
Alfa Romeo 155 V6 DTM 

 

Nejezdí se závody, všechny motory jsem zrepasoval, kolečka nalepil a šasi opravil, neměl jsem co dělat, 

a tak jsem si všiml, že na poličce leží laminátová kastle Alfy Romeo 155 V6 DTM. Kdysi to bylo kompletní 

auto, ale někdo ze mě vytáhl podvozek a zbyla ta jen ta kastle. Z doby, kdy jsem se zabýval podvozkem 

na NASCAR, mi zůstala jedna sada dílů, a tak jsem si řekl, že bych z něj mohl vytvořit šasí pod tu Alfu.  

 

 

 

První problém nastal s tím, že výpalek od laseru má na řezných hranách spoustu okují, které jsou tvrdé 

jak prase, drží na plechu velice velmi a odstranit je lze nejefektivněji tím, že necháte celou sestavu dílů 

přebrousit na magnetce. To jsem v tomto případě vyloučil, protože brusič brutálně zvedl ceny, a tak 

jsem se do toho pustil růčo-fůčo. Kdysi jsem to zkoušel vibračními a pásovými bruskami, ale výsledek 

nebyl příliš uspokojivý. Mě to jde nejsnáze takovým pemzovým hranolkem z příslušenství DREMEL, ale 

ten mizí před očima, nový se už u DREMELU koupit nedá a něco podobného běžně ke koupi není, jak 

mi vysvětlili v prodejně brusiva. Současně mi tam nabídli orovnávač brusných kotoučů, což je hranolek 

cca 20 x 50 x 150 mm z tvrdé silikonové gumy, obsahující brusivo – v podstatě totéž v jiné formě je 

námi používané modré kolečko, obvykle od Proxxonu. Cena přátelská – 135 Kč. 

Druhý problém nastal s tím, že Alfa má mohutný přední spojler, a tedy umožnuje vysunout vodítko 

hodně dopředu, což je žádoucí. U tohoto typu šasí ale není možné posunout držák vodítka kupředu, 

tedy jsem musel posunout obě nápravy o cca 5 mm dozadu. U té přední je to snadné, jen se otočí její 



držáky o 180 stupňů. Vzadu je to o něco složitější, musí se prodloužit otvory pro zámky pilow – bloků a 

upravit zpevňující prvek, který se letuje mezi ně ( na fotkách ještě není osazený ).  

Kromě toho jsem ještě chtěl osamostatnit bočnice vůči sobě. NASCAR, který vycházel z N-ka, je má 

napevno propojené přiletovanou strunou, tady jsem musel vyrobit z mosazi třmínky, kterými prochází 

struna d = 1,5 mm. Na ni je naletován mosazný jekl, který vymezuje rozsah pohybu bočnic vůči sobě. 

Jekl má příčnou vůli vůči třmínkům cca 0,4 mm a volně klouže po bočnicích. Stejnou práci jako jekl by 

odvedla trubička, tu jsem ale doma neměl, zato jekl ano. 

 



 

Třetí problém je v použitém motoru. Chtěl jsem, aby stroj poháněl motor 16-D, nikoliv Falcon, pro který 

bylo šasí navrženo, ovšem motor 16-D je o něco větší, tedy jsem opět musel upravit otvor pro motor a 

upravit pilow-bloky. Obvykle se pracuje s motorem Proslot Speed FX v některé z jeho mnoha variant, 

ale zatím vždycky, když jsem takový motor stavěl, vyšel mi z toho brutus vhodný tak pro model do 

SPCV, ale v maketě je výsledkem přemotorované auto, které se špatně ovládá a masivně brzdí. Po 

mnoha pokusech jsem to vzdal a zkusil to jinak. Měl jsem doma těžkou historii – motor Hong-Kong 

No.222, což je pro většinu z nás zapomenutá minulost. Jen krátce – jedná se o předchůdce stříbrných 

Mabuchi 16D a také MURA v době, kdy ještě nic neuměla, je prodávala pod svou značkou. Lehce si 

spočítáte, že tomu motoru je tak 50+ let. Ovšem mylná je představa, že ten motor vezmete a tak, jak 

je, ho zabudujete a je vyhráno. Prakticky z něj zůstane jen plášť a magnety, tedy magnetický obvod 

s tou správnou charakteristikou pro maketu. Čelo naštěstí pasuje ze zmíněného Proslotu, domečky 

jdou použít ze sortimentu CAHOZY, ať už ty starší niklované, nebo ty nejnovější velkokapacitní ( zde se 

musí odstranit chladiče ). Ložiska jsou kuličková 2/5 mm od GRW. Upevnění čela do pláště je v originálu 

provedeno zaklapávacími pacičkami, tedy se musí svrtat čelo a plášť pro osazení šroubků. Zvolil jsem 

variantu na tři šroubky, dva z boku a jeden shora. Nejsem na to vybaven přípravky, a tak vyvrtat ty 

dírky do oblého pláště centricky vůči ose motoru mě docela zaměstnalo, ale povedlo se. Kotvu jsem 

vybral z krabičky s relikty z dob, kdy jsme jezdili N-ka, tedy kotvu s označením S16D/C, které se tehdy 

prodávaly. Je to zřejmě nějaký hybrid mezi 16D a 16C, čemuž odpovídá charakteristika motoru – hodně 

otáček, méně kroutícího momentu a brzdného efektu. Důvod pro použití takové kotvy je ten, že 

v případě osazení aktuální kotvy Proslot S16D .560´ do takového setupu sice bude dost otáček, ale opět 

s tou nežádoucí brutální charakteristikou. Na fotkách je setup ve stavu rozpracovanosti, která zatím 

neodpovídá výše popisovanému stavu, ale jeden takový motor už mám v jiné maketě, takže postup je 

ověřen provozní praxí. Inu, je to trochu takové motorářské porno, ale funguje to. 



 

 



 

 

Pokračování příště. 

01/2021 

Roman 

 

Alfa Romeo 155 V6 – pokračování 

Inu, všechno je jinak. Původně jsem chtěl do přední nápravy použít hliníková kolečka s kuličkovými 

ložisky, ale soustružníka trefil covid. Oslovil jsem náhradního výrobce, ale mezitím se první soustružník 

uzdravil a napsal mi, že to má hotové. Tahle anabáze trvala cca měsíc, a to na mě bylo moc dlouhé, 

tedy jsem se v mezičase rozhlédl po stole a našel plastové loukoťové disky od Mickey Mouse. Vyrobil 

jsem z nich přední kolečka, ale ouha – v discích byla díra 2 mm a já chtěl mít přední nápravu ze struny 

1,5 mm. Opět jsem prohrabal zásoby a našel mosaznou trubičku, která byla vrchem 2 mm, vnitřkem 

1,2 mm, tedy jsem strunu na konci zbrousil, osadil trubičku a bylo to.   



 

 

Podobně to bylo s motorem – chtěl jsem osadit ten hybrid, vycházející z Hong Kongu No. 222, ale dílo 

se nedařilo v tom smyslu, že motor nedisponoval potřebným výkonem. To mě překvapilo, protože 

tentýž motor mám ve Ferrari F 40 a tam jede jako brus. Tedy jsem probral zásoby motorů Proslot S16D 

a vybral kus, co na trafu bral 4,5 A/5V, všechny ostatní braly více a to už není do makety tohoto typu 

správně, řekl bych. Zpřevodování jsem převzal ze zmíněného Ferrari, tedy 6/54 (oranžový talíř Mickey 

Mouse, myslím, že má 54 zubů, počítat se mi to nechce). Vodítko je od Guga a kabely 24 AWG. 

 



             

Šasi nemá osazené trubičky na špendlíky, protože jsem chtěl zachovat jistou vůli mezi kastlí a 

podvozkem, a tedy jsem zvolil dlouhé špendlíky, procházející přes držáky trubiček dírou d = 2 mm. 

Špendlíky jsou zapíchnuté do bloku pěnové gumy. Nevím, jak by to obstálo v závodě při kontaktu 

autíček, ale v tréninku to fungovalo. Standardně jsem šasi vzadu zalepil pružnou oboustrankou. 

 

Zajímavé bylo, že při stavbě jsem nesledoval váhu, která je předepsána na minimálně 150 gramů. Měl 

jsem za to, že to na konci dovážím. Když jsem ve finále dal kompletní autíčko na váhu, ukázalo to 151 

gramů – sláva, hurá. Důvod je ten, že šasi je vyrobeno z plechu 1,2 mm, pokud by bylo z jedničky, 

dovažovat bych určitě musel.  



 

A pak jsem šel na dráhu. Nastavil jsem napětí na 12 Voltů, jak požadují pravidla, nazul kolečka z gumy 

4/15 na disku d=18 mm a seřídil pozici vodítka vůči přední nápravě – auto musí jet po vodítku, nikoliv 

po předních kolečkách – a vyrazil jsem kupředu. 

 

A nestačil jsem se divit.  

Alfa není v principu nijak výhodné auto pro tuto kategorii, kastle je vysoká, šířka je omezena na 75 mm 

přes kola a určitě jsou pro závodění mnohem vhodnější auta. Stavěl jsem ji spíš proto, že je hezká a 

měl jsem ji doma hotovou. Očekával jsem, že auto bude obtížně sjízdné, bude nutné ho naučit zatáčet 

a vůbec se chovat způsobně. Opak byl pravdou. Alfa od začátku všechno uměla sama od    sebe, 

zejména to, co mám za vrchol ladění, tedy když jedete setrvale rychle, auto nevypadává a vaše 

případné chyby koriguje bez vypadnutí. Jezdil jsem na oranžové a lap byl setrvale na hodnotě 6,6… sec, 

což je u této kategorie velmi dobré. Pak jsem šel na krajní drážky a zde se ukázal významný nedostatek 

auta. Nastavený převodový poměr způsobil, že auto jelo stylem wingcar, totiž jakmile člověk ubral, 

auto šlo rychle s rychlostí dolů a přitom hodně zabrzdilo, tedy šlo obtížně zachovat plynulost provozu, 

ovšem ani při tomhle režimu jízdy nevypadávalo. Bude tedy nutné vyzkoušet převodový poměr 7/54 – 

to by mělo přispět ke zvýšení plynulosti. Protože jsem jezdil na +7 čoků, má motor na tuhle změnu 

potřebnou rezervu výkonu. Jezdil jsem v té době s deskou 50 Ohm a zkusil jsem si pomoci deskou 40 

Ohm, ale to nezafungovalo. 

Vrátil jsem se na oranžovou drážku a zkusil ještě jiná kola s diskem d = 16 mm, měkčí směsí a šířkou 16 

mm, což bylo víc než ta 4/15. Bohužel na disku nebylo označení o jakou směs se jedná a to je škoda, 

protože auto zrychlilo a najednou na té oranžové umělo špičkový lap i 6,4.. sec.  



 

Takže až na ten převodový poměr se dílo podařilo. Budu se ještě muset zamyslet nad uchycením kastle 

k podvozku, v tréninku to sice fungovalo , ale v závodě by to asi neobstálo. 

 

Zdraví Roman 

03/2021 

 

 


