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Zadní strana budky - směrem k uhláku
Přední strana budky - směrem ke kotli
Podlaha budky
Vestavba pro madlo v kabině
MEzidíl budka (uzavírá část před dvěřmi)
Dveře budky P
Dveře budky L
Bok budky P
Bok budky L
Střecha budky
Dno tendrové nástavby
Stínítka budky
Dna - montují se na dna džběrů pod tendrem.
Nosníky budky (mezi rámem a podlahou budky) a napáječek
Nosník budky mezi rámem a podlahou
Pravý deflektor
Levý deflektor
Horní nosník deflektorů (uší)
Strešní větrák - posuvný kryt
Podložka zesílení ložiska kulisy
Krycí vrstva ložiska kulisy
Hlavní nosník deflektorů 2x
Rám pro hlavu v budce - zadní
Přední levý ochoz
Zadní levý ochoz (pochoz)
Přední levý ochoz
Zadní levý ochoz (pochoz)
Nosné vrstvy předních ochozů 2x L a P
Nosné vrstvy zadních ochozů 2x L a P
Střešní větrák (boky)
Střešní větrák klapky
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"polička" na dynamo - P. strana nosníku dýmnice
Nýty pro nosník dýmnice
Nosník dýmnice - pohledová část P
Nosník dýmnice - pohledová část L
Nosník dýmnice - plášť
Čelo nosníku dýmnice - pohledová část
Stupátko pod dýmnicí na čele nosníku - konstrukční část
Stupátko pod dýmnici na čele nosníku - krablovaná pochozí vrstva
Nosník pravitka - letuje se na válec
Nosníky ochozů
Přední část rámu nosiče kulisy
Čelník přední - konstrukce
Čelník horní plošina
Čelníky - masky (zadní je vyšší)
Čelník zadní
Čelníky - příčná výstuha - zadní 2x
Boky předního čelníku
Kryt kompresoru
Rám nosníku pravítek. Letuje se k čelu 2.19
Čelo rámu (nosníku pravítek)
Plášť válců 2x
Konstrukční víko válce - bez zámečků - směrem k čelnníku
Konstrukční víko válce - se zámečkem k pravítkům
Pohledové víko válců - směrem k pravítkům
Pohledové víko válců - směrem k čelníku
Distanční podložky pro komory šoupátek
Víka válců - podložka
Víka válců - podložka 2 vrstva
Čelo rámu (nosníku pravítek) - pohledová strana - směrem k válcům
Stupačky čelních žebříků (první zdola - je kratší)
Stupačky čelních žebříků (druhý až šestý - je delší)
L a P díly žebříků na ochoz - ty delší jsou vnější (poslední stupačka je kratší)
Kroužky do kotle 4x, ztoho děrovaný do dýmnice
Kryt přikladače - zezadu na vany tendru
Víko tendu - letuje se na středící dírku dílu 3.27
Osazení na válce 2.24 a 2.23 - není povinné.
Nosník přední stupačky na čelník L a P. Je to ten k budce
Nosník přední stupačky na čelník L a P. Je to ten vpředu
Stupačka na čelníku
Osazení potrubí výstupu vody z tendru - pod budkou - strana strojvedoucího

3.0 Plášť kotle
3.1 Plášť skříňového kotle
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Čelo skříňové části kotle
Skříňová část - vymývky
Přední vana L - pozor - je dělaná natěsno ke kotli - pro lepší montáž. Ve skutečnosti je od kotle odsazená. V tom případě nutné ubrat !!
Přední vana P - dtto Levá
Kryt přehřívače (dýmnice)
Osazení prostupu parních rour k válcům na dýmnici
Lem nátoku do vodní van. Letuje se na díl 3.14
Popelník - spodní část čelní strana díl 1.
Zrušeno pro nedostatek místa
Popelník - spodní část čelní strana díl 2.
Popelník - spodní část čelní strana díl 3.
Osazení nosníku na díl 2.28 a 2.19 (na kotel)
Víko van ochozu pohledová část 2x
Horní díl van - na vany se osazují nátoky do van
Poličky pod lampy (na zadní straně tendru)
Vrchní díl vany
Šroubovky
Nosník - mezi rám a vany - spojeno s rámem kulis
Nosník - mezi rám a vany
Oka vany tendru - provléct
Zadní díl vany tendru
Bok tendru - L
Bok tendru - P
Zadní díl uhelné nádstavby
Bok uhelné nadstavby L
Bok uhelné nadstavby P
Základní díl pro osazení nástavby uhláku. Montuje se natupo s vrchním
dílem vany tendru
a zadní strana je odebraná pro vytvoření kulatého přechodu se zadní
stranou tendru
Skříňka do tendru - strana Topiče
Skříňka do tendru - strana Strojvedoucího
Výstuhy vany uhlové nádstavby
Zadní dvířka - tendr (zadní strana)
Přepážka tendr kabina. Imitace dvířek jde směrem do tendru !!
Ložisko táhla ovládání serva. Montuje se na P. vanu vzadu.
Držák vzduchojemu za nosníkem dýmnice

Lokomotiva 464.2 - rozvody
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Stupačky budky - konstrukce
Křižáky - konstrukční část
Křižáky - pohledová část 2x
Očka pro zábradlí, nad ochody apod.
Žebřík tendru L
Žebřík tendru P
Žebřík na kotel (z levé strany před budkou)
Pravítka, L a P - vždy se letují 2 k sobě s dílem 4.15
Ochoz pod budkou
Lineární ložisko šoupátek - skládačka (stačí 2, 2x náhradní) - letuje se na díl 4.11
Lineární ložisko šoupátek - základna (letuje se 2x na sebe, 1x náhradní)
Lineární ložisko šoupátek - nosník pod základnu (2x, zbytek náhradní) - letuje se pod díl 4.11
Protiklika - pohledový díl
Protiklika - konstrukční díl
Pravítka - zesílení
Nosníky ložisek hřídele rozvodu - letuje se na rám ložisek kulis
Osazení nosníku ložisek - letuje se kolem dílu 4.16.
Páky na hřídel přestavení rozvodů (sada pohled a konstrukce + náhradní
Osazení nosníků ochozů - letuje se na plášť kotle
Páky pro pohon lisů - dávají se na odlitky lisů 2ks + 2 náhradní
Osazení pro šachtu šloubovky - letuje se na čelník - delší na zadní, kratší na přední
Táhlo - od páky přestavení rozvodů k táhlu nastavení předstihu.
Oko ke šroubovce - 3tí díl. - ohnout v polovině
Tahla ke šroubovce - pár á jedna šroubovka
Kapsová kulisa - vnitřní díl 2 x pro L i P (díl je nepovinný)
Kapsová kulisa - vnější část. Stačí k montáži. Vnitřní díl je nepovinný.
Osazení kolem nárazníků
Krytka ložiska regulátoru 1x 'druhá je náhradní)
Ojnice základní
Ojnice reliéf
Předstihová páka (letují se dvě k sobě)
Ojničky náhonu šoupátek - od Křižáků
Očka na pájení kloubů
Šoupátková tyč (od šoupátka k tyči přestavení náhonu)
Tyč náhonu klusy od protikliky - pozor nezaměnit s šoupátkovou tyčí !!
Tyč náhonu klusy od protikliky - základní část

Stupačky k žebříku kolem budky - k ochozu 4.9
Stupačky k budce - letuje se k 4.1
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