbiornika 160 1. Wymiary osi 3000 mm, promien za- 
wracanie 8000 mm, ogumienie 8,25—20.

CÍQŽar wlasny 3860 kg, ladownošc 4000 kG.
Warto zaznaezyc, že — w odróžnieniu od samocho- 

du Star 20 — samochód Star 21 posiada nie cztero-, 
lecz pi^ciobiegowg skrzynki. Umožliwilo to ucigg 
przyczep o ci^žarze brutto do 5000 kG oraz latwe po- 
konywanie górskich przyczep o cigžarzc brutto do 
5000 kG oraz latwe pokonywanie górskich drog.

riKOGl KOLEGO!

Zanim zabierzesz sii do sklejenia samoehodu, pro- 
sze; Ciq o trzy rzeezy: postaraj sie; o ostré nožyczki, 
kup dobry klej (najlepiej Syndetin lub Syndemat) 
i myj ezesto rQce, gdyž inaezej model bejdzie brudny 
i wyciQte czíjscí zamiast do modelu b^dg przyklejač 

síq do Twoich rgk.
Musze Cíq jeszcze poprosic o trochy cierpliwošci 

podezas budowy: nie zawsze wszystko przychodzi lat- 

wo, ale najlepiej nie zražac si§ trudnošciami. DuŽ4 

pomoc przy sklejaniu modelu okažéj Ci perspektywicz- 
ne rysunki pomocnicze.

Budowy rozpoezynamv od montowania podwozia.
Czqšc 1, która stanowi glówng konstrukeji podwo

zia, radzi przed wyciiciem usztywnič, naklejajgc jg 

na cienkg tekturki. Po wyciiciu bialych pól (ažuro- 
wan) i naciiciu lmii zagiicia cz^šc 1 sklejamy. Po 
wyschnifjciu klejů wsuwamy w przeciicia zrobione 
scyzorykiem lub žyletkg na bocznych ácianach rámy 
piQé wsporników — eziác 2, które przedtem sklada- 
my na pól i sklejamy. Pomiidzy wsporniki i ráme; 

podwozia wpuszczamy od spodu kropelki klejů.

Teraz z prawej strony podwozia przymocowujemy 
skrzynki z akumulatorami (czqšč 9), a po przeciwnej 

stronie przyklejamy zbiornik paliwa (cz^šc 8). Nad 
zbiornikiem paliwa umiešcimy póžniej kolo zapasowe 
(czišé 5). Podwozie mamy juž gotowe.
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Sqdz?, že i z pozostalymi cz?áciami samochodu nit, 
b?dziecie mieli klopotu, a zwlaszcza ze skrzyniq la- 
dunkowq (cz?šč 20), którq skleja si? bardzo latwo. 

Byloby dobrze, gdybyšcie na czarne paski, malowane 
na ácianach skrzyni, nakleili patvczki; mogq to byč za- 
palki pomalowane na czarno (widač to na rysunku 
zloženiowym). Wn?trze skrzyni iadunkowej možná po- 
malowač farbkq wodnq koloru szarego — model b?- 
dzie wówczas wyglqdal ladniej. Gotowq skrzyni? 
ladunkowq wraz z numerem rejestracyjnym (cz?šč 22) 
przyklejamy na podwoziu.

Kabiny kierowcy (cz?šč 10) musimy wyciqč bardzo 
starannie. Wycinamy w  niej takže otwory okienne 
oraz miejsce na reflektory. Szybki w oknach zrobimy 
z celuloidu, z zužytej btony fotograficznej, przykleja

my je jednak dopiero po sklejeniu pudla nadwozia. 

W kabinie kierowcy umieszczamy cz?šč 19, skiadajq- 
cq si? z tablicy rozdzielczej i kierownicy umocowanej 
na szpilce.

W otworki wvciete na reflektory wklejamy tulej- 
ki wykonane z zielonych pasków — cz?šci 17m, które 
zwijamy na olówku. Na wklejone tulejki przyklejamy 
kólka reflektorów — cz?šci 16.

Z wqskich zielonych pasków (cz?áč 6) robimy žeber- 
kowanie na bokách i z przodu pudla nadwozia (miej- 
sca, w których žeberka majq byč przyklejone, ozna- 
czone sq bialymi polami).

Pozostalo nam jeszcze przykleič zderzak — cz?áč 

11 — wraz z tablicq rejestracyjnq (cz?áč 18) i blotniki 
(cz?šč 12). Na dachu gotowej kabiny kierowcy przy
klejamy žólty trójkqt — cz?áč 14 — wskazujqcy kie- 

rowcom, že samochód ciqgnie z tylu przyczep?. Tak 
wykoňczonq kabin? kierowcy przyklejamy z przodu 
podwozia.

Samochód prawie gotowy, brak mu tylko kolek 
Kólka w  naszym samochodzie to wlašciwie najtrud- 
niejsza cz?sč roboty. Podám Warn kilka wskazówek. 
których radz? si? trzymač.

Nie wycinajcie od rázu zqbkowania, a dopiero póž- 
niej po nacieciu žyletkq obrzežen kolek i wyci?ciu w 
nich otworów na osie. Po wyci?ciu wszystkich biežni- 
ków — cz?šč 4 do kól przednich i do podwójnych 
kól tylnych, oraz tarcz kolek — cz?áci 3 — Iqcznie 
z kólkiem zapasowym przyst?pujemy do sklejania. 

Dobrze jest najpierw nadač biežnikom ksztatt obwo- 
du kólka, przecinajqc je kilkakrotnie nie pokolorowa- 
nq strong na ostrzu noža. Najpierw do zqbków jednej 
tarczy kola przyklejamy biežnik, a po zaschni?ciu kle
jů wklejamy drugq tarcz?. Tarcze powinny byč przy
klejone starannie i równo z kraw?dziq biežnika. W 
tym czasie, gdy kólka b?dq schnač, sklejamy osie 
(cz?áci 21). Wyci?te prostokqty przeciqgamy strong nie 
pokolorowang na ostrzu noža, až karton b?dzíe mial 
tendencj? do zwijania si? i nawijamy na okrggly pa- 
tyczek lub cienki olówek, o tak drobnej šrednicy, by 
sklejona oá miešcila si? w otworach wyci?tvch w ko-

lach. Nasmarowane klejem i nawini?te na olówek osie 
okr?camy kilkanašcie rázy nitkg i odkladamy do cza- 
su zupelnego wyschni?cia klejů. Gdy osie i kólka 

dobrze wysehnq, montujemy je rázem. Starajmy si?, 
by osie wchodzily w otworki tarcz stosunkowo ciasno, 
b?dg si? bowiem wtedy dobrze trzymač. Naturalnie 

kólka montujemy dopiero po wsuni?ciu osi w odpo- 
wiednie otwory podwozia, gdyž inaczej nie b?dziemy 
mogli ich potem wložyč. Na wystajqce okolo 5 mm 

zakoňczenia tulejek stanowigcych osie samochodu na- 
klejamy czerwone kóleczka (cz?šci 7). Gdyby kólka 

obracaly si? ciasno, posmarujcie osie šwiecg.
Przyczep? budujemy podobnie, jak skrzynie ladun

kowq samochodu. Przyczepa skládá si?: ze skrzyni la- 
dunkowej — cz?šč 23 (na której równiež naklejamy 
w odpowiednich miejscach czarne listewki), tablicy 
rejestracyjnej (cz?sč 30) oraz podwozia (cz?šč 24, 
25 i 26) z kólkami (cz?šci 27, 28 i 29) i osiami (cz?á- 

ci 21).
Cz?šč 24 podwozia przyczepy (usztywnionq równiež 

cienkg tekturkg) przymocowujemy do skrzyni ladun- 
kowej szpilkq lub gwoždzikiem tak, by podczas skr?- 
tów samochodu mogla si? obracač. Cz?šč tying pod
wozia (element 25) przyklejamy do skrzyni ladunko- 
wej na stale, w odleglošci 5 mm od tylnej kraw?dzi 

skrzyni. Osie i kola przyczepy montujemy w ten sam 
sposób, jak te same cz?šci samochodu. Gotowq przy
czep? zaczepiamy na háku (cz?šč 5) umocowanym na 
spodzie skrzyni Iadunkowej samochodu.

Dodatkowg i najwi?kszg atrakcj? naszego samo
chodu b?dzie stanowila možliwošč samodzielnego po- 
ruszania si? prawie tak, jak to si? dzieje z jego 30 rá
zy wi?kszym bratem — samochodem Star 21.

Silnik naszego modelu b?dzie stanowilo szešč pase- 
mek cienkiej gumy modelarskiej lub trzy gumki ap- 

teczne. tzw. recepturki. „Silnik” zakladamy dopiero po 
wmontowaniu tylnych, podwójnych kolek do podwo

zia samochodu.
Jak wyglgda gumowy silnik., widzimy na rysunku 

pomocniczym.
W czerwonych kóleczkach — cz?áciach 7 — robimy 

otworki, przez które przewlekamy gum?, zabezpie- 
czajqc jq z obu stron przed wysmykni?ciem dwoma 
patyczkami lub zapalkami. Jeden patyczek musí byč 
na tyle krótki, by nie przeszkadza! w toczeniu si? 
kólka. Drugi patyczek, pod który podkladamy krqžek 
ze šwiecy, musi opierač si? o podlože podczas rozkr?- 

cania zwini?tej gumki. W ten sposób zwini?ta gumka, 
nie mogqc si? rozkr?cič, bo przeszkadza jej drugi 
patyczek, kr?ci calq tylnq osiq i kólkami.

Samochód jedzie do przodu.

Zycz? przyjemnej pracy i zabawy! Pami?tajcie, by 
podczas jazdy z przyczepq podnosič žólty trójkqt na 
dachu szoferki.

Czekamy na listy i zdj?cia wykonanych przez Was 
modeli. Opracowal: KYSZARD FEDOROWSKI



W  1958 roku ukozoíy siq nastqpujqce

modele:
1. Samoloty sylwetkowe ,.Zuch” , „Mig” , szybowce „Bocian*’ i „Ja- 

skolka^.
2. Samolot „Zlin 26” .
3. Okrqiy podwodne „Orzel” i „Nautilus” .
4. Samochód „P- 70-Zwickau”,
5. Samolot odrzutowy „Su 2” .
6. Kuter torpedowy „Dark” .
7. Samolot „ RWD-9”.
8. Szybowiec „Mucha Standart” .
9. Drobnícouúiec „Marceli Nowotko” .

10. Samobiežna wyrzutnia rakietowa.
11. Wspólczesny niszczyciel „Surcouf” .
12. Rakieta miqdzyplanetarna.

Wyszczególnione egzemf)larze možná zamówič w redakcji wplacajac 
naleinosč 4.50 zl za 1 egzemplarz na konto V I OM W-wa 99-9-420164.

Adres redakcji: Warszawa, ul. Chocimska 14, pokoj 316, tel. 412-31, wewn. 28. 
Zamówienia i przcdplaty na prenumeraty przyjmowane sa w terminic do dnia 15-go 
míesi^ca poprzedzajqcego okres prenumeraty — przez: Urzydy Pocztowe, listonoszy oraz 
Oddzialy i Delegatury ,,Ruchu“ . Možná równiež zamówič prenumeraty dokonuja<* wplaty 
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Egzemplarze zdezaktualizowane možná nabywač w sklepie przy ul. Wiejskiej w War
szawie: Zamówienia spoza Warszawy nálezy klerowač do Centrali Kolportažu Prasy 
i Wydawnictw „Rurh“ Warszawa, ul. Srebrna 12. Druk. W’ojsk. Zakl. Graf. W-wa. Zam. 
544 z dnia 20 111.59 r. Naklad 24.000 egz. A-37.

Wydaje:
Uedakcja „Modelarza”

Redaktor numeru:
Z. Grahowski

Okiadk^ projektowal: 
u. Fedorowski



cm





NADWOZIE




