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A restaurálási munkák elvégzésére, Keszthelyen a Helikon Kastélymúzeum Kht. hintó és kocsi
javító műhelyében került sor, az itt dolgozó jól képzett és nagy gyakorlattal rendelkező
szakemberek részvételével.
A restaurálási munkák szakterületenkénti megosztása
1. faipari munkálatokvasipari munkálatok
2. festési munkálatok
Faipari munkálatok részletes ismertetése
Az előzetes felmérések alapján egyértelműen megállapítást nyert, a szakemberekből álló felmérést
végző bizottság által, hogy a kérdéses jármű restaurálási munkáinak legnagyobb hányadát a fa
részek javítása és cseréje jelenti majd.
A legnagyobb károsodás a kerekeken volt tapasztalható, annak is a talpfa részei károsodtak
legjobban, ezeknek teljes cseréjére volt szükség, valamint a két első kerék küllőit és a
kerékagyakat teljes egészében ki kellett cserélni.

Az összes egészséges küllő teljes felületi kezelést kapott. A használható kerékagyak, szintén teljes
felületi tisztítást és kezelést kaptak.
A kocsi fa alkatrészeinek cseréjét I. osztályú kőris padlóból végeztük. A hajtóbak háttátmlájának és
ülésének teljes cseréjére volt szükség.

A hajtó lábtámasz részeinek részleges cseréje volt szükséges, és a teljes javítására.
A forgózsámoly fa részeinek teljes cseréjére szükség volt.
A kocsiszekrényt tartó párnafák cseréjére az eredetiek rendkívül rossz állapota miatt volt szükség.

Fémszerkezeti munkák részletes ismertetése
A vázszerkezet teljes szétszerelése

Fémtiszta állapotra pucolása és a szükséges fémipari és kovácsmunkák elvégzése
A tükörlemez szegecselésének cseréje és egységesítése.

A hátsó csomagtartó ajtajának felújítása, zárszerkezetének javítása, az ajtózsanérok javítása és
cseréje az első és hátsó ajtónál egyaránt.
A csomagtartó vasak rendbetétele és cseréje, valamint a kartámasz javítása.

A fémből készült alkatrészek tisztítása, melegítéses és mechanikus módszerrel történt.

A kerék talpfa javítása után a keréksín, ráf, felhúzása és csavarozása történt az eredeti, gondosan
megtisztított és felületkezelt csavarokkal. Lábtartóknál a hattyúnyak részeknek az illesztése, hajlítása
és kovácsolása. A fék rendszer részeinek, hajtása, méretre szerkesztése, gyakorlati funkciójának
megfelelően.

A kariol kocsi festési munkái

A fából készült alkatrészek, (kerék, forgózsámoly konzol, stb.) régi festésének eltávolítása
melegítéssel és csiszolással történt meg. A különböző mértékű repedések javítása kittel
történt, majd csiszolással egyenletes felületet alakítottunk ki. Ezt követte a kétszeri fedőfestés
közbülső csiszolással.
A megtisztított fém alkatrészeket korrózió védelemmel láttuk el. Felhasznált anyagok,
Trinát korrózió gátló alapozó, Trinát közbülső univerzális alapozó.
Kétszeri fedőfestés követte a korrózió védelmet, Cellkolor zom festékkel, a megfelelő
színárnyalatok kikeverésével.

A díszítő festés és a csíkozás, hagyományos módon, kézi festéssel történt.

