Lokomotiva 477.0 - dlouhé vany
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Konstrukční díl - blok válců
Blok válců - maska (směrem k budce)
Blok válců - maska (směrem k čelníku)
Plášť válce - pravý
Plášť válce - levý
Rám - závesu pravítek
Maska rámu - Závěs pravítek (směrem k budce)
Maska rámu - Závěs pravítek (směrem k válcům)
Ojničky závěsu vahadel (option) do rámu
Dvířka na kryty válců L a P
Skříňový kotel - levá strana
Skříňový kotel - levá strana
Skříňový kotel - čelo
Zešikmené vybrání skříňového kotle L
Zešikmené vybrání skříňového kotle P
Ložiska vahadel - osazuje na Ms rám (option)
L a P - podpěra rámu (patří k dílu 1.7) - je pro dlouhé vany
Vahadla - do rámu (option)
Distanční vložka válců (vpředu)
Kryt válců - přední strana
Distanční vložka válců (vzadu)
Kryt válců - zadní strana
Distanční vložka - přední strana válců - osadit na 1.20
Kryt válců - přední strana válců - osadit na 1.23
Ložiska kulis - naletovat na 1.6
Popelník - zadní strana
Popelník - předník strana
Boky popelníku
Páka regulátoru
Držák ventilů rozváděcí hlavy - vybavení kabiny (nepovinné)
Nosič náhonu tachometru
Páky pro uchycení brzdových zdrží L i P
Brzdová zdrž - brzdná ploška - drážka od lokomotivy
Brzdová zdrž - tělo
Nosníky ochozů
Stupačky ochozu (od kabiny k hlavnímu ochozu 2x3, zbytek rezerva)
Příruby pro potrubí k vanám
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Pláty na uchycení kotle a nosiče středního válce
Rám - nad předním běhounem + čelník
Výstuha rámu 2.1 + nosič vzduchojemu
Bok střední podpěry (stř. válce)
Čelník přední (základní U díl)
Čelník přední - horní pochoz
Boky čelníků (přední i zadní)
Zadní čelník - základní U díl
Maska čelníků
Držák reflektoru na dýmnici
Bok vany P
Bok vany L
Horní víko vany P
Horní víko vany L
Víka vodní nádrže, osadit na 2.12 a 2.13
Výstuha vany (spodní díl) - nepovinné
Výstuha pod vanou tendru - naletovat na rám 2.17
Rám pod tendrovou vanou
Nosníky vany vany - naletovat na 2.17

zrušeno
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Panty na dýmnici (option)
Nosník kotle (mezi rám a prastenec kotle 4x)
Ochoz levý
Ochoz pravý
Lišty ochozu (zastřihnout dle skut. délky) - pouze pro verzi s vanami - jinak nutné nové lišty
bok vodojemu- pod budkou - dno se musí dodělat
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Střecha - se světlíky
Bok uhláku
Bok uhláku
Zadního díl uhláku
horní díl - vrchní díl tendru - do osazení se letuje 3.1, 3,2
Distanční podložky pod dveře kabiny - letuje se zevnitř
Dvířka do kabiny
Dvířka na zadní straně uhláku - přístup k přikladači
Víko na zadní straně uhláku
Ochozy pod kabinou - jsou ale pro dlouhé vany - nutno nastavit !
Schůdky od kabiny
Distanční podložka pod schůdky v uhláku
Kabina + uhlák - plášť
Zadní čelo kabiny
Plášť kotle
Plášť armatur na kotli
Přední čelo kabiny
Nýtový spoj pláště kotle a pláště armatur
Deflektory u komínu
Deflektor - levý
Deflektor - pravý
Nosníky deflektorů L a P
Sada 4x stínítek nad okna
La P díl střechy (drážka = okap nad okny)
Nosník kabiny - a napáječů (cca v 1/2 pod kabinou)
Střešní větráky
Imitace nýtování svorníku kotle a bloku válců
Prstenec kotle - konstrukční výstuž
Imitace vyústění kouřovek do dýmnice
Stupačky na čelní žebříky k ochozům (12x)
Čelní žebřík L díly
Čelní žebřík P díly
Víka - na světlíků na střeše
Stupačky žebříku pod dýmnicí
Zadní stěna uhláku

