
 

 

 

 

  

  

Rosenbauer Panther 8x8 Schiphol 
Artikelnr: SPI872036 

Algemeen 
Dit model bestaat ondermeer uit Polyurethaan onderdelen. 
Polyurethaan kan zowel verlijmd worden met secondenlijm als 
met 2 componentenlijm. Indien noodzakelijk kan het glaswerk 
met normale  contactlijm worden verlijmd. Secondenlijm heeft 
het nadeel dat het een witte waas op het glaswerk achter kan 
laten. Kleine fotogeetste delen kunnen met secondenlijm 
worden gelijmd, voor grotere vlakken wordt contactlijm 
geadviseerd. Kleine onderdelen kunnen nog niet zijn 
losgesneden om de kans op wegraken te voorkomen. 
 
Voorbereiding 
Omdat de PU-onderdelen gegoten worden in een rubber mal, 
moet het model voor verdere bewerking grondig worden 
gereinigd met aceton of een water-zeepoplossing. Indien het 
model iets vervormd is, kan het model een korte tijd in warm 
kraanwater (ca. 60 graden ) worden gelegd, waarna het in de 
juiste vorm kan worden gedrukt. 
 
Kleine gaatjes of luchtbellen kunnen worden opgevuld met 
plamuur, waarbij geadviseerd wordt autoplamuur van 
Alabastine te gebruiken. Eventuele oneffenheden kunnen met 
een waterproof-schuurpapier of een fijne vijl worden 
weggewerkt. 
 
Kleur aanbrengen 
Voor het aanbrengen van de kleur kan de normale hobby-verf 
worden gebruikt, zoals Humbroll, Revell of Tamiya. Vooraf 
dient een hechtprimer te worden aangebracht. 
 
Decals aanbrengen 
Nadat de verf op het model goed is gedroogd, kunnen de 
decals worden aangebracht. Knip de decal iets ruimer uit dan 
het uiteindelijke resultaat moet gaan opleveren. Let daarbij op 
dat het oppervlak van de decal niet beschadigd. Leg het 
uitgeknipte deel in een beetje koud water. Een schoteltje met 
water is al voldoende. Zorg ervoor dat de gehele decal met het 
water in aanraking komt. Neem met een pincet de decal met 
het ondervel uit het water, zodra de decal los komt van het 
ondervel. Leg de decal met het ondervel op het model. Druk 
voorzichtig met een vinger op een hoekje/zijkant van de decal 
en trek met een pincet voorzichtig het ondervel  onder de 
decals weg. Dep met een zachte doek of tissue het overtollige 
water onder de decalweg. Laat het geheel goed drogen. Snijdt 
met een scherp hobbymes het overtollige decal materiaal weg. 
Behandel de decal met decalsoftner, zo trekt de decals zich 
strak op het model. Eventueel kan de decal worden afgewerkt 
met een blanke lak, gebruik hiervoor een blanke lak op 
waterbasis of de TS13 van Tamiya. 

www.fvc-decals.nl 

Montagehandleiding 
Demonteer het Wiking-model. Dit kan door eerst het dak te verwijderen, daarna de zijpanelen uit de nokjes te halen en 
vervolgens met lichte druk van binnenuit de zijpanelen los te drukken. Verwijder de front- en dakmonitor. Verwijder van de 
dakmonitor de aanvoerleiding en de opstaande kraag. Het gaatje kan eventueel met plamuur of een stukje styreen gevuld 
worden. Zaag het chassis op de juiste lengte af, zodat deze aansluit op het nieuwe chassis. 
 
Breng aan de voorzijde de onderdelen 4 en de bumper aan, de bumper dienst aan beide kanten iets geboden te worden 
met een strakke knik, zodat deze de contouren van de kabine volgen. Monteer na schilderen het laddersysteem volgens de 
foto’s. Voor de werklichten dient een gaatje van 1,0 mm geboord te worden in de zijkanten. Monteer de roosters aan de 
zijkanten en de achterkant van de carrosserie en de 2 luchtroosters op het dak. Monteer de spatlappen nadat deze gebogen 
zijn bij de knik van het etsdeel. Na schilderen kunnen de decals worden aangebracht. Plaatst de uitlaatpijpjes op het dak, in 
de gaatjes van rooster 3. Lijm de achterbumperverdikking 14 op de boven- en onderzijde van de achterbumper 11 
 
Kleuren: carrosserie rood, chassis en roosters achter zwart. Blusarm antraciet grijs. Dak lichtgrijs. 
 

Onderdelen 
1 Carrosserie  PU 
2 Chassis PU 
3 Blusarm 3D 
4 Knipperlichten achter Resin 
5 Bumper Messing 
6 Bumpermonitor 3D 
7 Rooster achter groot PU 
8 Rooster achter klein PU 
9  Lichtmast 3D 
10  Ladder 3D 
11 Werklampen 3D 
12 Luchtroosters 3D 
13  Uitlaatpijpjes Styreen 
14 Achterbumper Styreen 
 
Etsdeel 1 
1 Dakrooster  
2 UIlaatkleppen 
3 Dakrooster 
4 Bumpersteun 
5 Roosters zijkanten 
6 Lichtmaststeun 
7 Spatlappen 
8 Roosters zijkanten 
 
Etsdeel 2 
9 Dakrailing links en rechts 
10 blusinstallatie  
11 achterbumper 
12 laddersysteem 
13 laddersysteem 
14  laddersysteem 
15 Dakrailing links en rechts 
 



 

Na demontage van het basismodel het onderstuk van het chassis verwijderen en het bovendeel 
van het chassis ter hoogte van de lijn afzagen. 

 

Het onderstuk van het chassis schuif over de voorkant van het basismodel 



 

 

De etsdelen voor de laddergeleider, gezien van de onderzijde 





 

 

 

 


