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Storten på en god hobby storter
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Lupo

-

Permox 48O 7,? V
SUPER TILBUD

kr.548,

PTCO-CUB

kr. 58,- sik.

- kr.529,-

MULTIPLEX

MULTIPLEX COCKPIT se,t rned 3 servoer, okkuer
&

lader

I ULTIPLEX PICOLINE set ned 3 servoer, okkuer &
lqder kr.1798,-

Fæ folk der ikke lerer i stemld"ren

kr.2992,-

Multi

PI.CO JET Combot
, 6 5(9 MPX
I 6 5ta9 Uit

rl

- kr. 629,-

CAPGO

- kr. 1248,-

MICRO IPD Å ODTA6ER kr. 698,S-Xz Servo kr. 2?5,- MICRO IPD Ds ODTAGER kr. 825,^
,l^ S-X3 Servo kr. 199,S-X4 Servo kr. 193, Begge modtager leveres uden krystol
MULTIPLEX Servoer

^
,I ULTIPLEX's nye bilrodio
PROEI CAR 403 Vorio
PROPI CAP.7O7 Vorio

Søgode 26

-

4tOO Ringsted

-

- er på loger.

kr. 2098,kr. ?998,-

Telef on57 67 30 92

-

Vi hor oltid et siort udvolg of Futobo
sendere på lcAer.
f.eks. Futobo FC 78 med 1 servo
kr. 4495,-

Hjemmeside: www.witzel-hobby.dk

Åbningstider: mondog-f redag kl. 11.00-i7.30 - lørdog kl. 1O.OO-13.00

GODT NYT FRA
BEGYNDERTILBUD
-_

l-..'s.
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PIPER CUB J-3, 1555

mm

PIPERCUBJ-3,1945mm
PIPER CUB J-3, 2286

1.040,.
1.295,.

.
.

mm

.

.

ELECTR|CUB1500mm....

.......

.

........

TOOmOdel Ql

'

Disse nye modeller fra Topmodel CZ kan fås i to udgavet, ARC som er
il beklædning eller ARF son er lærdigbeklædt med ORACOVER

1.990,.
729,-

- får den som med stor interesse og omhyggelighed selv bygger sin model, så han kender hver en pind i modellen. Det er vigtigt at
man vælger et byggesæt af høj kvalitet og
med en ordentlig vejledning iil, for at opnå el
godt resultat - at spare måske 200,- kr. på et
byggesæt af en dårlig kvalitet, kan resultere i
mange ærgelser og i at man kommer skævt
ind på hobbyen. Von bud på en god begyndermodel kunne være en PT40 Trainer fra
Great Planes, der flere gange er kåret med
årets bedste byggesæt.

CAP 232 30. Spv.2070 mm, mot.35-40 ccm
ARC 4.195,. ARF 4.995,-

D|AB0L|C. Næste generation 3D model. Dlabolic er
udstyret med speciel pendel haleplan, der kan drqe
næsten 180", hviiket gørden i stand til at udføre helt
ekstreme manøvrer. Krop og vinger er balsa og
krydsfiner, cowl og hjulkåber GFK. Spv. 1560 mm.
mot. 7.5-10 ccm
ARC

EXIBA

3OOS

WAGSTAFF 1/4 SC

rnotor . . . . . . . . . . . . . .
EXTBA3005, l470mm .
EXTRA3005,1680mm ..
EXTBA3005. 1470mmARF

ARF lor 25-45 cc

.........

lær

dige

DEN RIGTIGE START

€#-r

"-rltrlt/'**;
'A- :-i:-Es--.-.- -\

I/VIONICI

4.395,.
1.195,.
1.49s,.

100(_

2.095,..

ARF 2.695,.

co
Pris med Oracover beklædningsfolie,

tilbehøroglim .....

kr.1.098,-

Pris med komplet startpakke hvor ALT er med:

OS 40la motor, SANWA VG600 RC-anlæg,
opladelige accuer,

ladersamtglowdriver......... kr.3.695,-

Manla (svæver version). Spv. 2560 mm
ARC 1.285,. ARF 1.795,-

NIKE. Spv. 1770 mm
ARC

1.195,-

ARF 1.575,.

Alternativ med N,4ultiplex Pico Line

RC-anlæg

ULTRA SP0RT

+:0

Den populære ve1:;,,e:

j:

L :'a

........

kr.3.795.-

S::1':-i.- :-

nyforbedretLcqa.el:'6:-1'c:-:::'

1.æ5,.

Denabsolutbedstesimulatorpåmarkedet........

AVISTAR 40 ARF, 1520
PITTS SPECIAL 1/3 sc

ARFfor25-45ccm010t

Leveres med OS46la

..............

4.495,.

mm

....

motorlil

. kr. 995,-

....

..

prisnukunkr,2195,.

Med USB lnterlink Controller - vælg selv om du vil benytte den medfølgende controller eller din
egen sender.
Grundprogrammet indeholder:
31 forskellige modeller - 5 forskellige flyvepladser - over 500 justerbare parametre - du kan flyve med dine kammerater på internettet.

kr. 1.795,-

Pris med komplet startpakke hvor ALT er med:

PS: ADD-Ons nr.4 er nu udkommet.

0s

Easy FLY simulator med GAIVE BIRD controller . . .

46la rnotor, sANWA VG600 RC.anlæ9,

.

.

.

kr. 395,-

opladelige accuer,
lader samt

glowdriver . . . . . . . . . . kr. 3.495,-

PRISÆNDRINGER PÅ FUTABA

Alternativ rned Multiplex Pico Line

RC-anlæg. .........

FJEFTVSTYF'IVGS.

kr.3.595,-

ANUEG
- Spørg Avionic til råds, hvis du
tænker på nyt ljernstyringsanlæ9.
Du vil hos os altid få et godt tilbud og vi fører de kendte
mærker
FUTABA - MULTIPLEX.
GRAUPNER, HITEC og
SANWA

Kåret som bedste svævemodel på årets
Niirenberg Messe
SPIRIT E1|TE2000mm
798,-

.........

SPIRIT 2000 rnm
SPIRIT 2000 rm ARF iærdiomodel .
SPIRIT 100.2520
.

nn

SPIRITELT:GiK ARF

:. .

..........

s98,.

o

1.195,.

Dazzlet 40

945,1.195,.

Spv. 1220 mm for 0-8,5 ccm
Dazzler 40 ARF . .. . .
RCV58-CD m. dæmper

595,995,-

...........kr.

1.895,.

dæmper . . . . . . . . . . .kr.2.270,.
RCV90-SPm. dæmper ...........kr.2.535,RCV 60-SP m.

RCV 129-SP m. dæmper

kr. 3.255,-

Staneradapter.......

kr.

210,-

Er*EÅ

MoDELLER

T-348 Mentor
Spv.2030 mm
P.47D THUNDEBBOLI
1:5 spv. 2160 mm for 35-70 cc
P.47D THUNDERBOLT
1:8 spv. 1600 mm for 10-20 cc

Vi lagerfører nu de kompaKe 4-takt motorer fra RCV

Agenturer:
R&G Glas og Epoxy . ORACOVER EXTRON . KAVAN . SIG . Chris
Foss . MFA England . FLAIR . Airfly Modelle . Robart . Hobbico .
Midtwest . Hobbytrå ' Greven . Jamara . Aeronaut . Carl Goldberg .
Great Planes .Top Flite . DuBro . Kyosho - TOPMODEL CZ

l+rvloNlcl

. Frichsvej2s . 8464 Gatten .

STINSON RELIANT
Spv,2550 mm for 17,5-35 ccm . . ,

.

3.895,.

AVIONIC har åbent hverdage fra kl. 10.00-18.00. Lørdag efter aftale. Du kan
se hele vores varesortiment på websiden og bestille direkte derfra, men du er
naturligvis også velkommen til at kontakte os pr. telefon.
Vi

Tlf, 86 94 60

88

.

ønsker vore kunder en god jul og et godt nytår

Fax 86 94 62

88

.

lnternet adr.: www.avionic.dk

w.hobby-world.dk
Begynderpakker

Park/indendørs

Træbyggesæt

Tilbehør

Jamara træbyggesæt:

Mod€l: Boomerang, beklædt færdigmodel
og alt tilbehør (spv. 157 cm)
Motor: SC40 6.5 cc med Kuglelejer.
Standard dæmper, brændstofslange,
gløderør og propeller.

Beaver, Færdigmodel med 370 motor, gear
og propeller. Spv. 101 cm. vægt 290 - 350
.....Kun kL 380.-

Fokker DVll, spv. 155 cm..............kr 1280.SE5A, spv.'130 cm.........................kr.1082,Magnattila, spv.'153 cm.................kr. 871,-

2998,-

Slar1er.............................
Power Panel...............
Brændstofpumpe, fra..

Glødehætte,fra.........,

. .. ..... kr. 45,-

Samlet pris for startkasse byggesæt og
tilbehør.............,.....
kr.995.-

SIG træbyggesæt:

Samme model med OS 46 LA motor og

3995,-

Startkasse. samlet og malet, uden
tilbehør......................................kun kr. 330.-

Bristol F2b, spv. 198 cm...............kt. 1742,-

genopladelige åkkupakker til både sender
og modtager samt lader,

Multiplex Pico anlæg tun t<r. 3395reller med Graupner mc-12 anlæg kun kr.

Flair træbyggesæl:

Starlkasse, byggesæ1.....
Startakku 12 v....... ........

Radioanlæg:6 kanal Sanwa (Jåpansk
kvalitetsanlæg) med 4 rormaskiner

samtet pris lun rr.

DHC Chipmunk, spv. 175 cm....... kr. 1199 Auster AOPg, spv. 190 cm............kr. '1252,Piper Tomahawk, spv. 183 cm......kr. 1421,-

Radioudstyr

Fokker: Færcjrgmodel med 280 moioi oE
propeller. Spv. 94 cm. vægt 200 - 260 9ram.
. .. . ..........Kun kr. 345.Samme model med indendørs motor/
gearsæt.................... ... ......Kun kr. 445,-

i

*

,

Four Star40, spv. 150 cm.............. rr. 863 Somethin' Extra, spv.'129 cm.........kr. 930.Wondsr, spv. 94 cm..................... ....kt. 427.Svenson træbyggesæt:

\'r>

Model: Pico-Cub, næsten færdigmodel og
alt talbehør (spv. 116 cm)

Slow Stic Langsom færdigmodel med 280
motor/gearsæt og propeller. Spv. 118 cm,
vægt 338 - 440 qram................Kun kr 340.-

Motor: Permax 400 med propeller og
fartregulator der giver strøm til modtager og

\

-';* c
o

r-)

l-t

o-o

Bristol Scout, spv. 125 cm

.. ....kr 962.-

Piper J-3, spv. 180 cm.......
The Duke, spv. 169 cm.... .

.... ..kr. 990,-

.......kr.920,-

rormaskiner.
West Wing træbyggesæt:

Radioånlæg: Pico-Line 4 (6) anlæg med 2
mikro rormaskiner genopladelige
akkupakker tll sender samt ladeL
Såmlet pris tun rr.

,?'

2795,Pico Stick: Færdigmodel med motor, gear
og propellel Spv. 97 cm, vægt 185 - 200
gram..................
.. Kun kr. 295.Såmme model med 280 motor uden geår
. ..............Kun kr 195.-

modtager med krystal samt låder.

Samlet pris

run rr.

1995,-

Flight pakke til indendørs modeller:
2 st<. P co 5 9 gråms seryoer, fartregulator,
7.2 volt batter: og rcdtager med krystå|.
. .. . ..Kun kr. 900.-

Andre indendørs modeller:
J-3 Cub med motor/gearsæt... Kun kr. 395,Tiger Moth med motor/geån....Kun kr.495,Pico Baby med molor/gear......Kun kr.658.Lupo med motor&earsæt........Kun kr. 529,B-2 Bomber med motorer........Kun kr.465.-

l&

i+*gP

Tilbud

'
Model: Pico stick
Radioanlæg: Multiplex Pico sender med
batten. 2 stk. Pico 5,9 grams seruoer,
fartregulalor, 7,2 volt batteri, GWS

Radioudstyr til ind€ndørsmodeller.
Modtagere 4 eller 6 kanals....... ..Fe kt.221.Micro kryslå11er....... .... .........
Micro rormåskiner.......-...... .........Fra k.17 5.Fartregulator 24.. .-...... ....................Kr 1 36,Fartregulator 54.. ........... . ... ,.......Kr. '165.Servo 5,9 gram....................... .... ....Kr. 238,Seruo 9 gram ....................,........Fra kr. 184.Batteri 7,2 volt 250 mah NiCå.......... Kr. 88.-

d"

..1j|.',,,.,

å

Vicky; Færdigmodel. Spv. 160 cm, vægt
1 350 - 1 550 gram Kan udstyres med 600 elmotor og gear eller 2 cc brændslofmotor.
Tilbudspris så længe låger haves.... kr. 995.-

Se vores hjemmeside på interneftet, nu med
3000 varenumrer og 2000 farvebilleder.

llobbg lUotld
v/ Birgit og Erik Toft. Elvirasvej 1. 7100 Vejle. Tlf. og fax 75 72 22 95
e-mail

Vi sælger også andre kvålitetsanlæg og
radioudstyr fra bl.a. Mulliplex, Graupner,
GWS og Sanwa.

Swållow, svævemodel,..spv. 90 cm..kr. 132,Orion, svævemodel,.spv. 150 cm....kr. 281 ,Orion, el-svæve,.spv. 1 50 cm..........kr. 324.-

\*-

-;*

Bemærk: Stor prisreduktion på mange
Futaba varer,.
Futaba FF-g anlæg med 149 DP modlager
og 4 53001 seryo mm....... Nu kun kr. 5995.Futaba FF-g sender............Nu kun kr. 3795.Futaba FC-16 anlæg....... ..Nu kun kr 1850,Futåba Skysport anlæg......Nu kun kr. 1095,-

: hobbywo@post5.tele.dk

Åben: Mandag - ftedag: kl. 10-13 +15-17.30 - Besøg uden for nævnte tider efter aftale.

Flysimulatorer
Kabel til FMS simulator............. . kr. 250.Easy Fly simulator..
^..522.Game Commander, som Aerc Fly men
med

senderpult..............
. i.775,: p::re. {an flyve
.....rr 1125,samtidrg................ ..
Game Commancer Prl' scn Aero Fly
..........kr. 1485,men med sencerp! t.

Aero Fly simulalor Profi.

Vi sender som pcstordre i hele landet
Vi sælger kataloger fra:
Graupner - Multiplex - Robbe - Simprop Flair- Great Planes - Go/dberg - Slg -

Jamara - Krick

Forbehold for prisændringer!

eo
Junior byggesæt af depron med motor,
gear, klappropel og fartregulator.

Split 280, EPP Fun Racer spv.73

cm

495,-

med speed 280 motor og propel Anvender
6-7 celler HR-720 AAA. (2 servoer)

Y;

{.*
aO

Chicco

Pots

Chicco byggesæt al depron med motor/gear/
klappropel og fartregulator. Spv. 61 cm.

7lx

NY MEGA AC 16/

1309

AC 161 7lx børsleløs motor vejer som speed
llyveklar vægt
595,280i300 med 3.17 mm aksel. Kan ogsa
Pols byggesæt af depron med motor/gear/
leveres med gear 2,8:1 vægt kun + 99 ll!
Cobra, EPP 3D model spv. 78
875,klappropel og fartregulator. Spv. 58 cm,
AC 16i 1 5/x børsteløs molor pa størrelse med med speed 300 motor, gear, propel og
llyveklar vægt
750,regulator. Anvender 7 celler HR-720 AAA
en sp. 400(Ø 28 x 37) med 3,1 7 mm aksel

cm

2509

MEGAACl6/ 7/x.vægt4Bg

685,-

MEGA Acl-6/15/x, væst

6qq::

7gg

MEGA AC221Olx, vægt 1009

695.-

MEGA AC2220'x, vægt 1649

795.-

l/EGA AC22 30 x. vægt. 2219

895-

riio:c'e' P!AS0ii
PrASOl t5-J. : ce'.:'6:5. ll: g

725..

!}

4..-*;{
o\

Jeti borstelcse

PHASOR 15'4. 7-8 celler 6x5-8x5
PHASO3 30-3. 10 celler 9x5- 10x5
Tiny Funflyer byggesæt. laserudskaret 425.Della STAR 500, CNC udskaret
395,Wespe, byggesæt itræ og kul
385,-

træ

tspo - tå,c Putq

S"*

\

,ø.*

PHASOR 45-3. 12 celler 11x6 -11x7
Vægren pa 15-3 og 15-4 er 1339
30-3 vejer 2209 og 45-3 vejer 3039

""

Lupo Spv. 93 cm. (til 6-7 celler) med
motor-sæt og
530,+ 2 stk. l'4S-X2 seryoer + akku + regl. 1.195,-

propel

o

9.5x6-10x5

11x5.5-12x8 725,450,-

\--l--l

Jeti lartregulator 18A m. BEC

495,625,-

OPTO 695,-

/OPTO 850,-

Dzuives

595,750,895,195,1

495,-

615.95 -

850.-

lntelli Control 54, 1.25 celler.

HORNET rotor. 49 cm m/GFK rotorbl. 1350.Heli + Gyro + 3 C1041(BB)

servoer

CP upgrade til hornet(Collective

2395,-

pitch) 650,-

rabat ved køb af motor + fartregl.
_
SCHWEIZER 300 model af HORNET 1450,Hacker og Plettenberg børsteløse motorer Heli + Gyro +
3 C1041(BB) servoer 2495,samt Schulze regulatorer til alle lormål.

.-

ti

lSL6-330d 5.5A,1-30 celler,2

udg.

1.350,.

lSL6-530d,6.04, 1-30 celler,2 udg. 2.395,lSL6-636+, 8.04, 1-36 celler, 2 udg. 3.195,.
1330/430/530/636+ kan også lade Lithium.

ÅRers uoornceRE

+T

ER A43s og A835:

Schulze 4435,4 kanaler,6.5

:

gram

365,-

æ
HORNET med colleective
åi

pitch

Heli + Gyro + 4 C1041 (BB)

servoer

1650,-

2950,-

Vi lører alle reservedele til HORNET !!l

foi

Fra hojre mod venstre: Speed 280,
NY l,l EGA AC 16/7/x, MEGA AC 16/15/x.
Centerihojre: Mini AC 1215/x. Nederst:
AXI 2808 x. AXI 2814/x og AXI 2\20lx

Vi holder JULEFERIE
f ra den 21.12.2002Lil
den 05.01.2003
PAF, EPP fun model, spv 74 cm
med molor. gear og regulator
Anvender Li-ion 750 mA batleri

EasyJly flysimulator
Piccolo + Easy{ly flysimulator
EasyJly + Picælo + Add-On CD
Add-On CD til Easy{ly
Aerolly prof essional + interfacekab.

575,-

750,-

F-lE_---t',

.1

mander (styreboks)

685,-

TMM OBe - 3p BA m. BEC
TMM lBe - 3p 1BA m. 24 BEC
TMM 40e - 3p 40A m. 34 BEC

il

1

125,-

befaler HS-50 eller C261.

AXI 2820ix, vægt 16.19,

wm I
servoer

I

Cobra og Eagle skal bruge 4 servoer. vi an-

AXI 2814ix, vægt '1319,

Jeti lartregulator 70A m. BEC

cel.)

825,195,-

AXI 2B0B/x, vægt 769, 8.5x6

Jeti fartregulator 40A m. BEC /

STUNTMAN Spv.82 cm, (til 7-8
+ 3 stk. MS-X2

525,670,-

FLYSIMULATOR med Game Com-

Eagle. EPP 3D model spv.90
895.850.- med speed 300 molo( gear, propel og
NYHED Game-bird styreboks med
I 250.flysimulatorer
regulator. Anvender 7 celler HR-720 AAA

Jeti lartregulalor 30A m. BEC

Flætr;s=

(Kræver elevstik I din sender)

flysimulator
flysimulator
CD
Easy-fly

Easy{ly
Picælo + Easy{ly
EasyJly + Picælo + Add'On
Add-On CD til
Aerofly professional

Mini 4C1215/x, vægt 4Bg

"=,,ry;æ
-

cm

725.-

FLYSIMULATOR med interface kabel

til senderen

.,.
JI

ltt sktr = j i+ r::: i;:,:-..-.:i-:!,::
.-:"J :: :j.-,=i :.1, i,,,,.

Vi flyver selv med en Hornet og kan derfor
vejlede dig også efter købel.

Schulze AB35w. B kanaler. 13.5

gram

t ['ot"ø iftg frt t q"ltment
V/ Jan Abel, Hjørringvej 145D
9900 Frederikshavn tlf. 98 43 4872

Telefontid:

Forretningen:

Mandag 14.00-20.00

Mandag 15.30-20.00

Tirsdag
Onsdag

14.00-18.00
14.00-18.00

lnternetbestilling er åben døgnet rundt

Tirsdag
Onsdag

15.30-18.00
15.30-18.00

Lørdag efter aftale

500,-
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midten af 2001 sendte Miniature Aircraft en serie nye X-cell helikoptere på markedet.

I

Navnet er "Fury" - et navn som leder tankerne hen på "Furious" som uden videre kan oyersættes
Jeg har bygget og

til "rasende"

testet Fury "Expert" og må stille spørgsmålet:

Er der grund

til raseri?

Foto t.iget nf Ole Skou I l.rnsen unclt r

Som altid inden en større investering pti

vo der pai papiret er rigelig st.crk og

modelfronten havde jeg en "alvorlig" snak
med n.rin kone. Hun var ikke så medgørlig
som hun plejer, måske foldi hun fornemmede at den søgie bevilling iå et pænt stykke over min selr'opfr.rndne bagatelgrænsc.
Der gik faktisk nogle dage før hun gav sig
og det kostede da ogsti nogle indrømmelser
fra rnin side og salg af en anden model, men
sådan går det jo nogle gange.
Jeg fik byggeseet og tilbehør leveret i to
kasser fra Rotordisc'en. Der var ganske enkelt ikke plads til alt tilbehøret i kassen fra
Miniature Aircraft (herefter kaldet "MA").
De bestilte varer repra€senterede indtil flcrc
eksperimenter fra min side. De fleste plejer
at holde sig til det de allerede r.ed I'irker men vi lever jo kun en gang og hvis man
som jeg sætter pris p.i at kunne diskutere en
masse forskelligt grel - så må man også havc provet grejet man diskuterer. Eksperirnenterne t'at:

forharbentlig er ligeså uopslide.lig som
f.eks. 9202

o
.
r

.
B

.

.

Nye billige rotorblade fra Rotordiscen
kaldct "Evolution 3D": Jeg rnå se det i
øjnene - der ryger et sæt blade i ny og
næ. For mig drejer det sig ikke orn .rt
finde de bedste blade - men dc L.redste
blade til cn rinrelig pris
3D med CCPM (Collechi'e & Cyclic
Pitch Mixine - rec1.): Jeg har flojet me-

get med CCI'M - men kun i skalamodeller. Hvordan fr-rngerer elektronisk mix sammen med en mere ekstrem flyvestil?
For at

starte med det første eksperiment:

X-cell har aldrig fnr r'æret på min ønskeliste. Jeg har garrske enkelt fået sved på pan-

den ved synet af det mekaniske mix-

kombination: Jeg har aldrig filr ejet en
Ftrtaba gyro. 407/9253 er ude i dcn
store verden blevet lost til skverne r.ru måtte kombinationen proves

system, der kencles fra alle andre X-cell helikoptere end netop Fury serien. Der er ganske enkelt flele skruer end jeg har haft lyst
til at udsætte mit \'ærktøi for. Fury helikopterne er imidlcrtid lavet med CCPM styring
- altså elektronisk mix af styringen af
swashpladen. En af fordelene ved CCPM er
netop, at det er mekanisk enkelt. På Fury
bruges et 3-sen,o CCPM. 3 serr.oer styrer
hver især et af 3 punkter på sn'ashpladen
der er forskudt 120 grader. Hvad der så bliver til nik, rul eller pitch - det styres gennem elektronisk mix fra senderen.
Ud over at problemet med de mange skruer ikke findes på Furll så har Fur'1' f.1s1 sn

Futaba 9206: Ny 9,5kg ANALOG ser-

fantastisk omtale på nettet. Ikke Lr.rre ir.r

X-cell Furl'60 Expert: Jeg har aldrig
ejet en X-cell

for

OS 91 SX-H: Trend inden

for helikop-

terfl;.r.ning - storrc motorer i lette helikoptere
1:8,18 gearing: Et rnust sammen med
OS 91 SX-H

o

på Dansk.

Futaba GYl01+s9253 il]'rolservo

K

Til 3D er Furv sonr en fisk i vanclet.
['K's hrrbbr tlvvcrtræf cl. I l -l 2. august 2002

nogle få, men fra alle de der har skrer.et om
den. Yclerligere har MA i dercs markedsføring af Fr.rry lagt stor r';egt på, at Fury er
optimeret til 3D flytning - lii;e noget for
mig!
Andet og tredje eksperiment:

Cemrem clet sidste .irs tid er det blevet moderne med storre motorer i de cksisterende
helikoptcre. Det gaelder btide de små 30'er
hclikoptcrr', der i stigcnde omfang forsynes
med helt op til .52 motorer (8,5 ccm). I60'er
helikoptcme saetter man op til .91 motorer
(15 ccm) i. Hvor man i en 30'er ofte kan
nøjes rned et nyt motorfurrdament, - er sagen i 60'cr l.relikoptere lidt rncre kompliceret. Sagen er den, at de motorer del findes i
13-15 ccm sterrrelsen alle el lavet til at fungere vcd lidt lar.ere omclrejninger end 61'er
motorerne. 61'er helikopterc er som oftest
konstrueret med en hovedi;earing på mellem 1:9 og 7:9,3. Hvis mau vil bruge en
større motor, mei man ned pii mellem 1:7,5
og 1:8,5. MA tilbyder flere gearinger ti1 Fury. Jcg r.algte 1:8,18 der er den gearing MA
anbefaler til OS 91 SX-H. Hvad får man ud
af det? Man får faktisk helc 3 ting på cn
gang. Større ydelse, r,æsentligt lavcrc stoi
og desr'ærre også et nogct storrc lt--:-:--'stofforbrug.

:l-: r: J.:
r'.i: .: .'.. r lt:ritl

De ør'rige eksperimelltct- kr':lsenerc itrd p.r.
og

\tr
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trr.trl. /.i) 1.;... r',''l - ^ s\pert (7.J95,)
r\r \L.r(\: Et::.::. ....,-,i -:. plrr5kellen pa
50

50'er og 60'er udgaverne er prirnært halens
længde, men også dctaljer omkring afstir-

de fleste plastdelc sombør fjernes med

at deres instmktioner er tilpasset det

en hobbyknir,.

ning af chassisramrncn og andre småting.

Ved montering af understel undrer

Forskellen på Basic og Expert er mere dramatisk hcrunder tefl onimprægrelet delrin
transmission, kulfiber l'ralebom, et genialt
ser\/o-supportsystem, aluslvashplade, .rlucentralstykke og en masse andet smånips.
Siden jeg købte mirr 60 Expert cr del yder'ligere kommet en "Extrcme" r'ariant. Extreme er bl,gget til 80-9() ntotorer ir.r sta rten og
har endnu længere halcbom, alublæsemøile, CNC fræsct metal-halege arkassc og nog-

man sig over, at der anvendes meget
lange skruer bagerst. Jeg r.rndlede mig
så meget, at jeg udskiftede skrueme til

amerikanske rctssystem ("Cover Your
Ass"), så der hvor det er centralt at
man gØr ting i en bestemt rækkefølge
eller der af anden årsag er grund til at
r'ære særligt opmærksom, så er der på
tegningeme lavet henvisning til teksten. På den måde kan man roligt bygge efter tegningcrne og nøjes rned at
bruge teksten, hvis man er i h,ivl eller
hvis tegningen opfordrer til det. Glimrende! Selr.om manualen er en ordentlig moppedreng sa\.ner jeg alligevel
en samlet reservedelsoversigt. Hvis
man skal bruge resen'edelsnLrmmeret
på en halebom - så må man bladre til
den side hvor bommen bliver monte-

le andre opgraderinge'1 som desr'ærre også

bringer prisen op pa omkring 10.000, - for
byggesættet uden motor. De ør'rii;e Fury'er
ligger sorn r.rærrrt på priser mellem 5.000 og
7.600. Saledes el Fury en alvorlig konkurrent ti1 andre populære 8 -10 cc hclikoptere
f.eks. Raprtor 60, Fnfi-rra SE, Futura Nova,
Freya rn.fl. .
Bygning:

produkt
der kommer fra "Guds eget land", er der
gjort utroligt meget ud af den engelsksprogede manual - mere om den se'nere. IndSom mtrn næsten kan forvente af et

holdct i k.tsscn er pakket i crr m.rssc poser alle nummereret og undernummcrcret. Saledes starter bygnilrcn med pro5L' nr. 1. htde i pose ru. 1 ligger' frose 1T. i-.\, i-8, 1-C
osr'. Bl,gningen er altsit clelt ind i hovcdtrin
med efteriolgende r.rndertrin. Der er ingen

grund til at jeg gar bygningen minutiøst
igemem, for det klarer manualen så udmeerket. Jeg vil nøjes med at kommentere
de punkter, der under bygningen undrede
mig. Det har ikke nødvendigvis alt sammen
noget med bygningen at gøre, men har også at gøre med helikopterens konstruktion:

.

Man glæder sig ove4, at der er både
loctite og r'ærktøj med. Værktøjet
skyldes måske at der "natr.rrligvis" anvenclcs skr-r-rer med metriske dimensi-

oner. Måske er der ikke så mange
"over there" der har et sæt metriske
r-urbrakonøgier - men det har de, hvis

.

de kolrer en Fnry. Enten er MA imidlertic'l lidt fedtede med loctiten - ellers
Lrruger jeg for megct af det! I alle fald
mattt. jeg har.e min egen loctite frem
for .-r t fa.rtliqgore modellen.
Et ai t-le for-ste h'in i bygningen er opsirimning ai hoveclrotolaksel og hc>
r.edgear pra den E\E sideplade. Det
virker noget "tlinqlenr1e" os lidt omstændigt, men Lra den anden sicie bli-

ver det endelige resultat rigiig

o

,

l.æk-

kert!
Generelt set virker plastkvaliteten ikke så god som på andre modeller jeg
har stiftet bekendtskab med. leg tlirler ikke på, at plasten holder, men be,
mærker blot, at der er stobegrater på

nogle kortere. Dct skal man IKKE, for
senere i byggeprocessen monteres halestiverne - der sættes på de samme
skruer. Der er altså brug for skruernes
fulde laengde.
Halegearkassen synes jeg er lidt "billig". Når det hele er samlet er der ingen problemer, men selve huset er lar.et sådan, at det ikke kan skrues ordentligt sammen "i løs vægt" man er
nødt til at montere halegearkassen i
halebommen for at kontrollere at den
kører ordentligt. Som sagt, ingen problemer NÅR man har fået det til at

ret.

Alt i ali virker

ovenstående måske
som om jeg ikke er så begejstret. Det er
synd - for generelt må jeg konstatere,
at man bruger mere tid på at glæde sig

køre ordentligt og HAR fået halegearkassen monteret, men under samling
kan man godt sidde ogbande en smu-

over de ting i sættet som "bare er i orden" end man bruger på at bemærke
de ting der kunne r'ære bedre. Jeg har
endnr-r ikke samlet en helikopter hvor
ALT bare var tip-top (det har jeg ikke
r.rd til). Sagen er dcn, at jo flere helikoptere man har skmet på, jo mere har
man tendens til at sige "Det d6r var
smartere på...." . Problemet er bare at
hvis man ville have en helikopter der
r.ar lavet som det smarteste fra alle
helikoptere - så r'ille modellen være i
en helt anden prisklasse. Derfor må
mall acceptere at nogen ting ikke er så
snedige som noget man har set på en
anden model - alternativt må man tage tegnedrengen frem og betale en hel
del mere ved kasse 1.

ovel designet. Jeg bryder rnig heller'
ikke rigtigt orn at halegearkassen bliver samlet med sc-h'skærende skruer.
le

Når den siags ear ind i plast, skal man
ikke skille ad ret mange garrge'for der
blivt'r brug for ei nvt gearkasschr-rs.

Halepit6l-5l14cr'cn er heller ikke pa
min far.oritliste. Den holdes sammen
af en spændering som sikres med Cyano! Jeg er egentlig ikke i tvir4 om at

det nok skal holde, heller ikke om at
det sikkert er testet til den helt store
grrldmedalie, mcn efter min rncning
bør den slags hurtigtroterende metalting skrues sammcl"r. Selr. om det nok
skal holde er der i alle fald ikke tvivl
om, at hvis det skal skilles ad i forbindelse med sen'ice eller udskiftning af
stLlmper - så bliver det med vold. Jeg
havde forventet noget mere "lækkert"
på en helikopter til 7.600 kr.
Fastgørelsen af halegearkassen sikres

med en selvskærende skrue der går
igennem gearkassehus - halebom og
ind i gearkassehuset igen. Hullet skal
man selv bore. Det kan kraftigt anbefales at man efter boring af htil afmonterer gearkassen igen for at kontrollere
at hullet i halebornmen ikke er for tæt
på kanten af halebommen (spørg ikke
hvorfor jeg kommer med denne anbefaling!)
Manualen er FOR omfattendel - og så

mangler der alligevel noget. Det er
simpelthen fantastisk, at der kan bmges så mange ord på selv simple instruktioner. Resultatet bliver da ogsa,
at hvis man blot har skruet en smule
på helikoptere før - så samler man hele molevitten efter de udmærkedc teg-

nirrger. MA i'ed tilsl'ns1.4..ae godt,

På den færdige model
særligt kan lide:

o

er der

følgende jeg

Tiansmissionen. Den h'6191 bare godt
(hvis man hører godt efter)
Koblir-rgen / sammenkoblingen med
motoren: Cenialt - støjsvagt og sikkert

uopslideligt
Støttemc på or.ersiden af sert'oemes
rorhorn (genialt)
Hele koblingen kan tages ud ved at
fjerne er-r separat kulfiberplade (genialt)

Hele transmissionen er lavet så den er
seh'jtrsterende. Der er ikke noget med
at man skal "ligne op" eller finde korrekt afstand mellem tandhjulene - det

klarel det geometriske design

selv

(DET er GENIALI... der er godt nok
gået mange helikoptere til pga. fejl netop i montering af transmission og fejl i
afstand mellem tandhjul)
Rotorhovedets centralstykke er sikret
med en hærdet stift samtidig med at

"pind". Det normale er at en

centralstykket er klemt sammen om
akslen. På ait andet jeg har set bruges

blot en 3mm hærdet

unbrakoskn-re
med brøst. Fury løsningen er jeg langt

mele trvg ved.
Chassisrammen er ukolig stit Den er
lavet af et "nyi" materiale kaldet G10.
Minder mest om sortfarvet printpiade

-

er den mest alsidige løsning. Hvis
man vil have modellen til at hover ved

1/2 "pind"

udt'n kobbcrbclægnhg.

Halekansmissionen er bare lækker.
Kulfibertræk med delrin-koblinger i
begge ender.
Slankt clesign

*

stan-

dardopsæhring resulterer i ca. 4 gaders pitch, hvilket gør at moclellen hover ved 1/2 "pind". MA argumenterer for 0-gradersløsningen med at det

.

så kan den også flw-e

hurtigibaglænsl

- så kan dette klares gennem programmering af radioen. )
Vægten:4,8 kg vejer min flvveklar. Til
sammenligning vejer tilsr.arende udstwet Raptor 60 5,3 kg og en Futura SE
5,7 kg - forskeilen kan \zIRKELIG
mærkes

For en gangs skyld en helikopter hr.ot

der er taget fomuftigt fat

i hvordan

man får støttet stødstang til halen orclentligt - uden slup og uden at den
binder på \'ejen tii halerotoren.
Hood af glasfiber - ikke sædvanligt i
denne prisklasse.

Plads

til Gvro: Enkelt og fornuftigt

placerei og med support for en lang
række "større.lser"
Fastgørelse af hood: Genialt
og strærkt

*

enkelt

Standardopsietningen er bcregnet til
3D - altså et 0 graders system. (Når a11e servoer c.r centreret og r.inkelret på
ka:kstænger og alle horn er "r'ir.rke1rette" - så er der 0 graders pitcir på
hovedrotoren. Det er det man ønsker
sig, nJir m.'ur vil lave err opsæhring tii

3D.

I

prirrcippet far" marl cn opstæ!

ning, hr-or moclcllen

"pind" og hor tr

.

Halegearkassen og halepitchslider (se

under bygning)
Der er ikke noget "r,'indue" i Hoocl'en.
Ti;els når man er rrant til at har.e et arsenai af konholclioder siddendr- irrde
bag frontruden.
Der er ikke støbt Gkantshuller i bladholdere og halebladholderc til møtrikkerne. Derfor skal rnan harre fat i b:ide
unbrakonøgie og en fastnøgle for at
spænde sine rokrrblade. Detalje, men
man savner det når man har haft flerehelikoptere med indbyggede seksk.rnt-

Allerede under den første fl1'r'rring fornem-

huller.

mecle jeg, at feg havde noget ganske

MA giver slet ikke noget bud på hior

mellem hæncierrre. Ingen af c1e n;pr.nte r..arer er i sig selv "noget helt særiigt" - merr
KOIVIBINATIONEN.. UHA... Lad mig uclr-lvlrt: Ftrrv el en lækker sag "- ingcn tvir'l
rur rlct, nrcn alliscr t-l cr der ikke nok "i
ir:i.kcn" ril at tler i sig selr er' "uovertruf-

man skal gøre af sin mocltagerantenne. I kompietsæt fra Rotorclisc'err
r-r-rer-liolgel
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tere i denne klasse er der indbvgget
holder til sådan et antennerør. Mest af
a1t undrer det, at MA i clen omfatte,nde manual slet ikke næ\'ner antenneplacering med en stavL.lse.
Tanken sidder fremme og ikke, som så
moderne, under hovedrotorakslen (i
tyngdepunktet). Jeg er ligeglacl for jeg
kan ikke mærke forskel - men det virker lidt kle.jnt, at tanken siclder fast
med 2 stvkker dobbeltklæbende tape
og et stykke r.elcrobånd. I praksis viser det sig at den doblrcltklæbende tape slipper eftcr nogen ticl mens r.elcroen holder. Endvidere. m.r man sige at
størrelsen på 550 ml er lige i r-rnderkanten til en 91'er. Der er til 8 mir-r. hvis
man fh.r,er til - og det gør jegl Sluttelig skal man ikke efterlade tanken
FULD med frit "hul igemrem" til motoren. Tanken sidder nemlig en anelse
højere end motoren hvilket gir.er en

lv:
5ffi

r-rheldig hær'ert-r'irkrring,

der fylder

motoren op med brændstof. Hvis tanken imidlertid er under 1 /3 fuld er der
ingen problerner
Og nu

til det mest interessante:

Flyvningen!

uerligt

fen". Der er flere ting som er geniale på den
- men også ting som man synes er løst snedigere på andre helikoptere. OS 91 SX-H er
bare en motor. Ganske vidst en kr#tpakke
på små 3 HK- men det er nubare en motor.
Zimmermann r€sonansrøret er også bare et
resorunsrør. Nuvel - det ser godt ud med
den spejlblanke overflade og lækre finish men det er stadigbare en udstødning. Men
når man sætter alt dette sammen får man
ganske enkelt en helikopter der er helt fænomenal! Jeg har aldrig set en helikopter blive "skudt" til himmels så hurtigt. Hvis der
har været noget teet på - så er det sket under
udvikling af en masse larm og med en forrygende masse omdrejninger. Fury med OS
91

brummerbare.

Under en af de første flyvninger, hvor jeg
var rigtigt rundt på himmelery fandt jeg ud
af, at motorens trækkraftnæsten var for meget af det gode. Hvis man skulle holde højden, skulle modellen vinkles unaturligt meget for at konvertere alt løftet til "fremad".
Resultatet blev ret h"ttigt at jeg fakfisk
skruede lidt ned for max pitch. I stedet lagde jeg en smule "Swash -> Throttle" mix
ind i radioen (mix der giver lidt extra gat

hvis man bruger rykliske bevægelser). På
denne måde kan man bruge kræfteme til
narrestreger i stedet for at bruge det hele til
pitch. Kræfter er der nok af. Jeg har lavet 27

rul på stedet (med ca. et komplet rul pr. sekund) vel at mærke uden at motoren overhovedet lød som om det bekymrede den.
Jeg stoppede da også kun fordijeg ikke gad
mere! Helikopterens slanke design gør den
utroligt velegnet til 3D. Man kan næsten ikke se forskel på tophastigheden forlæns og
baglæns. Ud over at motoren i anvendte
kombination yder fantastisk, så har jeg al-

drig før hørt en brændstofhelikopter der
"sige{' så lidt. Det virker næsten uvirkeligt
at se så stor ydelse

-

så mange tossestreger

på himlen under udvikling af så lidt støj GENIALL. Yderligere synes jeg motoren
skal have ros. På nettet har der været mange skriverier om at den har tendens til at
løbe varm. Der er også flerc "OEM" (Other
Equipment Manufacturers - red.) producenter der har lavet forstørrede kølaoppe
til den. Imidlertid kan jeg slet ikke nikke
genkendende til varmeproblememe. Min
motor kørte de iørste 10 liter med 2fflo olie
ogZV/" niho. Siden har jeg kørt med 15%
olie (Aerosynth 2) og 15% Nitro. Der er INGEN tegn på for varm motor. Efter at have
fløjetrundt så hårdtig nu kan i 5 min tager
jeg knappen til autorotation og motoren går
i klokkeren tomgang øjeblik*eligt (det er et
tegn på for varm motor, hvis dm er lidt tid
om at falde ned i tomgang). justeringen af
motoren er ret enkel med blot m fuldgas og en tomgangsskrue. I min kombination
synes det dog lidt svært at få helt ro i halen

i hover samtidig med at tomgang og fuldgas står godt - men det kan skyldes så me-

get andet, som jeg i skrivende stund går og
roder lidt med. Jeg synes nu heller ikke det
er et stort problem for jeg er generelt ikke til

hovermanøver - der skal ske noget!
Autorotationer

ja -

autorotationeme fortjener sin egen
overskrift. Det er helt vildtl Påstand: Den
svaever bedre end en Blue Phoenix! I"g h
aldrig før ha{t en helikopter i hånden der
autoroterer så ukritisk. Hvis jeg autoroterer

ned i samme hastighed som jeg plejea kan
jeg hover modellen i 15 cm høfde i noget der

føles som en evighed. Ganske vidst er det
nok ikke mere end ca. 5 sek. jeg kan holde
den i 15 centimeters højde - men prøv at tælle til 5 og tænk på at den hænger der uden
motorkraft. Rotorblade har, som sikkert be.

kendt, ret stor indflydelse på autorotationeme. Mine blade er Evolution 3D blade på

blot 183 g - så man kan ikke sige at de er
specielt tunge. Bladene (eksperiment 7) virker i øvrigt glimrende. Under testen har der
desværre også været brug for et par sæt - sa
feg kan også konstatere at ensartetheden er
fin idet der ikke har været behov for at justere noget som helst i forbindelse med skift

muligt at en konkurrencepilot vil kunne få mere ud af et dyrere blad,
men til almindelig hobbyflprning og tosserier løser Revolution 3D bladene opgaven
af blade. Det er

Lars Kildholt kalder baggrundsbilledet for et fejlskud - men det km altså sagtens brugesl

for alle hvorefter man blot flyverl 9253 servoen er også rigtig god. Dener lynhurtig og
virker perfekt i kombination med gyroery

men den er

til mit brug i underkanten i

trækkraften. (Den er da også kun opgivet til
2,0 kg). Nu er der jo ikke brugfor særlig stor
trækkraftpå halen-men manglm på kræfter viser sig ved at hvis man flyver hutigt
baglæns og ikke gør dethelt rent, så svinger
næsen pludselig op mod vinden. Jeg har
oplevet det nogle gange og det er jo ikke det
store problem, men en eller anden dag finder jeg en anden servo med lidt flere kræf-

glimrende.

ter til min Fury. Lad det være sagt, at problemet udelukkende kommer ved lynhur-

Gyro/Haleservo (lierde eksperiment)

tig baglæns-flyvning. Flyver man "normalt" og f.eks. holder sig til "pull-back" og

Ingen tvivl! Futaba GY 401 er en rigtig god
lille gyro. Den fylder næsten ingenting, den
er nem at justere men frem for alt har den et
genialt "autocenter" system der automatisk
finder ud af hvad der er neutral på halen.
feg fatter egentlig ikke rigtig hvordan det
virker - men jeg kan konstatere at det virker! I praksis justerer man gyroen en gang

den slags baglæns manøvrer, sa er der slet
ingen problemer.
Servoer (femte eksperiment) og CCPI'I (sjette

eksperiment)
Tilbage star de sidste af mine eksperimenter: Servoeme: Der ER forskel. En god digitalservo virker en del mere kontant. Dgital-

ærum i rorhomets center er bare genialt. Rorhomets skrue er skiftet ud med en
messingdims der har gevind i den ene ende og passer i et lefe der sidder i tværarmen i den anden ende.

Dette system der støtter

Det hele er blot

st

fast med 2 skruer der går gennem kulliberrør der har den rette længde.
Seroostøtteme findes ikke i basic modelleme
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servoers evne til at centrere og holde fast er
uovertruffen. Selvom den analoge 9206har
rigeligt med trækkraft - så kan man altså
godt mærke, at når der bare skal holdes fast
så sker det ikke med samme kontanthed
og præcision. Efter at modellen var samlet

-

færdig og efter jeg havde fløjet med den,
var servoeme da også det eneste der fortsat
irriterede mig. Derfor solgte jeg 9206'erne
og købte 9252 i stedet til den. Der er MECET tydelig forskel. Ud over nævnte forskel, så er 9252 en meget hurtig servo og det
kan også mærkes. Desværre har det vist sig
at digitalservoer generelt set er dårligere til
at tåle vibrationer end analoge. Man betaler
derfor muligvis en pris på sigt med digital-

Fakta:

Prb

Den tocted€ model består af:
Aircraft Fury 60 Exp€rt

hos Rotordisc'en

kr. 7.595,kr. 275 ('normal' gearing tages retur)

1:8.18 ombygnirgskit

9t sx-H

kr.2.395,krummer

kr.275,-

90 resorør

kr. 595,-

resonansrøfiolder

kr.72,25

3 stk. Futiaba 9206 (senere udskiftet til 3 stk. 9252)

kr. 895 (1.095) pr. stk

Futaba 9001 (motorgas)

kr. 325,-

Futaba 9253 (hale)

Futaba GY-401 gyro (inkl. 9253 servo)

kr. 2.495,-

Futaba 149dp modtager inkl. krystal

kr. 1.460,-

Futaba heaw duty konlakt

kr. 75,-

4.8v Sanyo RC24OO modtageraccu

kr. 200,-

1.2v Sanyo RC24@ glødeaccu

kr.50,-

Glødemodul v.2 fra rc-e.dk

kr.275,-

for de geometriske problemer er i vid udstrækning løst ved at bruge de største
servohom der følger med servoeme. Såle-

Revoulution 3D rotorblade

kr.495,-

Sab halerotorblade 95mm

kr.150,-

6-kant starteradapter

kr. 109,25

des ligger et stort pitchområde inden for re-

Monteringstilbehør

kr. 325,-

servoer

-

men fllveoplevelsen ER altså

bedre. CCPM i version Fury fungerer glimrende. Det havde jeg egentlig også ventet,

lativt få graders servorotation - med rigeligt plads til samtidig rul - ogleller nik input samtidigt. Setup'et vil jeg imidlertid
mene krær.er rimeligt stærke servoer men
der er forhåbentlig heller ikke nogen der
kunne finde på at sætte standardservoer i
sådan en model. Jeg vil anbefale Futaba
9202 som et absolut minimum. 9206 er et
udmærket altemativ hvis man vil have en
servo der ikke så nemt staller og er lidt hurtigere en 9202. For mig er der kun en vej Digitalsen'oer. Jeg er kisteglad for 9252'erne. De er

lynhuriige og stærke og jeg satser

på at de holder.
Konklusion:

Fury er et "hit". Min Expert er utrolig stabil
og kræver et minimum af vedligeholdelse.
(Derure test er baseret på ca. 50 flyvninger.
Ud over de selvforskyldte ting har der ikke
været problemer overhovedet.) Lyden af
den store motor med det store resonansrør
og delrintransmissionen er bare genial og
den mindre støj i forhold til en 61'er er velkommen. Fury'en i sig selv er nok den helikopter der giver mest helikopter for pengene for tiden. Ganske vidst er der et par ting
som jeg geme så bedre - f.eks. halegearkassen, men på den anden side har konstruktionen vist sig robust nok i praksis. (især hvis

man sikrer sig at halegearkassen sidder ordentligt fast - igen SPØRG IKKE!).
Bygningen af modellen kræver ikke de
store forkundskaber og jeg er sikker på at
selv begyndere vil komme fomuftigt igennem byggeprocessen. Manualen er som
sagt næsten for omfattende - eller rettere:
Den er for omfattende på nogen punktea
mens der f.eks. godt kunne have været gjort
lidt mere ud af afsnittet om færdiggørelse af

modellen. Jeg savner også
t2

en

samlet

Alt ovenståendc

sælges af Rotordisc'en som komplctsæt - hen'ed sparcs ca. 1.500

reservedelsoversigt. Rotordisc'en er forhandler af Miniature Aircrafts modeller og
har været det i mange år. Alle reservedele er
altid på lager i rigeligt mål og det er betryggende. Der er nemlig ikke noget så træls
som at r'ære "grounded" grundet leveringstid på en eller anden resen'edel. Fury'en fly'r'er glimrende og især autorotationeme er uovertmfne. Hele kombinationen
med den store motoq, den lette helikopter,
gyroen og servoeme gør ganske enkelt at
man er i Yaaahooooo - stafus når man
tæver modellen rundt på himlen. \lodellen
er klart optimeret til 3D - men det bor ikke
afskrække. Selv den vildeste model kan
tæmmes til at være blid som et lam, så der
er ikke noget i vejen for at r'ælge en Fury
som den første eller måske anden helikop-

kr

ter. Hvis man er begynder vil jeg anbefale
at man nøjes med en 61'er motor. 91'eren er

fantastisk stærk og kan også flyve pænt,
men den har helt klart den ulempe at den
ikke drikker - men gurgler brændstof i sig.
Hvis man lægger 100 kr. til side hver gang
man køber 5l brændstof - så er der råd til en
91'er når man har lært nok til at kunne bruge de mange kræfter. Det store spørgsmål:
Er der grund til raseri ? JA... hvis man er

konkurrent til Miniature Aircraftl
Som altid besvarer jeg geme spørgsmåI.
Jeg kan om aftenen træffes på 43696667 eIler på mail lars@kildholt.dk
Lars Kildholt
Sydkystens Modelfl y'veklub

Hvis denne kulfiberplade skrues af - kan Irele koblingssystemet tages ud (forudsat at motoren c.r fjernet først)
Dcite gør faktisk at marr aldrig vil ia behov for at skulle skillc hovedchassis fra hinanden - mod mindre man
har smadret en sidcpl.rde. Yderligere sikrer monteringen at tandhjulene har den rette afstand til hinandcn!

Kangaroo kompakt
lidt fylder en Kangaroo når den er styrtet ned og
brændt. Lad det være en påmindelse til at jetpiloter om
Så

at en brandslukker er en del af det nødvendige udstyr

jetflyvning.

Radiolyttere
...
P1

til Danmarksbillede p.r D.rnmarks Radio
den 15. oktober. 2002 kunne lægge ore til

"Han kan både fl;n'e med de store og de
små" Kaj H. Nielsen er helikopterpilot og
modelflyverpilot. Han har fløjet for forsvaret i stort set hele sit arbejdsliv, nu er han
pensioneret og flyver "kun" med modelhelikopter, det gør han så godt at han om få
måneder skal til VM i Japan. Som noget
specielt er han vel nok den eneste ved VM,
der flyver med en selvbygget helikopter.
Udsendelsen var tilrettelagt af Anders
Qwist og havde en varighed på 14,5 min.

Den kan stadigvæk høres på

nettet.

rnvn'.dr.dk/

p1 / danmarksbilleder/ arkiv
Det var fin og engageret reklame for modelfl1'r'esporten!

PE

Billede 1-l: Klubhuset lotr..s .rf den g.tmle sokkcl og
sættes pa en blokvogn. Billc-cic. 3: Klubhuset sættes

o..

Flyvning med bilanlæg

følgende:

på den n1'e sokkel. Foto

til

PNM

lille kommentar i forbindelse med omtalen af Angel og Piper i sidste nummer.
Glem om sædvanlig håndtering af sender. Se ovenstående selvportræt og hæng senderen
på maven med antennen op langs det ene øre. Nu styrer du helt nalurligt op/ned med høi
re hånd og venstre/højre med venstre lab.
En

lPi

Selv klubhuse flyv€r...
I Sønderborg ...
Mandag den 16. september 2002 var udset til at være "store-flytte-dag" for Sønderborg Modelflyveklub.
I forbindelse med etableringen af vores
nye flyveplads i området syd for Kær by,
skulle vores klubhus flyttes ca. 250 meter. Vi
havde lejet BMS til at klare opgaven. Det 10

til

12 tons tunge klubhus blev løftet af soklen af to kraner og sat på en blokvogn.
Det blev derefter lransporteret hen til vores nye flyveplads og sat på den nye sokkel.

timer. Nu venter vi
kun på at græsset giver sig til at gro.
Billedeme herunder taler for sig selv.
Stig Andersen

I alt tog opga\/en ca.

.1

rf Hans Chr. Rokahr
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Kattelammer
Om det var bevidst eller om det

vitterlig

var en tilfældighed ved jeg endnu ikke. Men

at mit første fly som ieg i egenskab af den
nye grenredaktør skulle teste blev en skum-

model? Havde ieg egentlig ikke regnet med.
Men Poul Møller

fik den ide at vi byggede en

hver og monterede den med hver vores fo-

retrukne fremdriftsmiddel. Det lød

til

gengæld ganske siovt.

a
PNM: Det var Steen Larsen der først var
færdig ved pc/en, og efterfølgende vil hans
beretning stå med blå slcift og min beretning/kommentarer stå sort skrift.
Daieg fik modellenhiem og ldggede i kas"
e€n åb€nbarede der sig 8 alrumdele, poeer
med understel mådele og canopy sarrt
nogle trædele, der i det mindsb gav €n
sung af et almindeligtbyggesæL By1ggev+
ledningen er opdelti en A og en B del- A
bnochuren er med
og B delen er en
bdnedbog: Der er vedlagt en elcstra vde&

blab

ning med erfuingpr eom hjælper wder
Uygningen og "tuningstips".
Skumdelene er af et materiale Multiplex
kalder elapor. Det er samme materiale som
den ret udbredte Twin fet er lavet af. Materialet ser ud som almindelig byggeskum,
men er elastisk og selv om det kan gå i stykket har det vist at være meget robust og let
at reparere. Det kan limes med varme-, PU,
cyano- og kontaktlim.
Bygningen

Det skulle r.el egentlig hedde samlingen for

det er kun motorfundamentet og understeis delene i træ der skal bygges. Resten er

skum og skal bare limes sammen. Multiplex anbefaler i deres vejledning at der ude-

lukkende bruges limpistol med den bløde

og elastiske limtype. Min konservatisme
mht. lim gjorde at jeg valgte epoxy og kontaktlim (ikke den vandbaserede)
Selve byggearbejdet bør ikke tage lang tid

og følger man vejledning sidder man hurtigt med en færdig model. Dog kunne jeg
kun motivere mig til atbygge lidt af gangen
- ganske enkelt fordi de hele virkede for

l4

"slasket". Undervejs undrede det mig en

ved at tryklse det (fm) vamre lim ud På et

del at der er meget luft imellem vingedelen

styklse træ. Ieg brugle ku$aldlim til at lime
hoppenogvingpnsammeo daiegvarbange fm at varmelimen på d* r€t stqe limflade ville blive for kold- I lebet af få dm€r
sbd modeil€lr eamlet pa Uygåmaet
Denernsænodifikatimieg
mtrrb€ rodrorret fil ddemet
var lige ud for

og kroppen ved understellet (3 mm), dette
mellemrum fyldte jeg ud med et stykke
balsa, så limen havde noget at få kontakt
med. Multiplex anbefaler en bestemt tank
som passer ned i modellen. Der er dog ikke
vedlagt tank eller gastræk til den version
uden elmotor. Jeg fik en firkantet tank til at
ligge fint i speend mellem sider og overside,
ved at fjerne et par mm materiale. Udover
disse dele så er byggesætiet kompiet. Mon-

tering af radiogrej gøres løbende under
bygning og volder ikke nogen probleme4
der skal dog laves nogle længere ledninger
til alle servoeme. For at få lrækket til gassen
på motoren lavet, måtte jeg smelte en kanal
til selve trækket og så gik det ok. Æle smådele til forbindelseme er med, dog virker
"dimserne" (det siger min foretrukne hobbypusher de hedder!) er af noget ret blødt
alurninium-så detlykkedes mig uden vold
at dreje "over gevind" på den første jeg
skulle spænde. Der er tre hængsler med til
sideroret det er vist på tegningen at de skal
sidde i firrren - men det nederste bør monteres i kroppen for at give støtte der hvor
rorhomet sidder. Underligt er det dog at
rorhomet ikke har hulleme over centerlinien.
lvted vamelfun,

kmtalcdim og

atrfu*lig

cyano (der il&e gkader elaporcn) sarnmen
med acceleraor dkbJ4ggBriet hurtigt Der
er på alle de

sdæ

elf,'rr dele

enbla&ovæ

f,ade, eå for at å Bå gsd limkmiald smr
muligt, sl€b ieg alle limfladec rred groft
sandpapin UfiEftetdet forleb ud€n Bbr€
prcbl€lnæ Det €nesæ der drillede lidt nar
min limpistol der - rdr den havde ligget toF
aldtv et stykLe tid - var gåvarsr at el€pæst

slelEde,når lim€nlompå" DetHåædeieg

man

mtrræ

d€t "efter

voen også
d€r,orctfår

]egkunne
modell€lrvarlidtalaskeb og dervar også et
€nkelt sEd det gabb lidt mell€m skulrrdele
ne. Det eidsb klaæde jeg ved at lime lidt de
pronskum irut leg havde bygget d€n ud€ll
at fulge MultipbCs tuningsråd øt at læge
lollfibelrør i vinge og hål€plårr. Itlyvningen
måte a$øre our det var nødvendigt
Flyvningen

Da motoren (SC 25) var indstillet og tilkørt
skulle "Katten" i luften, den steg dog kraftigt og krængede lidt til den ene side, dog

ikke mere en hvad trimmet kunne klare.
Dyktrim var der ikke nok af så modellen
blev landet og fik rettet indstillingeme. Den
er dog noget slør, på rorene med de i vejledningen anbefalede rorudslag. Jeg har
derfor sørget for at højde og sideror har fået
en hel del mere udslag, dette har givet et
meget lir.lig, men sjovt fly. Til gengaeld så
har den stor e'une til at tipstalle selv med
hrr:rgdepunktet liggende 100 mm fra forkanten (Multiplex anbefaler et sted mellem
110 og 100 mm) - dette har også vist på andre "katte".

Detbløde skum gør at den giver sig til tider voldsomt under skrappe manøvrer. Det
ser ganske sjovt ud, og selv når jeg trækker

fuldt højderor ved høj fart så laver den ikke
et pænt loop, men snarere et "tønderul".
Ved samme høje fart og ligeud fl1,wning kan
man se at vinS;e vibrerer en del, men det kan

ikke ses på selve flp'ningen. Den ligger stabiit seh, i en del vind. Dog er en stille aften

er det rigtige tidspunkt at flyve med den.
Efter at have givet en af mine klubkammerater lov til at "lege" med den, skulle den repareres (Den havde ikke dvkror nclk til rygflyvning). Limningen her gik fint pa c'len bageste del af kroppen, men foran hr-or jeg
satte den balsa plade i - r-ille limen ikke rigtigt binde. Så jeg fik det endeiig limet med
24 timers cpoxv med talkum i for at give lidt
fylde. Det holder endnr.r. Det er klart at meget svagt sted pa flyet, lige ved overgangen
mellem vingeiorkant og ft-rrreste del af
kroppen. Den bliver ganske fedtet med en

forbrændingsmotor, da olien løber ned i
mellemrummene mellem porreme - og det
er ikke så let at fjeme igen. Det har siden
hen r.ist sip; at S-min. epoxy IKKE klæber

godt på denne overflade, derimod "PU"
(opskummende lim) det holder ret godt. Sekundlim kan også anvendes.
På ftJ teplådsenvar det sbr inh€sse orr
den kørme lille modet

Hutigtblev

der lagt

en ftiskopladet8celletakl$i den ogSlcy
Cafenvar klar til sin æ tu en stille sosr-

model. Lynhurtigt accelererede den hen ad
startbanen og steg snart til r.ejrs. Kraftoverskuddet pyntede gevaldigt på flyvningen.
Jeg kan dog

5

i et ikke voldsomt tempo,
overlod jeg pindene til en klubkammerat
der til daglig flyter jet. Han muntrede sig
med at flyve lidt højkantflyvning og andre
manø\'re, men da der var en del radioforstyrrelser valgte han ret hurtigt at lande.
et par mncler

Her røg halehjulet der er limet fast i sidero-

ret af. Motoren var radiostøjdæmpet og
modtageren lå langt væk fra forslvrrende
dele som ledninger, regulator og motor, så
jeg tog chancen og lettede endnu en gang.
Det skulie jeg ikke have gjort, for kort efter
start rullede modellen over på den ene side
og ramte jorden. Om det var en forstvrrelse
eller et tipstall var ikke ti1 at se, flyvningen
var færdig for denne dag. Styrtet - der nok
kunne have tage lir.et at skrøbeligere modeller - havde kun revet motorfundament
og landingsstel af Skv Cat'en.
Hjemme lod motorlundamentet sig nemt
lime sammen med cvano, og med varmelimen sad understellet iast pa et minut.
Desværre var akslen til propelien bøjet. og
det var ude over mine evner at fh den rettet
ordentligt ud. En ny aksel blev bestilt. I r.entetiden lå Sky Cat'en ikke pa den lade side.
EnMega22/30 /2børsteløs motor blev sat i
modellen, en anden modtager ligesa, og
Sky Cat'en blev medbragt på næste tur til
flyvepladsen. Og nu var det en helt anden

Steens

brvder sammen i luften midt i en krap ma-

der

nøvre. Men også pga. finish og materiale..
Efter at have stivei Sky Cat'en af* og givet

"-eegenskabeme,

lidt "mærkeli;;e", især når det går stærkt.
Derfor valgte jeg at følge Multiplex's hrer

ningsforslag, med at afstive modellen med
kulrør. Jeg gik et skridt videre og forstærkede også krc.rppen med kulrør. Selr'e arbejdet
var ganske let. I et veludluftet lokale smeltes spor ned i skummet med en varm loddekolbe. Herefter limes kulrørene fast - jeg
brugte cyano og smeltelim - og modellen er
klar igen. I samme omgang blev modellen
udstyret med en haleslæber til afløsning for
det defekte halehjul.
Og nu var det igen en helt anden model
at flyve med. Med stive vinger, haleplan og
krop må fly'r'eegenskabeme betegnes som
harmoniske. Den eneste manøvre der stadig driller lidt er loop med høj hastighed.
Haleplanet er stadig lidt bløctt, men lige så
snart jeg får fat i noget tvndt glasr'.,.er; r'il jeg
stive det af ved at beklæde h.rleplanct mcd
det. Altematir-t kan man latc et traditionelt
l-raleplan af balsa.
Da jeg citer et par rl.lgc mo.ltog cn nv aksel til Permarqeeret, monterede jeg den ori5iraie mr.tor igen. \u flol mociellen jo godt,

rr,en der
Der i'ar ikke de-t store overskud i den indbl.ggede gearede Permar 600 motor, men
Cat'en kom da i luiten. Efter jeg har-de flojet

fuldt tilslutte mig

kommentarer om fly

lar

Modellen er såmænd ganske sjov at fly've
med, men den bliver aldrig min foretrukne
flywer både pga. frygten for hvomår den

ikke meset notorkraft.

den en kraftigere elmotor end den medfølgende (det fortjener den) er jeg bievet glad
for modellen. Den fly1'gr godt, er robust og
let at reparere hvis det går galt. De testede
modeller er fØrste generation, og hvis Multiplex lever op til firmaets gode traditioner

med at produktudvikle, kommer der nok
en model, hvor de forstærkninger Steen, jeg

og andre efterlyser er bygget ind. Og så tror
feg på at Sky Cat'en kan få ganske pæn udbredelse.

SL-PNM
* En anden Sky Cat

dai

-

pilot - Kim Forsinghar valgt at stive sin forbrærrciings-

at lime hele canmotorclrer-ne moclel af
"'ed
opyet fast. Det er en god ide til den tvpe motorer, men den går ikke fbr elpiloter, der skal

have akkuen ud til afkoling og opladning.
Kim r'r heller ikke helt tilheds med Cat'ens
langsomtth'r'e-egenskalrer, men hans krav
til disse er nok ogsa store - det er trods alt
ik]<e en tun t11'er, men en sportsmodel.

Jeg

prcn'ede at lægge 10 celler i modellen. På
jorden malte jeg amperetraekket til ca. 30 A.
Det er lidt i overkanten til motoren, men
dels falder belastningen noget i luften, og
dels behør'er man jo ikke flyve med fuld gas
hele tiden. De 10 celler hjalp gevaldig på
motorkraften. Nu rrar der power til almindelig flyvning med loop, højkantflywning,
rul mm. Men af og tii slukkede regulatoren
for motoren! Det skete kun i manør'rerhvor
alle servoer blev brugt, og skyldes at regulatorens BEC blev overbelastet (se separat
stykke om dette fænomen). Så Mega motoren blev sat i igen!
Konklusion
Skulle jeg bygge en mere, r.ille jeg helt klart
forstærke eller forbedre modellen følgende
steder.

Sideror skal hængsles i bunden så det ikvirker så slasket.
Sætte en længere liste i haleplanet, så det giver lige meget udslag i begge sider.
ke

Forstærke bunden af flJweren fra front til
midt på r'ingen, evt. ved at lægge nogle kulfiberstænger ind i siden.
Give overfladen noget lak eller andet, for at
undgå at olien trænger ned i mellemrummene. Med disse relativt få forbedringer vil
du få en model der holder til lidt mere, og
bliver mere praecis på styringen. Hertil kan
så lægges de forbedringer Multiplex anbefaler.
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EII ri nitus
jeg havde længe ønsket mig ei F3B svævefly med elmotor til de dage, hvor jeg er alene på pladsen, og derfor ville slippe for alt
arbejdet med at sætte højstartspillet op, og
pakke det ned efter endt flyvedag.
Min tidligere flyvekammerat Matthias
Tiier fra Hamborg gjorde mig opmærksom
på Kontroniks motor FUN 500 / 27 med inline gear 5,2:I og regulator Smile 40-6-18 der
ifølge hans udregninger; med 10 x Sanyo
RC 1700 celler og en 17 x 9 CFK Aeronar-rt
klappropel, r.ille have en r-irkniles-gr.rd pa
81%, r,ed 4.280 o/min. og29.9 ampere.
Da Kontroniks drivesæt sælges til en
overkommelig pris, var beslutningen hurtigt taget, og motoren blev omgående købt.
Da jeg i fon'ejen har en F3B Tiinitr-rs, blev
john Villum Rasmussen, ud fra devisen om,
at de eksisterende vinger kunne bruges til
det nye projekt, øjeblikkeligt sat på arbejde
med at lave en krop r.rden servobræt op; en
V-hale til mig.
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Nu gjaldt det om at få stuvet alt r.rdstyret
ind i en rørkrop med en diameter på 50 mm
og indsnær,ring mod halen. Det mest optimale ville l'aere at få anbragt højde og siderorsservo, modtager og accu på en sleede,
der så skulle placeres bagved vingesadlen.

som r.ia "lr.rtter kik" blev cenheret med
kroppens nullinie og markcret med en tuschstreg, hvoreiter næsen bmtalt blev savet
.rf konuscn. Et 3 mm krl,clsfinerspant til elmotoren blev monteret og folstaerket langs
limkanten med kulfiber tråde (rovings) og

Der blev brugt nogle timer ptl at finde
den optimale placering, så hverken træk-

epoxy, og luftindtaget blev lavet.
Med vilje har jeg valgt ikke at indbygge

stænger til højdc og sideroret eller servoer-

nedadtræk på motoren, da energiforbrugct

nes rorarme, havcle berøring me'd kroppen,

til at udligne flyets stigning under motorflyvningen, i mine øjne er større, end hvis

sarltidig med, at modtager og modtager.rccr-r

placeret

i

forlærrgelsc .ri sen'oerne

kttrure r'ære i kroprprgn. Eiter r-rt.rllige iorsog,
kun afbrudt ai drommcn on.r en f;erdig F3B

eller J krop til clmotor, lvkkedes c'let omsider at få monteret "RC brættet" så det kan
demonteres ved at løsne to nedsænkede 3
mm nylonskruer i kroppen. Derefter blev
spinnerens Ø (diameter) mål overført ti1 konusen via en skabelon, som i al sin enkelthed består af et stykke leh,aegtskrydsfiner
med et hul svarende til spinnerens 40 mm,

cler kompenseres med

dykrorstrim.

Batteriholdcren består irf et stykke krydsiiner som bliver skmet fast i kroppen. Pti
kn'dstineren cr der montcret 2 stk. f mm
kulfiberstænger pa battcripakkens længde,
hvorpa der er fastlimet 2 CFK band der har
accuens form. Disse GFK bånd holder via
den bageste stopklods og et stykke r.elcrobånd foran accllen på plads. Ved at løsne
velcrobåndet, kan accuen skiftes på få se-

kunder

(Naesekonusen med motor og regulator
bliver som på den rene F3B version, skub-

hvilket gør, at termikboblen kan følges i
medvind med ringe risiko for, at højden ik-

bet op over en 20 mm krave på kroppen. Da

ke er tilstrækkelig til at komme tilbage på
pladsen igen. Dog skal man ikke kurve for

dette ikke er nok

til at holde

konusen på
plads, har jeg limet et CFK forstærket stykke krydsfiner 20 x 100 mm fast i kroppen.
For enden af x-finer stykke! er der monte-

ret en indslagsmøtrik, der via en 4 mm
nylonskrue holder konusen i position. Dette er i mine øjne ikke den mest hensigtsmæssige måde, da der skal bruges en skruetrækker for at komme ind til tænd/ sluk
kontakt og batterier, men er stabil nok til at
modstå elmotorens drejningsmomentet
samt de belastninger der opstår under flyvningen.
For at holde vægten nede, valgte jeg 10 x
Sanyo CP1700 inline loddede, matchede og

pushede celler fra Electric Flight Equipment i Frederikshar.n. Batterieme er 1,/2
størrelse af de gængse RC 1700, men vejer
kun 464 gram for 10 celler med ledninger
og stik. Alt i alt kom El-Trinitussen til at veje 3.018 gram, fordelt på følgende hoved-

grupper: Vinge med servoer 1554 gram,
krop med udsryt 1,4æ gram. Der vil sikkert
kunne spares 2 til 300 gram ved atbygge en
ny og lettere vinge, men omvendt vil det
være på bekostrring af styrken.
Flyveegenskabeme er som formodet virkelig gode. Seh' om motoren kun får leveret
strømfra 10 celler, gør gearet og den store
propel, at der er rigeligt med kraft tifrådighed. Jeg vil anslå stigeermen til ca. 5 meter
sekundet, så efter 15 -20 sekunders motor-

/

tid, er udgangshøjden ca.

100 meter. Dette

kan gentages ca. 8 gange, hvilket giver rigeligt med muligheder til at søge efter termikken.
Svæveegenskabeme er som ved den rene
F3B version med ca. 600 gram ballast, dvs.

ingen problemer med at flyve imod vinden,

*-

Iangsomt

i

(dette er ikke altid muligt grundet kroppens
form og størrelse) findes der ganske mange
GFK/CFK eller konventionelt opbyggede
F3B og j fly forberedt til el fra producentens

medvindsbenet da tipstallet

side.

kommer uden forvarsel.
El-Trinitussen er ikke det billigste elfly
som jeg har haft, men klart det bedste, da
det forbinder hotlinerens d;mamik med
F3B flyets gode termikegenskaber. ]eg kan
varmt anbefale andre piloter at prøve det
sanune. Hvis man ikke har lyst til at ombygge en eksisterende F3B eller J model

Fly og

Kenneth Petersen
MFKWoodstock

udstyr

F3B Trinitus

i fuld CFK skalteknik - producent John Villum Rasmussen, Odder

Profil

HQW 2/8

Vinge areal

64 dm'

V-halens areal

7

dm'

gr/dm:

Planbelastning (el)

17,76

Spændvidde

3200 mm

Længde

1430 mm

Modtager

Graupner/JR C17

Modtageraccu

1600 Mha

Højderor

/

Sideror

NIHM twicell

2 stk. Graupner/JR C341

stk Graupner/JR

Krængror

2

Flaps

2 stk. Graupner/JR C3241

Motor

Konironik Fun 500/27 med

Regulator

Kontronik Smile 40-6-18

Batteri

10 x Sanyo CP 1700

Propel

17 x 9 CFK Cam Prop fra

Medbringer/Spinner

45 mm medbringer

C3241

5,2:1 inline gear

inline pushede og selekterede

/

Aeronaut

HM letvægts

abs spinner

I

IJ

Faqhhs
ffi.

ffiwæ ffimffiffiffi

Igennenr milngc år har rlrange byggesa:tsmodcller opleve.t at blii'c modificeret trf deres cjcrc, I IJSA kaldcs denne modificering
af bveges.::t for "kit bashing". Den har vist
ikkc nogct rra'u'n på dansk, og så 1ænge dcr
ikke dukker noget mere fængende end byggesætsmodificering op vil jeg bruge det
amerikanske navn.
Da jeg for et halvt års tid siden modtog en
Cargo og i butikker-r k;rste'de det første blik
ned i kasse.n, sagcle cn af mine modelfltte-

kammcratcr Flemming Rye Sørensen, at
"Det er ssu da en 8-771". Og jeg måtte. give

ffiffiffi

ham ret. Der skullc ikke mcget fantasi h1 at
se en B-17 genrt i Cargoens gr.r skum. Men
først skulle den teste.s som en Cargo - og det
cr jo hiskrrie, som nogen nok har læst i et
tidligere nururrer.
Eftcr test fik Flemming modellcn og sarrmen rned Frank E.lton gik han i gang med
at folklædc Calgoen. lkke nok mcd at den
fik kanontårne og karroner, dcr blcv også
slebet skr-rm r,æk, så cockpit og fll,krop fik
lidt mere rigtig f.rcon. Efter beklæclning
med japanpapir limet på med vandbaseret
lak, airbrushccle. Flemming modellcr.r til

(

ffi

dcn finish der k.rn scs på Lrille i.:.:-.
Modellen har ikke nosct cltc .i.:'. -.
forbillecle, og dcr cr flerc clctai'.r- : :'
lcn der ikke er som en B-l7. \Itr', . - - le på "Kit-bashing-holdet" at cii:' .modcllen har modtaget megCn ,r ir r'- r '
se Lrlandt de modelpikrter dcr ir.-,r' ., .,\t jeg s; l.ler utl:,tt [1r t't trr.. - . og kornmerrtaren "Hvad har- cj-. ---.
gang i?" fra rnin hush'u, da je g r.-. :- . tet sad og f.rndt \ose.ut til mo.. . anden historie. Hvis du r.il sc. \...
prør, "The Amazilg Intcractii c r:- - l

:å

'::l

.'j
'''.14
r:l
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t

Art Maker" på adressen:
http: / / www.strandlab.com,/noseart_
maker/index.htrnl
menhusk at fortælle din viv atdet
er seri_
øs modelflyvestof du studerer.
Skulle nogen få lyst til at sende billeder

ind af andre kit bashing projekter,
er de

meget velkomne. Send bi_lleder og
meget
geme en lille historie om projekteme
til
en af grenredaktøreme.
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IHL f unior

Fal dskærmsmand

- En Junior ? ... RC - Faldskærmsmand?
Det måtte undersøges nærmere, så manden
blev bestilt hos Leif0 Mortensen. Efter et
par dage kom der en forholdsvis lille pakke.
I al

fald i forhold til pakker der normalt bli-

ver båret ind af døren herhiemme.

Mekanikken

I pakken ligger der en vejledning, den færdiglavede hovedskærm, et hoved (som
manselv skalmale) + endragt,enpose med
et print, en pose indeholdende et par tråd
anne og ben sammen med nogle småplader. Yderligere en pose var med og den indeholdt en hulens masse skruer. På dette
tidspunkt kunne jeg ret let se det ydre for
mig - men det indre? Det viser sig at den er
ganske simpelt opbygget og at trådbenene
har en anden funktion end bare at agere
ben. Selve koppen består af printet, der
ganske smart er monteret med en Beeper
som laver en del støj når du slukker din sender og batteriet til modtageren er tilsluttet.

Således at man kan gå efter lyden når man

har haft en udelanding, bare man slukker
sin sender.
Selve det at montere ham tager ikke lang
tid, et par timer efter man er gået i gang sidder man med en meget stiliseret figur. Vejledningen er ok både Engelsk og Tysk - det
ser ud som om de konsekvent har droppet
det sidste ord i alle de engelske tekster?
Modtager akkuen består af fire 150ma. celler som ligger imellem trådbenene. Således

at tyngdepunktet ligger meget lavt. Sjovt
nok skal man selv Iave nogle sko til ham
(jeg stjal dog nogle fra min datters dukkebeholdning)
Radiogrejet

løftet. Jeg har dog ikke valgt at bruge denne
funktion og har på intet tidspunkt haft problemer i den retning.

Der er monteret to servoer (en til hver
arm) samt en modtager og de nævnte akkuer. Sen'oeme skal helst være af minitypen (13mm typen) men lidt større typer kan
dog anvendes. Jeg har monteret min Jeti 5

Mekanikken kan med lidt snilde komme
ned uden. Printet er monteret med en lille

modtagerda min Webra Nano s6 gjorde det
svært at lukke 'Jakken". Samtidig har jeg
noget skum foran for at beskytte grejet i
tilfælde af fejl på skærmen. Der stod i annoncen at den kun vejer 2509, det lød lidt let
til en almindeligt blaesende dag, men vægten stoppede ved227g, endda med 270ma

afbryder som der stikkes en pind op i. Lidt
uheldigt sted den er placeret! (bagerst mellem benene - behøver jeg sige mere?). Den
sørger for at strømmen til modtageren er af-

akkuer.
Sfy'ringen sker over højde og gas således
at når begge pinde er fremme er det [g med
normal fllwestilling. Sænkes en af armene

Når alt er monteret (undtaget skærmen)

så

skal han have tøj på - vejledningen viser at
man skal skære en del op i dragten - dette

undlod jeg dog af sy'nsmæssige grunde.

"lndhold" - Her er pakkens indhold, pænt delt op i poser lige klar til atgå i
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brudt mens dukken sidder under et fly. Pinden er så forslmet med en lille line som skal
fæstes et sted omkring hyngdepunktet på
slæbeflyet. Når så springeren forlader flyveren trækkes den ud og der er strøm på
mocltageren- Ganske smart da man så undgår den ret uheldige siluation det vil blive
til, hvis skærmen bliver trukket ud under

gang.

Sådan ser radioinsiallaiionen
radioinstallatir
ud inden iakken lukkes. En servo til hver af armene

*

drejer m.rr-rdcn til s.rnrrc. sic1e. Han bremser
skærmerr vecl at fore begge ;rrme ned. Veilc'dningerr arrbefaler .tt sætte en c-lastik hen
be5;g5e pinde og f-øre den bag om antcnnen - på den måde er begge pindc oppe,

over

med mindre man bruger en af pindende.
dog moclificeret min sender således

Jeg har

at der er "raster" på begge pinde og fjedre-

ne er fjemet. Man bestemmer sclr, hr.omår
skærmen sk.ri traekkes - så der er ng mulig-

hed for et frit fald. Når lujre arnr h'ække.s
ned tidløser clet ogs;r sk.ernerr
"Flyvningen"

For at afprove sh.ringen proverle jeg at
"svinge" ham op i luften - dette gik fint og
han gled hurtigt, men dog stabilt med jorden. Så blev sækken til skærmen pakket og
han blev kastet højere op da jeg ville udløse

skærmen skete intet? Så han røg til jorden
med et bump - clet kostede to sæt nylongear til ser\roeme. Desveerre blev Beeperen
også ødelagt ved denne lejlighed. Derefter
blev to stk. HS 81mg sat i og turen gik derud igen og et lignende kast blev aforør'et,
her foldede skærmen sig pænt og fint ud.
Desr.ærre kr"rnne jeg ikke kaste ham højt
nok så det blev en ret hård landing - men
drrrne eang uclen skader. Armene skal dog
s.ettes en dcl bc-dre fast end de viser i vei
ledrLingerr - jeg har limet og bundet dem
fast - så nu rokker de sig ikke med mindre
jeg beder dem om dct.
En ting er sikkeri, drr skal have en, e1ler
alierhelst f'lere der girt-r flvr-e ham op for
dig. Da det ellers ikke r.r ret sjovt at r'ære indehaver af en RC faldskærmsr.nand. Jeg
konstruerede en ret sm.1rt anordning af en
stor rørepind fra malerbr-rtikken. en stump
2mm messingrør og en serlo og et pr31 ;11',dre småting. Så nu har jeg en kobling ti1
ham, som kan sidde under stort set alle th'

ledes at dc.t let trækkc.s ud når han forlader
flr.et. Pa derure matle er jee helt r.rathængie
.rf anclres RC sr.steme r - og kan tilnred udItrse nar ieg vil. Doq ligqer han pa n'ggen, sa
jeg r ar spændt pa om det skulle beh'de no-

gct nar sk.ermen skuile udloses, men det
gik fint.

:.l.

\u

er jeg sa heldig at jeg har prøvet selv
at springe ud med faldskærm, og ved derfor hr.'ordan s$'ringen virker. Det er meget

lig virkeligheden med IHL Junior manden
som er blerret døbt "Bent". SWringen virker
clog ret kontant, sådan

lidt "enten eller".

Et sving bliver me€iet krapt og man får let
snurret en omgang, vipper man armen

halvt ned, sker der ikke ret meget. Til
gengæld trækker men clen helt ned SÅ sker

der noget!. Når man trækker begge arme
ned, for at bremse fremad driften og øge
slnket, så går det hurtigt ned!. Den bedste
flyvning får man med lidt sidevind og med
landing i modrind, så der flp'es i store ssving eller ottetaller. Han "dingler" dog en
del under turen, og det ser ikke så pænt ud.
Efter hånden kan det lade sig gøre at lande
ham ret præcist, så man kan gribe ham in-

den han rarruner jorden. Pakningen af
skærmen var etpunkt jeg var ret sp;enclt på,

hvor kritisk det var og ikke mindst hvor
svært - men det er meget simpelt og den
folder sig flot ud, (næsten!) hver garrg.
Det er så absoh-rt sjovt med såc1an en RC
Faldskærmsmand, og han kommer med
hver gang jeg skal ai sted. Jeg kan jo kun
håbe at der er et flr. der kan tage ham op.
Det kunne r'ære sjovt at se en fire fem stykker i lulien pa sanune tid. Så giv mig et praj
hvis dr.r kober sådan en mand, så kan vi lai'e Lidt sjov til et stær'ne eller træf.

eller helier. Jeg bruger en kanal ha den
modtager der sidder i manden. Stikket mellem sen'o og manden har jeg slebet lidt i, så-

Se

evt. mere på r,'r,r'r,r'.ihl-modelltechnik.de
SL
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Pltts special

ARTF

fra

Great planes

l/3 skala
åå

firewallen da det ene hul vil rage udover.
Derfor monterede jeg den med et almindeligt nylonfundament. Som jeg har benyttet
før til denne motor uden problemer. Mokien passer lige til denne Pitts med Pitts dæmper. Der må helst ikke r,ære mere afstand fra
firewall til propellen, end 6,5 tommer (165
mm) og det passer lige praecis med denne
motor.

5t
!å
åå
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Bygningen

Understellet som er i dural og flot lakeret,
mollteres med (r unbr.rko bolte. Vingerne er
adskilt i to dele og er b1'gget pænt og lige.
Der er på forhånd ilagt en snor tii servo ledningeme, så de er nerrrrne at traekke igennem vingen ved servomonteringen. Der er
fræset

- leg må have denne model. Sagde jeg til
mig selri da jeg så den første gang på Great
plancs hjemmeside'. Så jeg fik ringet til
Arrionic og forhørte mig om de havde denne model irjemme . Det viste sig så at den
f;rktisk slet ikke var sat i produktion endnu.
jeg bestilte dog modellen med forhåbning
om at den ville dukke op inden for ca. 1
måneds tid. Men det blcv en lang måned,

der er brugt epoxy i hcle derr forreste del af
kroppen. Fireu'all og "motorbox" er dækket
med epoxy. Der er end dog monteret et fint
plastik rør til antenneledningen også. Der er

Og jeg fik da ogs.r en nydelig STOR pakke
med posten aftenen efter. Hurtigt blev pakken pakket ud og jeg kunne se de første ny-

lavet firkantede huller i hale partiet til standard størrelse ser\/oet der skal bare'skæres
hul i monocoten, så er der plads til servoerne. En servo til lt,ert højderor og en til sideroret. Jeg monterede Dymond 7000 til
højderorene og Hitech 945 mg til sideroret.
Hjulkåberne el i flot indfarvet glasfiber
med dertil hørerrde Pitts mønster på. Motorcorvlet er som alt andet flot lakeret og
færdig lavet med hulier til køleluft. Stafferingerne passer også lige over dem der er
på kroppen, så det hele er linet pænt op.
Motorboksen er ikke så lang, der er lige
plads til en servo til gassen der monteres i
bunden af boksen. Jeg har.de min Moki 210
(35ccm), som jeg havde indkøbt med det

delige biileder af Pittsen uden p.1 kassen.

formål at jeg ville komme under

en måned til og en mere hmm! Jeg bestilte
Pittsen i fe.bmar og fik den leveret i maj
måned. Så det tog sin tid, men da jeg ende-

lig fik at vide at

nLl, \rar den sendt hjem til
mig, sa kunne man ellers r,ågne op og gå og
holde øje med posten hele dagen.
Kassen åbnes

Inde i kassen ligger der et imponerende flot
kit, kroppen er flot beklædt med monocote.
Ved nærmere eftersy'n indvendigt kan man
se 1im alle steder, det cr nydeligt lavet og
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grænsen. Da en Moki kontra benzin, med
hensyn til vdelse, er det letteste at putte i. På

vi ikke stormodelgodkendte i klubben. Jeg fandt da ud af at radialfundamentet til Mokien ikke kan r'ære på
det tidspunkt var

riller til cyano hængsleme som Great

planes selv beskriver som ganske pålidelige. Da jeg på det tidspunkt i god tro mente
Pittsen lige kunne presses under 7 kg, blev
de monteret i rorene. Senere viste det sig, at
jeg med det grejjeg havde valgt, ikke kunne
holde mig under de 7 kg. Siden hen fandt
jeg jo ud af at der skal Robart stift hængsler
i for at en stormodelkontrollant ville godkende den. Det er så blevet gjort siden.
Der har r'æret en lille advarsel om beslagene på det forreste "cabane" ophæng, de
kan r'ærc monteret for langt fremme og derfor kan sidde yderligt og med risiko for at
bjælken revner når skrueme sættes i. Så dette punkt 6191, tjekket og jeg fandt ingen
svagheder.
Jeg lavede en simpel, men pålidelig trækprør,'e for at være helt sikker. Der er noglc fine u'ing struts i glasfiber mellem de to vinget men leg fandt dog en lil1e fcjl på den
ene, der hvor hullerne skal bores til monterilrg .rf strutts, er glasfibercn nr.rssir; men

det ene sted var den massiv ved siden af
hullet, så jeg f14dte glasr.u' og epoxy i og
borede et nyt hul oveni.
Men cllers p(rssel og liner vingeme perfekt op ved montering. Der er ingen ting
der er skær't her. Topvingen har symmetrisk profil og bundvingen er med V-form
og har semisymmetrisk profii uden pilform.

Stormodel eller ej
TrTngdepunktet skal ifølge Great Planes liggemellem 127mmog 146mm fra forkanten

af top vingen det ideale er 136,5 mm. Ophængt i den øverste vinges centerboks. Og
nu kommer det med vægten så. Jeg monterede en 5 cellers 1500 nimh accu lige bag
firewallen. Og modtageren lige mellem r-ingeme / tanken bliver skubbet helt lrem ind
til firewallen altså lige i den forreste del af
den øverste vinge, I'ed første konlrol r-ar
den haletung, jeg puttede sa 1tJ0 gram ind i
motor boksen og konlrollerede igen. Den
var stadig lidt halefung. Så i stedet tbr at
putte mere ubenvttet r'æqi i den. hatde jeg
en accupakke mere ai satune n?e som jeg
så monterede pa siden ai noiLrrbo\en, ca.
150 gram,for samtidig ai ha\-e lateral balance. Jeg monterede de io accuer i parallel, så
flyvetiden er hermeci iordoblet, Sa kom det
til at passe med tilgden',:nktet. Jeg ramte
så her en \ eegt pa . .5 ke. Og plus metanol
havner den sa pa S - <q.
Så hr-is du tror iu kan bvgge den under 7
kg som de skriver' nel-lem 6,8 kg og7,25 kg
står der.) Sa skal du ikl<e montere servoeme
i halen men h.eli i-:erune i kroppen, og så
skal der kun r-æ:e -n-oer i unden'ingen og
stænger op i:J Je o\-erste krængeror. Der
skal ikke \-ære::'lere end en 160 OS FX mo-

tor i (som de i øvrigt viser i manualen), der
skal ikke r'ære spinner på, og det skal være
med det letteste radiogrej (dog med trækkraft nok). Men jeg tvivler nu alligevel på at
det kan lade sig gøre at få tyngdepunktet
rigtigt med så lille en motor som 160'eren.
Jeg ved ikke lige hvad den vejer men sikkert
ikke mere end omkring 1 kg.
Derfor glem det og byg den som en stor
model så er du også sikker på at alt bliver
solidt og kraftigt nok. Instruktionsmanualen er virkelig god og hvis man ikke er god
til at bygge selv er den virkelig en god
hjælp. Der er små afkrydsnings felter for
hvert punkt man fuldfører så man er sikker
på ikke at have overset noget, når man er
færdig med modellen, det er rigtigt smart.
Der er fine fotos og alt er beskrevet, selv
hvordan den er at flyve med, den er gennem testet med forskellige placeringer af
tpgdepunktet og forskellige ror udslag,

det giver en god forestilling om hvordan
man vil sætte den op.
Pittsen's

fl

yveegenskaber

Modellen blev stillet for enden at startbanen. Der blev langsomt givet gas, og den
kørte hurtigt fremad, Pittsen trækker en del
til venshe under start, så der skal lægges et

rimeligt konstant tryk på sideroret indtil

det samme, og steg sikkert til god højde ved

fuld gas. Den skulle have lidt trim

på

krængrorene, derefter fløj den pænt, og føl-

tes meget rolig og stabil. Men man kan
nemt mærke den inerti der er i Pittsen, den
føles fuldstændig som en rigtig fl1-ver. Ved
fuld gas steg den dog en del og ved halv gas
holdt den højden fint, så 1 grad nedaftræk
på motoren vil temmelig sikkert aftrjælpe
dette. Ved langsom flyr.i.g kan man godt
mærke den synker igennem for den taber
meget højde, men der er ingen pludselig
tipstall. Den falder stille og roligt med vingeme vandret hele tiden. De anbefalede
rorudslag kan godt tåle at blive øget en del
da jeg synes at rul er meget langsomme og
der skal gives meget dykror når den er på
ryggen. Den flyver sjovest med dualrate
slået fra. Så jeg vil lave fulde rorudslag i stedet og så sætte 80% eksponentiel på. Landingen er uden problemer, dog skal man
være forudseende for det synk den laver i
tomgang, så gassen skal moduleres lidt hele tiden indtil banen er nået. Udfladningen
skal gøres præcist og under en halv meters
højde, ellers falder den i gennem og laver et
eller flere hop.

CliffSchwartz.
Køge Model FlyveKlub.

den er airbom. Den føles meget stabil med
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Extra 3304 i 3,2o1o

2 store og
spænclende fl y.oo
Mick og Poul - Brugere af RC-Unionens forr.rm kender dem vel nok bedst som "Mic"
og "Polle". Forummet var netop det sted
som jeg fik kontakt med Poul Off-erserr og
Mick Vildslrup og deres to store Exlra'er.
Både Mick og Poul har fløjet moclelfl1.'
igennem flere år. De begyndte i starten af
-90eme, hvor
Mick var med til at starte
SKM. Begge har fløjet de mere gængse modeltypea dog har Poril bla. bygget to stk.
817 fly, et til el med en spændr.idde på godt

til brændstof med en
spændvidde prå 3,5 nreter. Ph.rdselig bler'

2,5 meter og en

flVr.elvster.r 1ille og de holclt beggt en pcruse

pa godt tre ar.

Flrn'elvsten dukkede op hos Poul ornkring juletid siclste år og han bestemte sig
for at kaste sig over en Extra 3005 og efter
megen søgning rundt på nettet bestemte
han sig for at bestille en Extra 3305 fra 3W i
Tyskland. Samtidig med dette udtalte Mick
at han skulle f...... ikke i gang med at flyve
igen, men efter en massiv mængde af emails med billeder og artikler om projektet
gav Mick efter og en Extra fra 3W mere bler.
sat i ordre.
Modelleme er bestilt i en såkaldt "Combopakke" hvor alle de vitale dele på nær radiogrej og smådele er med. Kroppen er
støbt i en "sandwich" konstruktion med
glasr.'aev på inder og yderside med skum
imellem, som giver en uholigt stærk men
let konstruktion. Vinger og haleplan samt
sideror er i skum og balsabeklædt. Cowi og
hjulkåber er støbt i glasfiber, Motoren er en
3W P.m. 75ipå75 ccm!. De bestilte begge et
"stafferingsark" med til hver deres modeller. En lille sjov fing er at når man bestiller
sådan et ark med til sin f'lr.r.er, så får man to
pilot navne at vælge imellem for eks. John

Lillberg samt ens eget navn. Det med at bestille over nettet har heller ikke r'æret så let
- mange steder måtte både Mick og Poul
vente i flere måneder, ofte forgæves. Nogle

firmaer lovede nemlig en masse men kunne
ikke holde clet alligevel. Flvene er bygget så
c1e tør flr.r'e me'c1 dem. Dvs. cler er ikke
brugt oceaner af tid på finishen, clet er dog
to flotte fly. De er "bare" begge lavet så de
kom til at ligne de "rigtige" og det er lykkedes fint. For som de selv siger: Det er dyrt
grej i forvejen, så der er ingen grund til at
gøre dem til deciderede skalamodeller.
Poul fortæller ai det at bygge den som
sådan ikke var svært, det der var s\rært var
at få tips og gode råd til at løse alle de små
opgaver der kom unden'ejs. Der findes
(endnu) ikke nogen specialbutik for modeller i derr stcrrrelsc lrer i landet, clerfor gik der
meget tid med at tænke over tbrskellige
løsninger, og meget blev provet. Alene
sådan en ting som det at skulk' lære hvordan man omgås en benzinmotor hvad angår støjproblemer \.ar noget de begge skulle lære, blandt meget andet - her var RCUnionens forum en stor hjælp.
Da der tilsyneladende ikke så manS;e der
gør det i den størrelse i danmark, og slet ikke i deres klub, så da Por-rl havde bestilt flyet, efterlyste han andre Ciant scale piloter
ude i verdenen på Interneitet, da han var
klar over at han kunne løbe ind i spørgsmål
som ingen i egne kredse kunne hjælpe med.
Det satte ham blandt andre i forbindelse
med 3W importøren i Norge, Jostein Fossheim som efter 75 e-mails hver vej, er ble-

vet en god ven, og har r'æret en uundværlig hjælp. Når man kommer op i den
størrelse og med de kræfter, er det rart at
kume læne sig lidt op af mere erfame folk.
Poul satte sig selv på en lidt anderledes
prøvelse. Han ville gerne have nogle gode
poser til vingeme, derfor bad han kæresten

om at sy en vingetaske til ham. Her opstod
så det lille problem at det ville hun godt nok
ikke, så Poul måtte lide den tort at selv gå
ind i en stofbutik for at købe noget "blødt og
stærkt" stof. Han kr-rnne dog ikke få sig selv

;

til

at sige det var

til vinger på ei fly, men fik

trods besvær noget stof med hjem. Han satte sig så hen til en symaskine og syede den
flotteste r.ingepose med velcroluk og masser ai lommer i en moderigtig Lurkis farve.

I

Data på flyene:
Spændvidde

210

Længde

220

I hver af modeileme sidder der 9 sen oer,

fordelt pa folgende måde 5 stk. Hiiec 6-15
MC (Cas/krænqeror, to til hvert krær.rgeror),2 stk. Hitec 915 \lG thojderor), 1 sik. Hitec 5735 Dqital 'sideio: . - sik. F,i: ]--i,ri
(choker). \lodi.rS..r er en \l:,::-er. Dc:iri:
super IPD i1 k.an:-.::e a-i<u:: :.- s:r. i ;e1Iers 16&l rn\ ll mcr,:i:!e:. ei s|L J ce.'ers
1800 rn{ til tændi:ier.r og 5 ait'n-dere. I
Mick's Ertra er de::.r i-brrikinge og i Pouls
er der 3 hdt mixire- Der er iagt 5 meter servokabel i hr.eri a: il'. ene og som lictt lir er
canopvet monie:ei::'-ed ikke mindre end 70
små 2 mm skr:ie: .-i li'Lrr:i-iKierj. Poul har
monier€: e::.-ganl:eg i hans flv-

I3.".*"r"
De er begge nese:::-;ge L)m at det er noget af det i'edeste ,ie lreqge har tlojet. Selr.
Pouls 3,5 meter sto:e Bli kom:ner ikke op
på siden ai hals Etira- r-m de siger, det er
fedt at har.e et flv der kan åLT. lige på nær
at flyve stærkt. De rn-er t *ge pa 3D f11'rningens svære kunst. Sp:eil cie manovrer
som "hor.er" og "torqueroll< er noget de

begge geme ville kunne. rnen tbreløbig
(mens dette blev skrevet) Lxer de hor-er et
godtstykke oppe.
Spørger man dem om der er noget der er
skuffede ever v{id deres flv så er sr-aret, at
de ryrrtes at kropeen flere steder er lige vel
t1aid, bla. ved,r,*inggqs forkant, der er nogle
mærker hvor vjngen:har qvkket siden ind.
Den opOats hv.o:på,ntotoren skal monteres,
virkede CIgså rye_gq!'iiblød. D" havde begge
dei"esr:tvivl oln det,svelhovedet kunne holde til så stor en motor. Det har dog holdt fint
og har ingen tegn på at det er et svagt

punkt.

r

\/ægt
\ Iotor
l:L:':
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-t-
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pinsedagene var jeg medarrangør af et
svæveflyve træf på vores flyveplads ved
Grindsted. Vi havde besø9, af firmaet EMS
fra Tyskland, som er producent af færdige
skala svævere. Dette besøg kom der flere
spændende ting ud af. Firmaet har en lang
række repræsentanter rundt om i verden,

forunderlig vis er jeg nu blevet nyeste
medlem at "EM9Familien". Aftalen kom i
stand da jeg efter steevnet havde kontakt
og på

med ejeren Ralf Scheifele omkring køb af en
svæver. Min opsparing rakte dog knap til at
kunne komme i luften med en EMS svæver
i denne sæson. Det syntes Ralf var lidt s1md,
så jeg fik tilbudt en lettere brugt 5,33 meters
DG1000.

Det tilbud tog jeg imod og en mandag
morgen startede jeg en køretur til Biickeburg, nær Harurover, hvor jeg skulle hente
flyet. Jeg opgav hurtigt at få flyet fragtet
hjem, både pga. pris, men også af frygt for
hvilken behandling den ville få. Ralf havde
givet Bemd Vogt flyet med hjem og her
skulle jeg så hente den. Det besøg var nu en
oplevelse for sig selv. Bemd bor sammen

Nå, men 13 timer efter min afsans :--.-'
rede jeg på hjemmematriklen trg

krr-:

.-

---

\

Kvaliteten
EMS laver svaevere i en så færdig
=-,: ::
manbare skal udstyre den med radir'::.--=- :
lade og så flyve. Cockpittet er moble:-: ::- .'j
sæder, seler og instrumentbræt. De: =: -..sanune standard som man ser hL-s :.--:byggere, men det giver bestemt st'.=-...:.: = :
mere skala præget udseende og e:::-: ::j::
::::-.
mening er det noget pænere end :'
=
så direkte ned til servoer og lednir'.i::
--a

kvaliteten er meget pæn. Kropper =-: --.'-:
blank og selvom jeg aldrig hår \'€rci --r:f i-i
for den samling der går midt ger::::. -:-.:farvede glasfiberkroppe, må jeg si:. :.: -:::-.lingen på DG'en er så pæn at ies -:: .=.. e
med det. De kanter som skal r'ære lsrrs r'r

knivskarpe og ikke bløde rundr-.i=r r.r1
man nogle gange ser det på glasr-: -<.rDpe. Hjullemme er skåret ud og :.-=-':-.:siet
med et paent resultat. Min DG e: :.-:-redt

ffi

med sin far, og deres liv er koncentreret omkring svæveflyrming, med speciale i store

skala svævere. Fordelt på 3 etager finder
man mellem 15 - 20 skala svævere samt flere andre små svævere. Flere af svæveme
havde vundet de tyske mesterskaber for
skalasvævere.
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.

gang med at få DG'en gjort t1n'eii-::

Kroppen er hvid indfarvet gl.:-.:-:'.:

hi,r,

til et klapmotor system, og her er lemmene
også pænt skåret ud og hængslet. I toppen
af sideroret er der limet et spant ind til
montering af højderorsservo. Der er mLrnteret en batteriholder i næsen, og sen'o1r.rr-dere til næsekobling, hjulbremse og sic.ror, så der er ikke meget arbejde i at ii.;=

f

a*

DG
r.1: .J

ud af hvordan tingene skal placeres.
Understellet er i en klasse for sig. Producenter som Fema og Hock er de mest kendte når det kommer til optraekkelige under-

til storsvævere, men understellet i
DG1000'eren er bestemt i en meget højere
kvalitet og har den fine egenskab at man
tage hele understelssektionen ud hvis
det skal vedligeholdes eller renses. Understellet er fjeder dæmpet og med hjulbremse.
Understelsservoen, som i wrig| er den
største sen/o jeg nogensinde har set, følger
med når man får leveret svæveren.
stel

Canopvet, eller i DG'ens tilfælde canopyer-

ne, er skala hængslet i den ene side, og
åbnes som pa riqtige sr'ær'efly gennem et
lille skvder-rndue.
Sideroret er hænssiei ned en 2 mm pianotråd i bunden.-ii r.rrei og i toppen sidder
der et klik hæng.el sa man kar'. atmontere
sideroret på et par
En dejlig ting
'ekur,ier.
hvis ens bil er l0 cm for -<..n.
Vingeme er af skum med :bacibeklæd.i.g og en GFK hovedbjæxc. rrg er sh.rke-

n::ssigt

me-

gr't siærke. Be-

ki.edningener

met-l

hvid

Oracover og
alle huller til
sen'oer samt
kanaler til servoledninger
er forberedt.

Der er monteret såkaldt Schempp Hirth
bremser i, som er af en god kvaiitet. I min
version er der endvidere integreret vandballasttanke, som kan runune 1,2 liter r,'and
i hver vinge, mere om det senere. Vingeme
af også af en fin kvalitet, og med en flot lige
tymd bagkant. Rorene er tophængslet i ora-

coveren. Mit største kritikpunkt på vingerne er Oracoveren som jeg har et meget skidt
forhold til. Godt nok er det hurtigt at lægge
på, og det ser skam også fint ud den første

sæsory men som regel slipper Oracover
med tiden og små buler træder frem. En
overflade med Oracover er også meget
modtagelige overfor tryk og ridser som ikke er lette at få væk igen. Alligevel er det
meget brugt, men jeg kunne nu godt ønske
mig en flot lakeret overflade på EMS'
svævere. EMS drejer nu også produktionen
mere over i fuld glasfibea og EMS har for
nyligt sendtDG1000'eren på markedetmed
glasfibervinger. Pris forskellen ligger på
150,00 euro,

hvilket må siges at være en lille

pris for at skifte skumvinger ud med glasfibervinger.
Til DC1000-erens vinger hører der et par
lingetipper med Winglets. Dsse er ligesom
sideror og haleplan i glasfibea og igen må
man sige at kvaliteten er tlot.
Yandballasttanke
Et svær'efly vil altid have det samme glidetal uanset vaegten. Ved at sætte vægten op
skal man dog flyve noget stærkere for at op-

nå samme glidetal, hvilket giver en fordel
hvis man i en fullsize svæver, er på en distance opgave hvor tiden er vigtig. For at
bringe vægten op på de rigtige svævere fylder man vand ivingeme. Men da svæveren
vil blive tungere at få op i termikken er der
mulighed for at tømme vandtankene i lul-

ten hvis termikken bliver svagere. Det er
dette princip EMS har overført til modelleq,
men da man ikke flyver decideret distance
opgaver med sådan en svæver, går ideen
lidt af det, og funktionen er nok mest til
'hlær", men det er nu også OK, da det ser

man på en dag hvor vinden er frisk kan få
svæveren til at glide bedre mod vinden og
den vil samtidig også opføre sig lidt roligere i luften. Vandtankene er ekstraudstyr og
koster Euro 150,00.
Prisen

Der er ingen tvivl om at EMS svævere hører

til i den

høJ'e ende af prisskalaen for storsvævere. Firmaet henvender sig primært
sig til den skare af piloter som ikke har de
store byggeevner eller tid, som ønsker en
masse flyvetid med er.i tigtig flot storsvæver. Prisen for en ny DG1000 i samme
udførsel som min vil være ca. 18.750,00, og
ingen tvivl om at det er mange penge. Man
kan sagtens få sig en storsvæver til en langt
mindre pris, men hvis man skal sammenligne priser, må man også sammenligne
kvalitet. Skal man bygge en svær'er i samme kvalitet vil prisen på et byggesæt ligge
mellem 8 og 10.000 kr. Derudover skal man
selv købe understel med sen'o, oracovet
cockpitsæt, dekorsaet, kobling m.v.. Når alle
dele er indkøbt vil forskellen fra en selvbygget og en færdig EMS sr'ær'er prismæssigt ligge omkring 3 - f.000. Det er selvfølgelig også mange penge, oghvis man finder
stor glæde i atbygge selv, er der ikke megen
id6 i at købe en s\ræver fra EMS. Dog skal
det siges ai hvis EMS fuld-glasfiber svævere kommer til at Ligge i samme prisniveau
som de nuværende modeller, ja så vil prisforskellen være yderligere nedsat, da byggesæt prisen for fuld-glasfiber svævere er
væsentligt dyrere end med skumvinger/ og
for nogle piloter vil det sagtens kunne betale sig at give lidt ekstra og så slippe for ar-

bejdet.

iemmelig godt ud når man tømmer vandet

Flyvning

i luften. Det kan dog have den fordel, at

Det tog ikke så lang tid at gøre svæveren
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flyweklar, men lidt forsinket post fra Tyskland gjorde at prøveflyvningen først fandt
sted en måned efter ankomsten til Danmark. Modellen blev stormodel godkendt
af min far, som samme dag rrar blevet omskolet til den rigtige DG1000, så han var vel
den rette mand.
Med bævrende knæ, og en følelse af fysisk utilpashed fik jeg svæveren koblet ti1
Tinus Nielsens trækfly som har en Zenoah
G62 i næsen, hvilket giver rigeligt med
power. Mens jeg prøvede at virke overbevisende da jeg meldte at nu var jeg klar, skulle en af tilskuerne alligevel afsløre mig, da
li
li
ll
li

han tørt spurgte om ikke jeg skulle have
hjulet ud før start...DOH!
Starten gik rigtigt flot. Det så godt ud da
DG'en løftede halen og rejste sig på det høje
understel for kort efter at blir.e airbom. Jeg
gav lidt dykror for at holde den i lav højde
indtil trækflyet også var airbome. Kort tid
efter r.ar begge fly i luften, og afstanden til

jordenblev hastigt større. fegbemærkede at
flyet var en smule livligt på højderoret, men
jeg havde heller ikke programmeret noget
expontial på nogen af rorene. Krængerorene virkede lidt slør'e i det, men på ingen
måde kritisk. Efter kobling var det tid til at

trimme lidt, blive fortrolig med sr'æveren,
og så ellers nyde flyweturen. Det blev hurtigt til et loop efterfulgt af et rul for at se
hvordan rorene opførte sig. Under rullet
blev det tydeligt at krægerorene var sløve,
og pænt blev det ikke ligefrem. Men så kom
meldingen fra variometeret..."Voltage 4.5
volts"....Hvad?? Jeg har 4500 Mah batterier
i, og den meldte da 5.2 r,o1t lige for start. Na,
men jeg skulle ikke nyde noget og uc-1 med
fulde bremser. Bremserne har ikke sa god
en effekt som jeg er vant til, svæveren flyver
simpelthen for godt. Nå, men landingen gik
fint, og jeg kunne ånde lettet op.
Men hvorfor var der nu ikke mere strøm
på? Vi ladede på begge batterier, men der
var ikke plads til meget strøm før laderen
slog fra. Jeg fik mistanke til at min understelsservo måske trak meget strøm, eller at
jeg måske havde hørt forkert. Vi målte på
batterieme en gang til, og der var masser af

strøm. Så jeg besluttede at flywe en tur mere. Inden 2. tur gav jeg den lidt mere krængerorsvirkning samt lidt expontial på højderoret. 2. Slæb gik også fint, og aendringerne var tydelige at mærke, for nu var svæveren en smule mere harmonisk. Kort tid efter
jeg kobiede ud, fik jeg meldingen "Voltage,
4.1 r'olts". For at sige det rent ud, var jeg på
det tidspunkt ved at gøre i bukserne!! Ud
med bremserne og en melding om at, nu
kunne man godt rydde banen. Heldigvis
skete der ikke noget, og landingen gik også
godt denne gang.
Nu var jeg blevet træt af det hele, for nu
turde jeg simpelthen ikke flyte mere. Jeg
gik i gang med fejlfindingen og efter iang
tids søgen fandtjeg endeligt fejlen. Jeg harde købt et meget fint, og relativt dyrt sikkerhedsystem hvortil der skulle slr-rttes 2
batterier til, så hvis den ene akku skulle
kortslutte, så ville det ikke få nogerr nrdflydelse. Men hvad hjælper den sikkerhed
hvis ikke enheden virker som den skal? Jeg
prøvede at sætte den ene akku direkte i
modtageren og så virkede alt som det skulle. Nu tilslutter jeg mig den flok af piloter
som mener at, jo mere elektronik du sætter
i flyet, desto mere kan gå i stykker. 2batte-

rier er stadig godt, men jeg dropper nok
elektronikken ogbruger 2 standard kontakter til modtageren. Efter dette fik jeg 3 flyvninger med DC'en uden problemer, og den
fl1'ver rigtigt godt og kan vel betegnes som
en rigtig "iloater". Jeg prør'ede at lave et

"snigende stall", men her taber den altså
den ene vinge, men ikke på nogen voldsom
måde. Den rigtige DC1000 sol det samme
så det er samæncl megei realistisk.
Sorn jeg tidliee-re skrer, er bremseme ikke
de mest effektive. Hr.is man ikke har oceaner af lanclingsplads skal man passe på ikke
at komme for højt

ind til landing. Det h1æ1-

per en del på det hvis man har en god modvind, men i vindstille vejr er det godt at harze ørret lidt sideglidning hvis man skulle
komme i problemer på et tidspunkt.

Den rigtige DG1000 er designet med
krængeror ude i tipperne. EMS har dog
valgt en anden funktion af disse rot da de
skal

c)a

mixes sammen med sideroret på en sådan
måde atrrår man eksempelvis giver højre sideror skal roret på højre vingetip køre op,
men roret på venstre vingetip forbliver i
neutral. Dette har jeg desværre ikke selv afprøvet, af mangel på kanaler i FC28'eren.
Thomas Schmidt som har designet EMS'
DG1000 har fortalt at det giver en r'æsentlig
forbedring af flyweegenskaberne, især ved
kurveflyvning. Det kunne jeg godt or.erbe'u,ises til at tro, da jeg til tider kan føle en
smuie mangel på siderorseffekt.
Efterfølgende er detblevet til en del timer
i luften for DG'en, og min konklusion er,
nok ikke overraskende, at DG1000'eren fra
EMS flywer rigtig godt, og hver flyvning er
en sand fomøjelse.
Et slag for storsvævere

Når jeg nu skriver at DG'en flywer rigtig
godt, så er det ikke fordi jeg tror den er i
særklasse, for de fleste svævere i den
størrelse flyver rigtigt godt og harmonisk,
og når man først har prøvet det ja så går
man ikke tilbage til 3-meter klassen.
En ting er flywegenskaberne som er meget lnere harmoniske på storsvævere, men
en anden faktor er udseendet af en stor-skaIa svær'er. Når man efter en god termiktur
tager et par fuldkurver næsten over en selv
i 50 meters højde, hvor man virkelig kan se
sin svæver glide flot og harmonisk gennem
Iuften mens man hører en svag fløjten fra de
små luftmodstande alle svævere har, for
derefter at lægge an til landing/ og som
svaeveren passcrer en, trækkes der i højderoret for at f'lacle ud til en rigtigt "greaser" ,
ia sa er mair so19t, og fornojelsen i'ed at

fly-

le

disse elegante s\'æ\'efly bliver større i
takt med s\/æveren størrelse. Så jeg kan kun
anbefale piioter rned interesse for svæveflyvning at prøve det.
Hvis du gerne vil vide mere om svævere
fra EMS, så er du velkommen til at kontakte mig. Du kan også kigge forbi EMS'hjemmeside på wi,r.wems-mode11.de.
OY-7828 Bjarne Sørensen
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Hcnning og jeij, alliserc. .::

hjr,rlbrøndene med et lille smæld, og modcllen steg som det rigtige fly ville have gjort.

Vinden var jær'n til frisk, det blæste ca. i-6
sekundmeter, desr'ærre på h'ærs af banen.
Et flot syn, da den steg mod himlen og med
sirre to Saito-motorer på fuld porver, og som
speakeren sagde til de godt 7.000 tilskuere,

mnde, men ramt som et lvn ir.r en klar himmel, r.nistede "piloterr" pludselig styringen
or er t-h et, som krænsede over og gik i iorrlcn. Dcr har rrr,rligi'is r'æret r.rdioforstyrrelser i clct onrr.rcle, hvor flyet opførte sig

at det er

jubiiæum, hvor Henning Bcriscr ::.:,..i. {:-

umuligt at se forskel på det rigtige
fly og modellen.
Piloten havde tilsyreladende fuld kontrol
over modellen, men under første "pass" \'ar
rlen meget urolig på lar.rgsiden, og man be-

meget r-rrtrlig.
-\lt fr.r aqtr.rste dor og bagr-rd forblev intaki,
alt arrcle.t Lrlev knust - ja selv motorerne fik

vet filsagn om at l.rve en trpvi::::,

slr.rttede at lande. Landingsrrrnden begvnd-

Seli folgelig var Heming ked af det, der var
sket, merr som det er kendetegnet for ham,
sa larler han sig ikke sådan slå ud, og som
l.r.'rn sagde ti1 mig. "Det rrar godt, at den ik-

-l

i;r't'l e

:- -r t)ll1

hans DC-3.
Solen skinncde fr.r en flJ-:rur-. .... .: i'irrmel, og vi r ar til Randcrs i()'' .:-: ..,,:-:.:;s-

j :-..j :::

nye DC-3 model sammerl ntL'lj nr.,:-.jr .r:dre.

Flyet er noget af det mest sk.:ir-::::g...
som jeg længe har set. Stedct hr p1 .r;.i'15ningen skulle r'ære var Rarrders h.rfih.:r n.
En dygtig og erfaren pilot, Niels Clrristi.:n
fra Dronninglund r.ar hic-lkaldt. Fli.et leiiede perfekt, Iandirrgshjulene lbrsvarrdt op i

tc nnder fuld kontrol, men på samme sied
som r.ed første "pass" var flyet r-rrolig og

kurne ikke styres ordentligt, og
kurne ikke tages af tidligt nok,

gassen

så larrclings-

iarten r.ar for høj. Modellen blev "taget" op
igen, og man forsøgte en gang til, men p;i
samme sted som tidligere opstod der problemer. Der bler. lagt an til en ny landings-

slaet

*

lir.rclre af.

sq'11ecl...d blandt publikum".
Det kan vi ikke blive uenige om, men hvor
var det ærgerligt, at det skulle ske.
I forbindelse med styrtet optog TV scenen/
og samtidig med fokuserede man blandt
publikum, hvor en kone siger til sin mand,
"Hvad skete der rned piloten". Ja så realistisk var flyet og flyvningen.
ke
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Hfiu*i"iei hvor man måske kan ane, hvordan flyet går ned i et
Foto:

Opbygningen af næsen |rå fl;'et. Foto: Arild Larsen
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Arild Larsen

Først nogle facts om det rigtige DC-3

fly

Dette fly er nok det bedst kendte transportfly i verden. Mange kender måske flyetbedre under dets officielle navn C-47 (C-for cargo), som det hed i US Army og i US Navy
benævnt R4D.

Douglas Aircraft Co havde døbt flyet
Skytrain og Briteme kaldte det Dakota. Det
havde også mange øgenavne det bedst
kendte er "Gooney Bird" med henvisning
til Albatrossen med dens iangsomme men
kraftfulde vingesiag. Det første DC-3 fl\'gik
i luften den 17. dec. 1935, og ei halr't år senere indsatte American Airlines typen på
ruten New York-Chicago. Ved USAs indtræden i anden verdenskrig voksede behovet for transportfly enormt og Douglas fabrikken udvidede produktionen så kraftigt,
at man nåede at bygge 10.654 fly af såvel cir.il som militær obserwans inden samlelinien blev lukket.
Herudover blev der i Japan bygget 485
stk. (L2D) og ca. 2000 blev bygget i det tidligere USSR turder typebetegnelsen PS-84s,
men senere ændret til typen Li 2 s.

1945. Den 16. oktober 1946 underskriver
den norske regering og D.N.L, en kontrakt

om udlejning. Efter ombygning indgår flyet i rl-rtetrafik. I oktober 1948 køber D.N.L,.
flyet af den norske stat. I 1953 fl;.ver flyet sin
sidste tur for SAS. Samme år køber Det danske flyvevåben flyet, hvor det nu har opnået
en samlet flyvetid på 71.228:07 timer. Flyet
får nu kendetegnet K-682, og flyvevåbnet
foretager sirr første flrn'ning 16. november
1953. Den sidste ioreiaqes dcn 3L). 1r-ili 1982,

hvor t-h'ct har

sanrlet tltr

eiid

Flyet fik byggenummer 20019, dette fly var
nr. 3406 på samlebåndet, og var oprindelig
en C-47 A type DC-3A-456. Flyet blev feerdigmonteret 3. april 7914, og leveret til USAAF den 9. april1944.
I februar 1945 blev det ved en "lend-lease" kontrakt tildelt den norske stat, og endelig overtaget den 30. april 7945 i Dorval,
Canada. Fiyet undergik en ombygning hos
Canadair-Vickers Ltd., Montreal, og blev leveret til det norske flyvevåben den 24. maj
30

Næsen kan åbnes

Modellen kan købes som byggesæt, men
Henning har valgt kun at købe Nick Ziroldi
tegningen. Nick Ziroldi er en kendt person
i modelfl;n'erkredse. Understellet som er
fra Firmaet Robart i USA, er købt i Schn eiz,
fordi det kunne kobes til gammel pris, i for-

hokl til LS.\, hvor dct r'.u

E00

kr.

d,vrere

pa

20.1J7:30 timer.

-prisen ior r-rnderstellct er ca. 1000 kr. ikke
helt billigt.

F11'r'er'åbnets historiske samling sikrede
sig flyet, men da man ønskede at bevare det

Næsen pa flyet kan købes særskilt, på
tegningen er den r.ist som en stor

c.r-r

flyvedygtigt, blev K-682- efter flere forhandlinger udiånt til Bohnstedt-Petersen,
der ville holde flyet på vingerne som en re-

balsaklods, her valgte Henning selv at konstruere en. Det vil sige han tegnede profilerne og spanteme, og skar dem ud. Næsen

klame for Danmarks Flywemuseum. Senere
er flyet blevet overtaget af DC-3 Verureme,
hvorunder det stadig flywer, og forhåbentlig
vil blive r.ed med mange år endnu.

biiver konstrueret således, at den kan

Modellen DC-3

Henning Boisen fra Fulden har bygget DCat bygge
meget flot og hurtigt. Hennings modeller
har tidligere r,ære omtalt i MFN nr. 6/98 og
nr. 4/2000, hvor han fortalte om sine to 4
motorede B-17 modeller også kaldet Flyvende fæstning.
Kort tid før julen 2001 aflagde jeg Henning besøg, på det tidspunkt havde han allerede arbejdet på modellen i seks uger. Fly-

3ir i skala 1:8,1. han er kendt for
Lidt afhistorien om K-682

to motorer, men inden beklædning og ma-

ling.

et står træfærdigt på gulvet

i hobbyrum-

met, spændvidden er 3600 mm og længden
er på2,5 m, og vægten på nuværende tidspunkt er knap 12 kg ink1. understeliet og de

til flyets indre, på
den måde er det muligt at flytte styringen
og batterikassen frem og tiibage. Akkurat
som på B-17, hvor man ligeledes kan regulere tyngdepunktet. Spanterne er i 4 mm.
populær krydsfineq, som er betydeligt billigere end aeroplankrydsfin6r, de steder hvor
der ikke er den store belastning anvendes
populær krydsfiner.
Til beklædnin5;en er der brugt 70 stk. 2,5
mm. balsaplader. Af krydsfiner er der købt
1 stk. 4 mm aeroplankrydsfiner på 1',22 x
1,,22rr. og en almindelig 4 mm krydsfineråbnes, og du har adgang

pladepål,22x2,Mmi alt er der købt krydsfiner for ca. 400 kr. hos firmaet Riisfort i
Ti1 lister er der anvendt ramin-træ,
som er betydelig billigere end fyrretræslister -raminlisterne er købt ved det lokale
byggemarked.

Århus.

I-anclingslvset i clen cnt vinge sani koL.I.!.r:i!i:i(rtlningsroret. Foto: Arilcl Larsen

Byggebedding en nødyendighed

Modellen er som på Hennings arldre rnodeller bygget pti bedcling @yggejig). Ce'nterlinien i flyet darurer udgangspunkt for
konstrr-rktionen af beddingen. Kropper-r
bygges med bunden først, så r.endes den
om og toppen bygges ovenpå.
Alt hlad der cr vist ai "solid" balsa (massir) pra 1egrii11gen, er for at spare på vægten
skåret r'æk - pct samme måde som man laver lovs.rvsar l.citlc. Eksempelr'is haleplanet, som vrierliger.. kan skilles af, hvilket
heller ikke cr vis: p..'. Ic'qrr.11*.t1. Sidct pre t cr'
lar.et ai lamir.-:.i :.:-:--, ri:ele.1es \.:nict'tlc
på halepl.-rnei. \'t:'.;',::=::::-:t'.-:::i L': -.r\ rt i
1,5 mm ctero;r].;11-..-::tl:t ::-'sr: .-. '. '--

duer ligner en llc: :.-.:'.:'=:.:::...

.:.-.-

."'r.endt ligesa Irranq!. Ssr-.=r : --:- :--. - :. :.r --.len, og skruente er !iL: -..::r :-.:: :-.--- .:.:

:.-

modeltog.
Motorfundamentet ændret

Motoreme er 2 stk. Saib F-i
ccm og som hver yder 2,2 hes
træk på 6,4 kg og de kan lc.i.-

::-j

.1c

r'.'

bladede propeller, som næsten e: .:: s"::h.
En konstruktionsændring r ecir. nr. :.'::-r::damentet kunne ikke undgas, irict .i. :o C45 motorer, der var beregnet ifr.riqe t*ringen, er en del kortere. Det var derfr.i rrrelvendigt at lægge et ekstra motoriunri.;::run:
ind, således at motoreme kunne n'kkt's
længere tilbage. De sy't'r,ingeprofiler i hvcr
side, er i 4 mm krydsfiner, og alle er s.rvet
ud i ribbefacon, på den måde spares der en
del vægt, i alt er der ved udsar.ning og letningshuiler sparet mindst 1,5 kg pa modellen. På nuværende tidspunkt ligger ['ngde-

Dcn cne af clc to saitomotorcr

punktet korrekt, så der skal ikke yderligere
\'ægt foran. En væsentlig ting vedr. vægte11
er, at halens

konstruktion er lavet

overhovedet muligt. Vægten

så let som

for

den

hæfærdige model er på 5,4 kg 1ægger vi så
understellet og motorerne med propeller til
er vi på 11,a kg som billedet tydeligt rriser.
Motorcowl

Henning besøg, der er nu
gået11/2 måned siden det sidste. Vingerne
er nu beklædt, og motornarcellerne er monteret og udstødningsrør samt flaps er færdieejort.
Fr-emstillirrg og stolrrlilrg har \';eret omtalt
: ::.:!:erc. r-rr'. ;i \1F\ (:.' cksempeh'is nr.

Jeg aflægger igen
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i den f.rctrn rie n ntr sxai havc. Scive >irrbningen foregik i en glrivspanr;1, med moclelgiprs
kobt ho' Terapi oq Hobbi.
Formen lar smurt med opvaskemiddel, for
at den lettere kan slippc gipsen.

I

selr'e gipsformen flsl' glasfibercorvlet
stobt, de var ikke så pæne i overfladen på
grund af huller i støbeformen, men efter en
tur i boremaskinen og sandpapir, var de bare i orden. Så tro ikke at glasfiber er svært at
stobe, siger Henning.
Flapsene

til DC3 vennerne, om
hvordan flapsene skulle laves, fik Henning
V'ed en forespørgsel

mange s\rar, og som han siger, at det er bare
herligt, så nu ved jeg hvordan flapsene skal
1ar-es.

Ud fra de tegninger og billedca som han
modtog ble\' flapsene bygget.
På cn servo har han pillet potentiometeret ud, og monteret servoen midt på vingen
inde i kroppen. Ved siden af serwoen ligger
en lille boks, hvor potentiornetcret er monteret. Det vil sige, at servoen har kun sin arbejdskraft tilbage, som biiver transmitteret
ned til potentiometeret, der har forbindelse
til en spindel, som er pillet tld af en gammel
båndoptager. Denne spindel er i forbindelse med en gearing, dvs. spindelen kan køre
frem og tilbage og helt ud til yderpulkterne,l'rvor der i lrvert yderpunkt sidder en mi
crokontakt som lukker fcir strømmen. En
ensretter standser spindelen, sa den ikke
kan komme længere.
Ftrr et f.r lingenc til at koro, r'ar det nødvcrt-liqt .ri montcrc en c-liode, sa strørrrmen
kunnc g.r r-nodsat vcj, sa spinc-lclen kunne
krrrc ur-l igcrr. En arm gar frem og tilbage, og
de arme bliver sa forbr"rndet mecl kuglelinks. Det vil sige, at der knn er en serr.o der
trækker det hele.
Henning indrømmer, at det har været
s\'ært at finde ud af, hvordan flapsene kørte, men dette her skulle r'ære sri tæt på virkeiigheden som muligt. Tiækkraften på
spindelen er ca. 30 kg, Iørst er der en stærk
servo, så er der gearingen L : 3 og så over i
en spindel. Samme system kunne også bruges til et understel. Microkontakteme kan
justeres f.eks. hr.is flapsene kommer for
langt ud, så kan de flyttes manuelt.
Tanksystemet

I hver vingehalvdel ligger brændstoftankene, og helt oppe ved motoremc ligger to fø31

hvcr 25 m\, i alt er der en tarrkkapacitet på 2 l. Seh'e tanksl'stemct har r'.æret
nogen af en prør,else for at få til at virke, fortæller Heruring og fortsætter, idet motoreme
dctarnke p.i

ikke kan su5;e br;cndstof helt ude fra hovedtankene. De to motorer sllger først fra fødetankene, o5; på dcn måde virker systemct som
en togrenet hæ'r'crt, som vi i sin tid 1ærte i fysik.
Tanksystemet blev først sat op i et testbænk.
Ingcn af disse ting er vist pii tegringen. For at
findc ud af alt dei, er der heldigvis mange

mennesker, som er positive og kan og vil
hjælp med ideer og forslag.
Udstødningen

Udstødningen er lavet af kobberrør; som er
bøjct omkring cn rr"rndstok med de rette dimensioner så der bliver en spiral. Kobberrørene er irerefter savet over, så de har samme
omkreds, dernæst er der i et stykke messing
borct ke huller, som passer til rørenes dimensioner. Som pakning er der anvendt bly, og
det smelter ikkc trods varmeudr.iklingen, det
blivcr cn smule blødt, dvs. det tætner endnlr
bedre på den rnådc. Henning hallavet en 1i1-

le

vandrørsbojning, så udstødningen udmunder i et elrkelt rør til hver motol. Kobber-

rørene tii udstødningen virker i sig sch'dæmpende, idet kobberet er dødt, er der ingen resonans eller vibrationer.
Monteringen af halefi nnen

Halefinnen er konshueret sådan, at der er lavet ct T, som finnen går nc-d i fbran - og bagi
går den ned i en slags boks, og nedefra fastmonteres den rned en skrue. Firuren sidder
helefter fuldstændig fastlast og kan ikke rokkes, idet T'et liiser to veie, og kan ikke rokkes
sidelæns.
På tegningerr var det vist som en sektion,
men Henning valgte, at det hele skulle kunne

afmonteres, det giver flere fordele, når man
skal beklæde, male og transportere modellen.
Det er under transporten af et modelfly de fleste skader sker. Derfor er alle s'u'age balsakanter monteret med en ramin- eiler fyrrcliste,
de't giver en kolossai fordel, idet der ikke så

nemt kommer hak

i

en fyrreliste som

i

en

balsakant.
Hovedplanet er beklædt med balsa

af vingcrne er anvendt 2,5
mm balsa, og det hele er limet fast med hur-

Veci beklædnirrg

tigtørrende cyanolim, ellers er det ikke muiigt
at beklæde en hel vinge pti en aften. I stedet
for at lime plademe sammen, begyndte Henning fra midterribben og limede pladen på og
montcrer derefter en balsaliste i samlir-rgen,
på den måde cr det megct nemmere at slibe.
Cyano er temmelig hårdt at slibe i, hvis man
kun limer pladerne sammen, r.il der blive en
blød overgang i samlingerne.

32

I)r'r kt'.les inel

Panellinierne

P.t i1r6p1

fidligere monterede Hcnning først panellinierne, hr.or clc skulle siclde, og mtrlecle ovenpci

dem, således, at de var en forhøjning på overfladen, hvilket berrirkcde, at de r.remmere blev
revet af.
En ny teknik iærtc Henning af Bjarne Pe-

dersen (tidligere formand for skalastyringsgruppen, rcd.). Efter en grundig afslibnirrg
med sandpapir af flyet, monteres panellinierne (07 mm tape) alle de steder dc skal r'ære,
og kiippe'r clem til og mnder dem, hvor de
skal r'ære runde.
Dernæst males hclc flyet med en gruudsprayfarve, så slibes hele flyet igen til taperr
dukker frcm, så tages tapen af igen, der hvor
tapen har siddet er der jo ikke kommet maling. Nu ligger de som en fordybning i stedet
for som før, hr.or de var en forhøjning, og
kunne meget nemt rykkes af.
Rillen som er opstået har malingens tykkelse.
Der anvendes en sprayfiller, den vokser lidt
ved påstlygringen, der er så en ford;.bning
på ca. 1/10 mrn, og denne fordybrring vil r'edblive at r'ærc der.

Ledningelne løber i fleksrør som clektrikerne
r-rd

l

tF'',i{,:::,
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Montering af ledningerne

anvendet og videre

I

i

vingen, hvor de

fortsætter isennern almindelige sugerør, på
den måde karr alle lcdninger udskiftes, idet
ingen er fastmonteret. Ved sammensæh1ir1gen af vingcn, sættes det hele sammen i et
mr-rltistik. Dcr går oi;si\ ledningsrør igenuem
hele kroppcn og op i htrlen. Midt i flyet el der'
monteret en boks, hvor sen'oenre ligger, og
der går alle sugerør til, så a1le ledninger kan
skiftes. Det er bitter erfaring, der I.rar fået Henning til ar gøle det såc1an. Når ledningerne cr
monteret i sugerør kan cle nemlig ikke slides.
Beklædningen

Henning har prØ\'et mange forskellige miider
at beklæde mine modeller på. Ferrst pudser
han flyet, så overfladcn bliver glat. Herefter
f.ir or.erfladen 3-,1 gange lak med en 1et pudsning imellem hver lakcring. Derefter klipper
Henning noget japanpapir med en taksaks,
det giver gode kanter at lime pii. En spraycr
fyldt rned vand sprøjtes udover papiret, så
papiret falder til over det hele.
For at fjerne det meste af vandet igen, anvendes en køkkenrulle og papiret cluppes s.r
meget, at n.tsten alt r.andei tages af igen, merr
st;rdigvæk således, at clet er vadt over det l.rele.

Endnu en gang lak, mer-r demre garrg tbrtyndet i et forhold 25"1'lak og75"l, fbrtlmdcr.
Papiret lakeres med pensel indtil det ikke er
hvidt længcre, så lang tid papiret cr hvidt, er
der vand. Når papiret skifter fra at r'ære hvidt
til at r'ære blankt, er alt vandet trukket ud af
papiret. Herefter det hele en ny gang lak og
fortynder, rnen denne gång er fortyndingen

ji;

-.

:

\icls

Chr. t.v og Hcnning Boist'rr t.lr

indtil overfladen er glat og det hele
er g.ret i forbindclse med fladen rmdcrneden.
Taks.rkscn got at man slet ikke kan se over50-50')1,,

sangene, da der ikke er nogle skarpe afgr;cnsrlinger. Det eneste sted, hvor den ikke
kan .rnvendes er ved hulkiler, der vil papiret
losne sig, fordi papiret strammer'.
Der anvender Henning i stedet en meget
$nct 28 grams glasfiber, som lakeres på.
Bemalingen

Henning ramte de rigtige farver på flyet ved
at ringe til DC-3 Vennerne. De fortalte at farven hedder Daylight Red - og også at det er
nødvendigt, at den bliver malet l'rvert å4 fordi solen bleger den. Og den anden røde farve

er l1ærmest det man kan kalde "postkasserød".
Den rigtige sØlvfarye kan være meget vanskelig at ramme, men der skal man bruge en
sølvbasefan'e lak, som overhovedet ikke er
stærk, men ovenpå den farve gives så en gang
klar halvmat lak, bagefter slibes med en 1200
vandslibning, for til sidst at give den en gang
let slipol ovenpå.
Belysning

vi måske
fortælle mere specifikt om ved en senere lejlighed.
Dørene åbnes ligesom på det rigtige fly og
er opbl'gget med samme hængselsystem og
mekanismc. N.u næsen er åben kan man se
om den forreste dør er lukket, idet en diode
blinkende advarc.t hvis deiren ikke er bleVet
lukkct. Døren kan ikke ses, ndr næscn er
åbnei. Propellen vil lamme doren, hvis denne
står åben. Radioantem.ren til anlægget er
re specielle ting, enkelte af disse, kan

monteret ved hiælp af en sm,vkkelås og et
stykke krympeflex. Vinduesviskerne kan selv
køre frem og tilbage, og bliver drevet af en
motor fra en cd afspiller. Dørene er malet indvendig, clg der er cler installeret lys for at give
den rette skyggevirkning.
De mange forskellige bogstaver; mærker
mr,.. har Henning fået lavet hos en skiltemaler.
Alle de forskellige fjedre, der er anvendt, er
fundet hos Harald Nyborg til små penge.
Henning Boisens DC-3 havde sin jomfmfl1,r'ning den 17. juli ki. ca. 17.15. Som Henning siger: "Flyvningen var ubeskrivelig", så
det hoider vi os fra at skrive om, men slutningen på DC-3'en kan du læse i starten af artiklen.

De to landingslys er to halogenlamper, som er
købt i Nctto for små penge, de er hver på 2,4
volt, og der er altid f,8 \.olt i batteriet. Fra den
ene frære til den arrden er cler trukket ledninger til Lraiteriet. I hir,rlbronclen er der i.cd den

ventil, cler korer frem og iilbage, nonteret en

mikrokontakt, nar understellet rammer mikrokontakten slukkes l1,set, og når hjr-rlene
igen slås ned tændes de, så man kan aitid se,
hvornår hjulene er nede. Lysene er kun
tændt, når flyet kører og ved landingeme,
denne metode sparer en ekstra kanal.

Cockpittet

Er lavet af 0,75 mm cockpitglas, hvor der er
lavet form til hver enkelt ting i bøg, formene
behør,es ikke at veere fine og glatte, men bare
sådan, at man kan forme cockpitglasset ned
ol,er dem. Man sætter cockpitglasset i en ovn,
som er ca.170-200 grader varm, og tager det
så ud og presser det ned over de forme man
har lavet, og resultatet bliver flot.

Modellens data:

Sk;rla:
I : 8,1
Spændvidde: 3,60 rn
Længde:
2,50 nr
Højde:
0,25m
Krophø1de; 0,.10 n
Vingc.korde Ved rodcn
Vingetykkcl:e

Motorer:

kreengekorshængsler, hvor tappen er slebet
af. Ved hver bøjning af wiren er der monteret
et hængsel, og i kroppen er der monteret et
hængsel for hver 30 cm.

Vec{

rotlerr .i

Ved

vintctip 2r rrnr

rtrr:r

2 stk. Saito I:-\ 17tl R3 ira
hr er 2x rrnr og som tils.rmnlr'11 \

tl!I

-1,-l

hr'Stc

Propt'l:

irci.l-rlisi ih \

Anlæg:

Fui.:i..: FC-lb l0 krrr.rls.rn-

S

t...g nrccl un'l kan.rls
ilodt.rgcr,

Wirer

Alle wirer er monteret således, at de ikke kan
r.ibrere. De går aile igennem almindelig

5+0 nlnl

Vecl vingctipr 2l)t) nrnr

Str,,nr:

I :ik. gl(1\r,

5 stk.

PCN{-

glodc-

strrrmrr.gul.ltorer og en Sirr-

prop si kkt'rlredskontakt for
b battcrit'r,3 stk. gyro for
sicleror hojderor og krængcror og fJashlys
Srn tret

3 stk. l"litcc jrrmboservoe'r 2

til højderor et til sidcroret,2

Prikken over i 'et

De mange små detaljer kalder Hennins
"Prikken or.er i 'et" Her er der I'irkeiig mange detaljcr, som det kan r'ære s\'ært at fa med

alle sammen, og som nok også r'il fbre for
r.idt. \Ien i tlaeng skal lige næ\'nes nogle me-

stk. Hitcc 605 for krængcror
2 stk., miniscn'oer for gas-

regul;rtor og cn for optrækkelig undcrstcl, speciel scrvo for flaps. Sami speciel
rrotor til viskcr

JJ

\ar m.rn s.r siclhar clrejct clcrr sa

For et kort stvkke ticl sicle.n fik jeg nruligirc.tl
frx at tcste err IIC\/ 90 r-nokl', tlctte g.rr nos-

cr af og ovclclelen tagcs ai.

lc liclt br.sr,nderlige orrlcr clser stllr jce lil
irrrtæile licjt rlcrc onr. I)cttc blir cr cn rlcqct
trftrlclstænc1ie tcst, cia jc* lkkc har nåc.t at
flt'r'e let tlcget nrctl, og cle t lil c'lclior blive
en test i-lcr ltrlts.t'tte: i ct .ti clc t-r;tlrmeste

tlen passcr, s.r skal "r'urtiielne" stillcs rig-

numre...

gjort.
IICV gor oplnæ:r'ksom pei at rlarr sk.rl forstærkc sch'c Lrrarrclskottet og Iinrningcnrt
rnndt om clcttc, cla der er nogle rct stortr
kræftc'li dcn mokrr. Seh'e mtrntcringc'n cr
seni.rl og hanrrenc-lc simprgl. Dcl følger en
lille alr-rplircle mecl som har firc gcvir-relstvkker monte'ret og ct lillc ccntcrlrrl. N;rr clr.r så
ved l-rvor centrum ;'ri .rkslcrr skal r';ere p.i
tlin ilt vcr sii skrtrcr clu barc prladcn fast p.l
forsitlcn af br.-rr-rclskottet og r-upti har clu cr-r
borel;r:rc for tlt' iire huller ti1 motolcn. I]er-r
spændes så fast mecl placlen pii bir*siclcn.
Der er et liclt større l'iul, hnrri cler vist klrn

For.rt ritlse litlt op hr'.rcl en IICV m()t(x er;
sr cl dei en .rltcrrr.rtil meftrclt at opb)-ggc ct1
firct.rkter pi,r. Sclvc cvlinclerforingen cr Lråclc

til propcl, nlotorct-r
anc'lt:rledes bagr ctl r,ia er-r

vcrrtil, ioring og

ak.-sc.l

st.rrtes g.,urskc
ge;-rret akscl - dcttr. skulle forbcclrc sikkerheclen. Stcmplet kører pi'i konvcntionel vis
il'rcletr i c),1inr-1crcn, men fter mct-l c1'n store
forskel .rt rlet kr,rler frcnr og tilbage og dcrmerl sktrlle I'ibrationer om ikke r-a:re ficrnet, sii i al i.rlcl begrærrses nogL.t - mere ()1n
clet senercl Pga. rlenne mctocle el propel-

lens onrclrcjninger gc'aret nccl til l:2, tlette
gør;rt cL.r-skal en relativt stor propel med e.n
ret stor stigning p.r. ItC\/ .rnbef.rlcr til cienlre
mtltor, r.n l8X1?, nten t1a tlcn ir.r n-iit fir I il1e

klippre gr.lsset - iLrlr'irrr rr)1rlL'rt. s,t \ .riqi.

jeg at s"rfte clen nriltlst nrLrliqc !..1 -

tl

tii

:,rr'

16x1.{. Aclgansen

qlotle.rrrrct er

litii

cler de.r med tx'crclclc'r-r

ot

tigt - tlct skal r'.t're siiletlcs at m.rn rgcnncn'r
irtLl:tlgrrirtg.|trt lr'rt ittrl i{t'nttt'ttt t(rriit'l('lt.
og r-rcl iqennr.m r"rclskrclningsPortcn k.rr se

lr's

* rlctte er mcgct simpclt os cr hr.ritigt

kan konrme en enkt lt slange igennem, sii rler
skal lige pltrnl;cgges lidt mht. l'n'or marr vil
h;rr e tank iiggendc sii slangenre k.rn konulc
lurl

ir.ien ,ri L.lilt'k-nækktt eller nr.rst.

Start af motoren:
ir.-' . - :. ::

tæt på propelle.n så RCV anbt-t.rler .rt m,i1r
larver en ledning og ct stik så nran i sjkker'-

\i.':.':..:-

hed kan tilsiutte glødestrømmen. Ucjstotlning og karburator er som på konvcntionel-

o1i.'.icist.t.1., ,;r, -ri.. :.]r- - --., - --:- - -{{1lt nlOiirl!'ll it ilL 1r .': l:.r:.- r - - '
star-il'r-en. RC\' ].rr.r :r.-,ii:', - - . .- -:.- ..
ad.rptr'r',:rrttt tt'-t.tt .it t': J;"
.-.'-.-.\.,
"pin.t" og en ll.trrg.'til nr,\r'., - t--:-. :. r'teren: aLsel. Hcr r i'lt .lel '. -. : .t-:. -'.:.',
\ralre smart ;-rt bmge s.ld:,lr :. :'-.:i trilob:kjc i som helif.'lkrlrr' t'--'-i. .irttr
r-irker barre ikke da dera,nu ir!ri!!i Lrga.

le firtaktere i samme størrelse.

Monteringen:

Hvis man pga. model eller andet har
saerlige behov for at have udstødning, eller karburator vendt
den ene eiler den anden

*t#

vej, så kan hele overdelen

drejes ved

at løsne

tire
skrtrer rr8 sætte tinringen

ooo
ri#gr

a,

ål ./{.

t4
.1j

a
''rll;rrl

Dette

gøres ved at skme udstød-

ning 0g karburator af, dreje
propcllen således at stemplet
står i "deadcenter" eller helt i
top. Derefter skrLres de fire sknr,.1

- tieritrr vil

et friløbsleje virke ret virkrr.ii',isitr>i.

o ftfffftui

Motoren startede strln s:tSt ntellet

iet, men hoid da

k:=.

fl1.veren ligefrem

. il.or hele

sic1e.

til

sicle!. Jeg lrar rle rla

cllcrs

atb.rlanceret propellen, r'r-ren tjckkede tien li$e igen jo jo, clen var gotl nok ingerr ttb.rl.rnce lrt r. Den havcle clos ikkc fat't nronterct

vilrgernc, sii tlet var krrn kroppen, eftcr
nrontering .ri vjngernc lrjalp clt't en sr.rtule.
S.r vrr cltt ticl til .rt ilvr'r.. r.t-r.-.-, cll rct, tlctte
gav clen i overskriftcn orntaite rl.stencle op-

lcvt lsc. .

.

Flvct (tn Ilobbc Piper Super C.ub) h.rr
flojct i flere s;csolrer mcd er I(lccm firtaktcr
i r-rclen rrosc.t er r1r5ig1 løs. \;lcn hel e.fter
førstc fh.uring vtrr frrrrr:derr ilækket fiere
stecler, en sen'o til e t.ri fl.rpsene rvste't los og
h.rng necl fri,r vingen, en (ganrnlcl, slidt selr'liise-ncic) motri k dcr hol c1 er v i n ges tr.rbelen
var r':ek, et ha'ngsel til hojclr.r'oret sacl krst,
en skrue cler holcler c'n af stivcrnt' på r'ingestræ'berne r'.rr ogs.i r'.r:k, r.n kr;r:ngrors servo sacl lidt 1r.rst, rnen s.rd t-ler clog errdnr-r. S.i
vibrations tri er clerr beste.mt ikke, cierr r,ibrcrer bare på en anden macle encl it'r1 cr"
vant ti1 at en nrotor skal gr.rr-t,.
I vden er litlt nrr-.' ;,:.1r iil- .1.i ea rtorrtt,ri lili,tk:cr.. i.l; 'r:.'.' rt,:r..i. \L'n tlet er så
, i.r,.t.t- r.,.. . - :i, :rititu ut()iof. DCn hal en
..: r:.:_ j . ,. :-.,:- ulua, krrtruTler necl i tclm_
:.-

geare't skal startes "Lrasiær,s

atlr}

rlansedc fra

'* :.t ...' :.,

S.

:. .;*i

scr

,.:ntlir-rg, der er clet gearet

er il1ine er:faringer med clen i

.'::rrr rkke noget at bvgge en reel test på,
i.ri.)r vil jeg senere r.'ende tilbage med en
"i.rn:lsigtet" test ai den. For jeg har bestemi
ikke afskrer,et denne motor. Jeg tror bare jeg
sk.rl irar.e mig et fly dc.r er bvgget med
henblik på at anvende denne

motor.
SL

I|l
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Et tip

til udsl<æring af motorcowl

Du kender det sikkert gL)!ii. !j..: ::--:,:: -.:-...r
op, prøver dig frem - og,l.l:.:.'. .. -'. . . :.: ullet til din motor i co\\'lei :i'-','. r r ..: r r, r :irrrt.
Du har sikkert ogsa set rist r.,. r : . .:: .ilne
klubkammeraters t'lr'.
Denne metode sikrc: ;.: .:: .'-:...=e sid':..:..'er
der hvor de skal og i-:r:: --*.for
store. Samme metode -\-..: ::--:.: :-l hullet
fornåleskruc, cirtrk.':...-- :.- .:,j J.: ru m.ttte rage ud ai din ni.aJ.:, ::>:: ..: i.:qet lra
Svenskeren Frc.lr.l','.---:--.. : -:- :r:cmmesi-

de som i ovrigt c: :: --=:.-: '. --.:.ll. Kig pa:
wu,'lr'.flyingrnt tic:> - :: }::..' :r.-rnd skriver ganske Llnticri - ,,:.:i tr: --: :lrover ikke
at komme t-l;ri,:. .^t tr::.-. -;:-nqrr hvis noget går galt.

Billede

l:

:: ::'- ::::::. iapr's et stykke
papir f.'.s::., ..:-'::-.:. :;r; teqnes op hvor
megei .i!: .-- .-.::.> :.: irr .tt motofens
dele kan i--: j:r.r:rr. L..: cn elel af gangen,
således cii rir ::..- :--:>:\ {ke laves først derefter kar..i: :l-., : -:--..: J naieskme osv laNar mt:.rr-:.

\res.

Billede 2:

Coillgt n'.t:.:.-r:> :ti-r :: ::rol!rrL'n cr fiernet.
Papirsh'kic: .--.::.= : -: -..i o\-e r corvlet og
du kan t.:S.- i-: l:-:::,. Tr)pcraft eller
hvad den nu :'.:::.: - ::--.: a: fræse hullerne ud. Detie si--:=: -: --:=-..1 ..tt ele1, men
det bliver ret il.i :.t -:=: =: :..i iei" r'ærd.
Billede 3:

Her ses så hvor tini l.Li- :::.:- - :..,.rlet er ti1passet motoren, clcile -r-r:. :-=;ii€l1 ikk€
gøres meget bedre. Fre.t:--< :.::-=r.-.: .1t han
har "baflet" sit coirl, :ait;* .,: :. :., .:i irulleme i fronten er lukkede. P.-. :.-:. n'....!ie 1edes køleluften hen over nlLr:c,:L:'. :... r.rrlingen bliver optimal. Dette har i'..::. :..:i ::red
et par balsaplader beklædt me.: :..-::: {i.-tsvæV som er limet med cvano. Cni:..:=:r til
at det er cyano han har brugt r: -:-:.:: at
epoxy er fedtet at arbejde n"leL1, n1.€n lrEsa
for at bibeholde shukfuren i r.ær'et s-: det
ligner et gitter.
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Indholdet i æsken pænt pakket i separate pllrstposer

hlor skruerr til dærrrpercn sidclcr.

Den er vanskelig at komme til for niplen til brændstofslangen

SC 25 ABC
Modelflywenyt har af Hobb1, - \{brld fået
stillet en SC 25 ABC motor ti1 radighed.
Motoren ligger som fon'entet Lrænt indpakket, med motor, dæmper, karburator i
separate plastposer samt en pose med iorskellige løsdele såsom skrueq, pakninger og
en unbrakonøgle. Gløderør følger ikke med
ved leveringen. Der er vedlagt en lille vejledning som både er til 2 og 4 takts-motorer
fra firmaet.
Motoren er udstyret med to kuglelejer,
samt en karburator med følgende justeringsmuligheder, nåleskrue, "drosselbegrænser", luftskrue samt en tomgangsskrue.
Ved et kig ind i moioren viste det sig at der

i

topstykket ikke er poleret, men "bare"

sandblæst. Jeg ved ikke hvad det har at sige

mht. tilkoksning, men umiddelbart virker
det lidt skrabet at der ikke er "ofret" en poieringaf denflade. Doghar jegkiggetpå andre motorer siden, og selv OS 120 FS er ikke
poleret inde i topstykket, så det er tils1,neladende ret almindeligt. Montageflangerne er
ikke fræset/slebet plane på undersiden.
Men de virker ganske plane.
I øvrigt så passer den medleverede unbrakonøgle ikke slmderlig godt i alle skru36

motor

erne. Ved samling af motoren stødte icg pa
det lille "problem" at når karburatoren er
monteret så dækker den lbr den skme som
potten skal monteres med. Hvis man har en
r-rnbrakonøgle med kugleled, så er der ingen problemer, men det er ikke nemt med
den medleverede nøgle, og slet ikke når der
er sat slange på niplen til karburatoren, så er

det ikke til at komme til. Jeg valgte i øvrigt
at udskiite de to skruer der holder karburatoren med et par rmbrakoskmer, da min erfaring siger mig at skruer med krydskærv
ikke har den kæn. ret længe. Men ellers så
virker motoren som en fin motor hvad angår forarbejdningen. Dermed ikke sagt at
det ikke kan laves pænere, men den er heller ikke dårligt lavet, så den ligger vel i den
øverste del af middelprodukterne.
Tilkøring af motoren:

Motoren blev monteret i en Sky Cat og nåleskn-ren biev kørt tre omgange ud, og der
blev choket. Den ville dog ikke starte lige
med det samme - så gradvist blev nåleskruen skmet indad for at finde et punkt
hvor den ville - da den endelig kom i gang
blev nåleskruen skruet ud så den kørte me-

get fedt. \Ied en n1' pafyldning blev nåleskmen vderligere kørt ind så den kom tættere på max omdr., men dog stadig fedt. Efter yderligere lidt småjusteringer af tomgangsnålen blev den lidt lettere at starte. Efter at have kørt et par tanke igennem motoren er den nu væsentlig lettere at starte. Den
skal lige chokes og så et let slag "baglæns"
så popper den i gang ganske villigt. Der er
ingen problemer med at gå fra tomgang til
fuldgas, hverken i luften eller efter nogle
minutter på jorden i tomgang. Jeg har haft
lejlighed til at sammenligne den med en OS
25 FX - der er sikkert ikke samme ydelse,
men det er meget tæt på. Startvillighed og
gang er mindst lige så god. Støjen er dog
lidt højere, eller mere "skarp". Dæmperen
er dog en ganske aim. standard dæmper,
men der kan fås en lille ekstra dæmper, den
kan snildt anbefales da motoren støjer en
hel del uden.
En konklusion må t'æte, at det så absolut
er en motor der kan bruges - og til en pris
der er ca. 400 kr. mindre end den tilsvaren-

de OS motor, så er det ikke noget dårligt
køb. Jeg er i al fald positivt overrasket.
SL

Den stolte

Dcr samlcs oS nrontcrs:

oje r

Bare godt opdraget
En

helikopterhistorie

uden byggetips og scaladetaljer

Hjenrme h.-. . . :--,: n'.rlc1tln'erdiskussionen ikkr. p.: '--:i-. J-:: ::::.i tii en ni'dims til
helikoptere:. t -.r: .- ::- ..-:i,rgen skal bruges
pa tlrr c;.1;.:-: \. ' : -:::iutc'rtr nærmere hvem åf trS .i:-: ...--, :-'.'. . lt v til at bruge

:---::- :.'.iri og hYilket
brændstoi og g-.':.:.-: -:.: .: i:c.lst. Ia, rigtig gættet - jeg e: i-C: . : ':: ;ln'cr med
helikopter. Herne.r .: -..-. :;,::::lling om
hvordan jeg kom incl i s: -nrr. ,-i hvtrrdan
dct er at r'ære errestc iL':. : :..'.::.
Da min kæreste, L:.r: l<:..::: :: ih'\'e
med helikopter, tog jc,: ir.',::: :-..,i :,:nr pr
pladsen hver eneste n'eekc:'lc, r. : -. -:: r.r-iorelskede og så kun hinanden : -....--i.-:..ien,
så jeg havde ikke iyst til at sidd. l:'::-.i:-.c, .rlene og "kukkelure". I starten \ i:: .rc: ci.:
spændende nok, men efter at irave
--i l.:n."lrover" et par ture, gik noget ;i ::,=r:.::ngen af. Jeg fik for vane at tage cn br1{ r{ ei
tæppe med på pladsen, så kume jcg 1o r:*ge op, når der skete noget.
Efter en flytning beglmdte vi at ktrn'rnle i
vores nuværende klub, MFA. \zi !lg1'nairrrligvis vel modtaget, om end jeg ikke fik dcn
store opmærksomhed - jeg var io bare med.
Men efter en tr-lr i Filskov forrige sommer
penge Fra llds:-.:

blev der vendt op og ned på det. Dernede så
jeg for første gang for alvor rigtig helikop-

terflyvning med loop,

ml og andre

med hverker-r skruetrækkel e1ler svensknøgle i hånden, så det var uoget af en ud-

ma-

fordring at bygge sådan en helikopter. Jcg

nø\rrer. Både forlæns, baglæns og på hove-

klarede det alene (næsten) med sagkyndig
bistand på sidelinien.
Forbavselsen i Greve var stor, da jeg begyndte at tanke min kæreste Lals' helikopter op. "leg varjo nok bare godt opdraget".
Endnu større blev den, da jeg bar he'likopteren ud på banen, og b.rde vir'leokamera og
almindelige kamcraer Lrlev fundet frem, da
de opdagede jeg stod vecl stvrepindenc. Aldrig har jeg \'æret sa nervos... Efter den flyvetLlr var stemningerr pludselig en anden.
De andre piloter henve'ndte sig nu direkte
til rnig og jeg tik mere "taletid".
Jeg irar sic-lcnhen tlcre gange oplevet, at
folk reagercr anderledes (positivt) overfor
mig, nar de opdager jeg også flyver. Og jeg
har aldrig hait problem med at få svar På
nrine (undertiden sikkert meget dumme)
sporgsmål eller få hjælp med motorindstillinger. Ja, jeg må indrømme, at jeg fryder

det. Af en eller anden grund gav det mig
blod på tanden - det skulle jeg prøve! Hjem
og træne foran computeren.
Min kæreste, Lars havde flerc gange
stukket til mig, om ikke jeg kunne tænke
mig at prøve - altså når jeg havde bevist, at
jeg kunne holde helikopteren nogenlunde
flyvende på simr-rlatoren. Nu havde jeg lysten til at gøre et helhjertet forsøg. Hold k...
hvor var det svært. Men jeg fik det da lært
så godt, at vi en dag på flyvepladsen
spændte en hulahopring under Raptoren.
Helikopteren holdt til både denne og flere
andre ture, og jo mere jeg prøvede, jo mere
blev jeg bidt af det.
Reaktioneme i vores egen kiub var meget
beskedne. "Nu skulle jeg jo meldes ind i
RC-unionen, hvis det var noget jeg ville
i(rrisætte med". Derfor blev jeg noget overr.rsket, da vi samme sornner \/ar tii SMFK's
heiikoptertræf i Greve. Her havde vi iået
kllrt en helikopter til mig som desr'ærre ikke r..rr helt færdigsamlet. Nu cr jeg ikke fbdt

mig lidt over folks reaktion når jeg til
spørgsmålet "om jeg da virkelig gider tage
med ud og se på helikoptere en hel dag"
kan svare: "Ja, for jeg flyver selv."
J'

Om det er

fordi Lars Pilegaard er begyndt at

"vise" sig i bladet igen, eller det er tilfældigheder, ved kun Daniel. Han har i al fald
bygget den (afudseende) lidt specielle Seahawk, og fortæller her om sine erfaringer
med den.

Seahawk
en alsidig og letbygget model

Da jeg i 96 læste Lars Pilegaards artikel om
Seahawken, var jeg ikke så tændt på mo-

dellen, det var jo el, føj da. Men da min
klubkammerat Morten Thomsen så for et
par år siden, dukkede op på pladsen med
modelien, blev interessen noget større, og
da jeg så den fl1ve var jeg solgt, den fløj
knageme godt, og den kunne jo det hele.
Hlem og finde tegningen frem for at finde
ud af hvad jeg skullebruge, så en tur til Fre-

til Electric Flight Equipment,
for at købe el-grejet, og så ellers ud i hobbyrummet, og 14 dage senere havde jeg så min
første el-model klar til prøveflyvning. Men
det blev ikke lige den første gang jeg l-ravde
modellen med pa f1t-i'eplaclserr, at den blerprør'efløjet, tbr der var ingen rækkevidde
på modtageren, hvad dælen var der mon
galt? Da det var min første el-model var der
nogle ting jeg ikke havde tænkt over, rækkevidde problemetblev langt om længe løst
ved at flytte regulatoren længere væk fra
modtageren, og så var der ikke flere undskyldninger, allieret med min far som kaster, blev modellen kylet i luften, og den fløj
derikshavn,

jo, og nok med at den fløj, den fløj også
godt.
Batterirummet i næsen af Scahawken, med rimclig

Motorisering

Min model var udstyret med en almindelig
Speed 600 moto{, en Schulze 50A regulator,
7 celler og en Graupner 8x4 Slim prop/ og

del fløj den fint med. Senere har jeg også
prøvet modellen med en JETI Phasor 15-4
børsteløs motor, med samme propel, og 8
celler, og så blev den for alvor sjov. Ellers
har Morten også prøvet en Speed 600 Race
med 3:1 gear og 10 celler, en motor fra en
gammel accu boremaskine, et par forskeliige Plettenberg motorer, og jeg har også set
en med en Ultra motot og den fløj fremragende med alle motorer. Så ud over at det er
r.r.rodel der eqner sir qlimrende iil for sjol
t1n'nhg, sr L.r !-lcr ogsa en irclr :.rqtirde
te:tbænli, hr is m.rn ir,r- cr L-'rot\)r nr.rn !\\ir
lige r-il hai'e afpror.ei, inden man sæfter den
i det nve el-skala projekt.
Bygning af modellen

Selve byggearbejdet er der ikke meget at
skrive om, man kan jo læse Lars Pilegaards
artikel i nr.6 fra 96, men jeg kan da fortælle
lidt om de modifikationer jeg lavede. Først

og fremmest har jeg droppet den centralt
placerede krængerors servo, og i stedet
brugt 2 stk. 16 grams Dymond sen/oe{, placeret ude i vingen, for at få et direkte og slup

frit iræk til krængeroret, desuden giver det
jo også mulighed for at lege med forskellige
mix på rorene, jeg har blandt andet haft meget sjov ud af at hær'e krængerorene lidt, og

rundt i græstopshøjde, med næsen
til Mjderoret har jeg valgt at flytte ud i halebomså tøffe

heevet, det ser bare godt ud. Servoen

men, igen for at få et kort direkte og slup frit
træk, her har jeg også brugt en 15 grams servo fra Dymond. Min far (Torben) har også

bygget en Seahawk, og på den har han lavet
batterilem, for at undgå at skulle have vingen af for at skifte batteri. Lemmen er nemt
lavet, man saver den simpelthen bare ud af
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pladen der skal limes på oversiden af kroppen, så høvler man lidt af trekantlisteme, så

batteriet kan komme igennem hullet. På
denne model er der også lavet "luftskovle"
for ai få ekstra køleluft ind omkring motoren. Da min model var færdig, med alt
monteret var tlmgdepunktet en anelse bag
det anbefalede, og batteriet kunne ikke flyttes længere frem, for mig gjorde det ikke så
meget, da jeg godt kan lide at en model er

lidt livlig på rorene/ men er man ikke til livlige modeller, vil jeg anbefale at man laver
næsen

lidt længere og borer letningshuller i

haleplanet.

\{in

rnodc'l med spccd 600 motoren har1a:qt at 110t1 gram, og min fars
L].,1 en
mr)dei merl JETI motr)ren havnede pa 1000
gr.rm lige ud. Denne \'ægt er opnaet r-ed at
følge tegningen, med undtagelse af nær'nte
rr.c;[.

modifikationer, det er da muligt der kan
skrabes et gram af hist og her, men hvorfor
skulle man dog det, der er ikke den store
forskel på flyveegenskabeme på min model

på de 1100 gram, og på min fars på 1000
gram, så jegmener ikke, at detville være anHcr kan man sc de luftskovlc der er monteret for at
få så megct luft ind til motoren, det hclc er normalt
d;ekkei af vingen. Motoren sidder jo bagerst, derfor
vender de den "gale" vej.

strengelserne \'ærd at skrabe mere af va:gtcn.
Flyvning

i sin artikel, så er Se.rhalvken hvcrken en pylonracer eiler en om
til at flyve i termik. Men jeg cr ikke enig i .rt
dcn fl1ruer som en træne1, det klurne ritr,l
være en god nr. 2 model, mcn nran kan s.r::dclig også have fomøjelse af dtn seh oi.r.r
lnan er gan,et modelpilot. Hvis r-r-r.-:r ilr itertyngde punktet tilbage, sa det c: iige i.ig htrvedbjælkcn, er det en lir liq mo.lcl sonr karl
lave lidt arf ll ert, seh' n'rrgt r'..r's karr dcrr
klare seh or-rr rlerr iUlr' irer nrrgcr sideror. Og
smider ur.lu deu (rvcr Li(l I ggen, t-11,r'". O"t't
også n'gt'llr.ning urlerr dei er nodvendigt at
give den t1r'kror. Er mar heldig at fange en
tcrmik boble-, kal derr da også godt få lidt
højde pa rlcrr made, men som sagt det er ingcn om. \ar Seahar.r'ken flyver i termik, løf-

Pas på med BEC!

Som Lars skriver

ter den iralerr og accelererer, det ser faktisk ret

sjovt ud.

Modellen er utroligt stærk, man behør,er
ikke r,ære bange for at rringen skulle klappe
sammen hvis man giver for meget højdelor;
det kan jeg garantere at den ikke gor', seh'

hvis man
burd,

i ct lodret dvk t.r'ske.r pildcn i

så skel der ikke andei encl at mode-llcrr

g;ir ud af dvkket. Sa tlct tr helt kl.rrt en n.lodel der kan klare noqL- t.r-sk.
Konklusion

Som marr k.rn r.rt11edc ai or enstaerrde, sa synes jeg ;rt Scah.rrr'ken cr en uh'olig alsidig
model, som rt ile>te r illc kturre have meget
fornojelsc-

..rf.

Sch' n:rr jcg som saet fløjet med

Scahau'kerr tlc senc:tc Lr.u ar; og synes stadig
den er sjor' .ri tln r. ncrl, for eksempel er den

skide sjor .rr r.i\ € to'Lr.i1 alc-1 go med, og cr
græsset

lidt turir:g;. (in lrral taktisk

få den

at glide ret l.rrrg: ir...iirr m.ln hiver dcn i

til

luften

igen. \,1a1*t'slrrrici u:i.f Lrr:t ikke rnanbøjer
akselen eller kr..;:krc: :rrrl.cllcn, hr-is den
vender op og ned n.rr ri'.'.r r;r'r(lL-l; til det kan
jeg svare, at det gor mir. iii.,.1.rirprgllsn d1sjer simpelthen bare en kr;i: onrg..:ng, så der
er ingen gnurd til at Lrr-kr rtrc :,{ ont det.
Jeg kan var-rnt anlrefaic l't..t.l,rn tii al'le

der går og tænker p.r.rt L.r.Ir:'..i.. ei tltve
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Inclen jeg gar videre, er
det måske pa sin plads lige at få at vide hvad BEC
er ior noget. BEC står for
Battery Eliminite Circuit eller forkiaret på dansk.

Det et lille kredsløb der
gØr at man ikke skal bruge modtagerbatteri i sin
elmodel. Kredsløbet, der

forsyner modtager

!
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servoer med strøm, sidder i mange ai de regr-rla-

torer elpiloter bruger til

at sh're orndrejningeme på

motoren.
Kreclslobet sidder normalt kun i regulatorer

når jeg aktiverede alle ror (4 servoer). I min
Cargo med 5 servoer og et varmt miljø omkring reguiatoren (der var af et andet fabri-

der kan anvendes med op til 10-12 celler, og
det leverer typisk 5V og kan klare en belastning på 1.A - det sidste tal kan variere noget.
Normalt står der i vejledningen til regula-

kat) opler.ede jeg et totalt udfald af strøm og

toren hvor mange servoer den kan strømforsyne. Det tal er typisk 3-4, men pas på!
Det er nu det kan begynde at gå galt. For jo
flere celler du benytter i din akkupakke, jo
færre servoer kan BEC'en ler.ere strøm til.
Det lyder lidt selr.modsigende, men skyldes at jo større forskel der er på indgangsspændingen fra akkuen og udgangsspændingen (de 5V) jo mere varme producerer
kredsløbet. Og laves der for meget varme
afbryder kredsløbet i bedste fald for motoren - i værste fald stopper al aktir.itet i regulatoren med et uundgåeligt styrt til følge.
I papirene til min senest indkøbte Schulze
be 55 der kan benyttes med fra 6 til 12 celler
står fx at med 6 celler kan tilsluttes 6 sen'oer, men med 12 ceiler kan der kun benyttes
2-3. I min Sky Cat opler.'ede jeg fx at motoren "gik ud" en dag jeg fløj med 10 celler,

ske vejledningen

et

grimt styrt.

Ud over at passe på med antallet af servoer kan man også, som den grundige ty-

til

Schulze-rep;ulatoren

fortæller, sørge for at servoeme ikke er af
typer der bruger megei strØm, at rorforbindelserne går frit og at der er god køiing omkring regulatoren.
Er man nødt til at bruge mange senroer,
og har måske kun en regulator med BEC,
kan man klippe den røde og sorte ledning
fra regulatoren til modtageren over. Regulatoren leverer nu ikke strøm til modtageren,
men kun tii sig selv og overbelastning af
BEC kredsløbet er kan ikke finde sted. Servoer og modtager skal så seh'følgelig have
strøm fra et separat modtagerbatteri.
Flyver man med en morlel med få sen.oer, og benytter men ikke mange (10-12) celler, skal man bare flvle videre og nyde hvor
dejlig nemt det el at f'lvi'e med el.

PNM

med el, eller dem som b.rre r i, ir-l'c cr-r sjorflyver, som er lidt anderiedc. ci.i :-i.' c1e
skumfiduser, som der er sd nlin{c. :i nrntlt
orn i kltrbberne. Har man kun t'loic: .\RTF,
behør'er man ikke have de stort L.ek-. ituinger over at gå i gang med Seaharr'ken. ri;. ricr
ikkc er mange ben i at bygge dcn, (rs ir.\'cn',
ved, detkunne jor'ære man fandt r,rc1.:f ai.lci
faktisk var megethyggeligt at lime lldi L.:1s:.

i stedet for bare at åbne en kasse og sæiic ci
par servoer i en model, som mall iRle .rner
hvordan ser ud underbeklædninsen.
Af Daniel Nedergaartl
Hjorring mtk.
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Stor tak til Jørgen Korsgaard og Steen [-arsen for jeres artikler pa sideme 32 og 43 i
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Svævemodeller, 80 cm klasse

ne omkring interessen for bygning af mo-

delfly!
Det må nok erkendes, at færdigbyggede
modeller (ARI/KIF) har deres fordele og
er medvirkende til at modelflyvere kommer ud at flyve, og derfor bør denne mulighed naturligvis bevares.
Men, men, men: De nuværende muligheder er ofte hindringer for lysten til 100 %
selvbygning af modeller og afprøvning af
egne "opfindelser". Klasseme P-30, F1G,
chuckglider og andre er eksempler på modeller, der ofte selvbvgges og har egenskaber, der også øger opmærksomheden om
små modelfly.
En øget interesse for modelfll'r'ning kan
muligvis skabes ved indførelse af regler for
mindre, selvbyggede modelflr', der ikke
skal konkurrere med allerede eksisterende
klasseq, men fremme interessen for seh'bygning af modelfly.
Modelfly med særlig lav planbelastning
kan være et af midleme til at få øget interessen for modelflyu.i.g.
Nedenfor fremsættes nogle forslag til nve
klasser for selvbyggede modeller. De ibreslåede modelflyveklasser kan oprettes inden-for de ekisterende modelflyveunioner.
Med venlig hilsen
OY-2222 Oscar Vang
Fyrreholmen 9

-

FF

og

RC

Max. spændvidde
Max. længde
Max vægt

80 cm

Fremstilling:

100% selvbygning. Evt. byggesæt må ikke
indeholde færdigtforarbejde eller afmærkede dele af flykrop, vinger og styreflader.

Matetialer:

80 cm
80 gram

Alle materialer er tilladte. Der må anvendes færdigtfremstillede timere og

luft-

bremser.
For RC flyvning må der højest anvendes 3
servoer.

Startmetoder:

Konkurrencer:

Højstart med 20 m line (evt. gummidelt)
Håndstart
Katapultstart
Andre metoder - herunder fly-slæb
FF

RC

- max. tid 120 sekunder
- max 120 sekunder plus mærkelan-

ding

Rekorder:
Forslag

til

SF.80

Regler bør udarbejdes.

klassebenævnelser:
Svævemodeller FF

SR.80

Svævemodeller RC

SE.80

El-svævere

2630 Taastrup

tlf. 43 99 59 93
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Blasfemi

el ler

flyvetimer?
Jørgen Tønnesens LS6 storsvæver i el-vcrsion

Kan man tillade

sigat

l<appe snuden af en pæn

sl<alasvæverforat fa nogle flyvetimer,

eller sl<al man nøjes med at tage den med pa pladsen nar der ogsa er et slæbefly i aktion?
Som det fremgar af billeclerne har slæbel<rogen

måttet vige pladsen for en el-rnotor.
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lS6'eren har fløjet i vores klub i mange ar

Min første model

som "ægte" svæver. Den eri fu.ld glasfiber og

kan godt tåle atblive spilstartet men har det
naturligvis bedst med et flyslæb, hvis det ikke skal veere en megen kort terrniksøgning
før man skal til at tanke på landingen. Det
gamle klubslæbefly er sat på pension og de to

nye som skal afløse det er ikke rigtigt kommet i gang endnu, så lS6'eren tilbragte hele
forårssæsonen i hangaren.
For at få trTngdepunktet tii at passe i sr'ær-e
versionery var der lagt ca. 950 gram blv i snuden. En 16 celles akkupakke r-eier 960 gram,
mervægten ved motorisering er saledes kin

vægt af motor/propel og reguJator. Flyvevægten var oppe pa 6,5 kg i >r-ær'eversionery
så for at holde vægten under 7 kg i el-versionen blev det optrækkeliqe understel skruet
ud. Flyveklar \'ægt er -ledæ 6,7 kg i el-versionen. Understeilet kommer nok i igen senere (sammen med ør >-tormodelgodkendelse). De første hue t'ler tloiet med en 24 celles
Hacker motor (tra en ai Claus' konkurrence
modeller), en 17 r 9 propel og 15 celler. \t var

ikke sikker på at 16 celler var helt nok, men
detblev vi or-eåerist om efter galske få ture.
Vi havde beregnei en stigehastighed på ca. 5
m/s ved etampere tbrbrugpå ca.50 ampere,

hvilket riste sig at passe temmelig godt i vhkeligheden Den endelige motorisering blev
en endnu larrgsommere roterende Hacker

I

motor, med den største propel der kan opdrialtsammenleveret af Electric Flight EquipmentVi harnanuligris også kiggetlangt og læn-

ves,

|eg vil geme lige vise min første model
til jer alle.

hans egne motor. Det er en STOR motor, den hedder nemlig Mega, men fly-

Min far siger at det er en ElectriCub

veren flyver meget beder med den end
den gjorde med den gamle.
Den flyver bare næsten for lang tid,
næsten 10 mirU og så lang tid gider jeg
altså ikke stå stille og flyve. Jeg tror nu
at det passer min far fint nok for så kan
han også få lov til atprøve den lidt, og
han siger at den flyver ski.. godt.

ge eiter de "rigtige" klap-motoriseringe4,
men prlsniveauet på de sæt er'høje', det må
blive en anden gd gang.
Foreløbigt har ii katapultstartet LS6'eren.

fra Great Planes.
Den er større end mig, den er nemlig
119 m men jeg vejer bare mere end den

De 30 meter gun'uni tra gummitovet bliver

Den flyver i næsten alt slags vejt, bare ikke når det regner.
Da min far skulle prøve den ødelagde han gearet på speed 600'eren ved at
bøje akslen så han måtte give mig en af

gør, æv bæv, den vejer

lagt dobbelt, spandes godt ud, og af sted går

det. Startrnetodsr r.irker godt, den bringer
modellen op i ca. 5 meie6 høide med god flyvefart, seh/ i heli \ind-.irlle r-ejr. Herfra tændes motoren, og sa gar det opad med lige
over 5 meter i sekundei Totalt set er der til ca.
35 minutters flpning i
(med 3000
=-tlle lun
mAh akkuer). Næste prciekt er at bygge en
vogn (dolly) som 156'ersr kån kffe i under
jordstart, der er rigeligt motorXaatt til at den
selv kan hive sig op.
Detikke ser særlig skala ud med enpropel
i snuden af en LS6,
menhvis man kanleve med det, får man
Data på modellen:
en storsvæver som
LS6 fra rimae: Roiting.
man kan starte selv
Spændvidcie: -1.1 m
og er garanteret en

kun

1,4 kg.

Vægt:

i,S m
e., kg

Motorsæt:

Hacker 850 9XL med 6,7:1 gear og Hacker 70A regulator

Akkupakke:

16 s:k. RC2{00, RC3000HV eller GP3300.

Jørgen og Claus

Propel:

20

r .l I

TønneseryNFK.

Ampereforbrug:
Stigehastighed:

ca.

{5 Å

halv times flfrning
Pr. start.

Længde:

5

m/s

Freudenthaler kulfiber

Mvh
David Frost Danieisen.

s
I
I

J
r
JJ

o
a
o
I

$*ereu

D

v/Nr6øLo
o

szæ

77/2t4A

æ?lNrq
FN'rE<t&./

-?-

I

-----:

E_:

r--.,

1

F-

EUHP/

=-f, J
*ørutuv

P/SKESH'ÆID!

En gang imellem styrter en model mere eller mindre lodret i

jorden med fuld knald. Det kan være en F1A model, hvor
buntet af en eller anden grund ikke ftrngerer rigtigt, en Wakefield, som får timersvigt eller en F1C model med samme
problem. Nedstyrtningen har i de fleste tillælde en virkning
pa modellen som vist her på skitseme, der desværre ofte
medfører en såkaldt piskesmæ1dslæssion (nhipJash) med
brud på de tynde kulfiberbagkanter til følge. Amerikaneren
Aram Schlossberg har været i tænkeboks med problemet og
foreslår en diagonalliste som vist på skitsen. Den skal bestå af
gennemgående kulfiberlister foroven og forneden med balsa-
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webbing imellem, samt solid surring.
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ll}-meter modellen
Lars Buch lensen

fortsætter her sin genemgang af de modeller, han har bygget i den sidste

årrække. Han har fortalt om, hvordan man kan komme i gang med at flyve med F lA modeller uden de helt store investeringer og med brug af "naturlige" materialer, og den viste model her er den tredje i rækken.
Vi skal dog ikke undlade

at gøre opmærksom på, at det også ville være rart og passende

med en gennemgang af en af de helt nye modeller i F lA klassen, modeller, der uden termik

flyver omkring de fem minutter. Hvem bliver den første?
spørger lørgen Korsgaard

lntroduktion - Bygge let modeller 3:4
Dette er den tredje artikel omkring F1A
sr'ævemodellet som ligger i området mellem de helt simple begyndermodeiler og
1 / 2-mekategorien, selv om
sværhedsgraden og din byggetid stiger. Gevinsten er en større styrke, og 1,/2-rneter
modellen kan bruges effektivt i konkurren-

avancerede konkurrencemodeller.

ter modellen ligger

i

cer.

1/2-meter modellen af Michael Borell
Erfaringer:

Denne model har undertegnede haft gode
konkurrence oplevelser med. Jeg deltog
blandt andet i Scania Cup 2001, Jyllandsslaget 2001 og 10-starteren 2002. Når termikken var fundet og trimmet var rigtigt, har
maxet været der i fin stil. På et utal af
trænings dage har modellen opført sig ek-

semplarisk, med den ene gode katapult
start efter den anden og gode langvarige
flyvninger. Men... utallige har de flfminger r'æret, hvor modellen ca. 5 sekunder efter en perfekt katapultstart krængede over,

og på bedste Stuka vis gik lodret ned og
endte med næsen solidt plantet i jorden. Jeg
har bygget to eksemplarer af modellen, og
har oplevet fænomenet ved begge modeller. Kuren har r,æret et korrekt trim, som har
løst problemet. Korrekt trim er lidt wash-in
i højre cenlralplan og lidt wash-out i begge
ører.Et såkaldt organisk trim.
Min konklusion er derfor at modellen er
meget følsom overfor trimmet. Modellens
vinger har også nemt ved biive for tunge,
og du må sikre dig dine materialer har tilstrækkelig lav massefylde når du udvælger

starter og er relativ nem at cirkle med. Jeg
har haft en Køster cirkel krog og en Cirkeline cirkelkrog monteret i de to modeller, og
min erfaring er at Cirkeline krogen har
været det bedste system. |eg vil dog ikke afskrive Køster krogen, der er en god og stabil krog, som mange modelflyvere i mange
år har haft gavn af. Modellen er desværre
blevet for tung, men det er ikke kun negativt. Jeg tror det giver ekstra højde i katapultstarten (større kinetisk energi) og mere
stabilitet i urolig luft. Endelig er modellen
meget stabil når bremsen går - direkte ned
uden svinkeærinder. Når der cirkles, markerer modellen for termik ved at åbne cirklen op når det er tid til at slippe modellen.
Det er rimeligt nemt at administrere og en
ordentligt trimmet 1,/Z-meter model med
en god katapult start kan bringe dig op på
ca.2 minutter og 30 sekunder i død luft.
Modellens baggrund:

Profilet er et standard Horejsi profil, som er
det mest fremherskende F1A profil over en
periode på20 år. I øjeblikket er der en udvikling væk fra Horejsis profil, men profilet
må absolut betegnes som langtidsholdbart
til konkurrencebrug. Forkanten er en kraftig balsaliste støttet af en 3x3 fyrretræsliste
på undersiden og en tilsvarende liste mellem hovedliste og forkant. Dermed er den
forreste del af profilet stabiliseret på effektiv
vis.

Vingens styrke er opnået ved det dobbelte
sæt hovedlister med 2x5 mm furretræs lister med fuld webbing hele vejen ud. Det

medfører et sandt festfyværkeri af rvebbings, som skal limes ind. Det er ikke så

steme som skal smides ud. Modellen er
konstrueret af Michael Borell fra Sverige,

kunst efter at have geruremført foretagen-

som jeg desværre aldrig selv har mødt. Teg-

For at spare r'ægt kan du benytte udelukkende balsa i tippen, evt. med webbings af
balsa pa de mindre udsatte steder. Disse
n'ebbings iimesblotpå ydersiden af de to lister, således at et hu-lrum findes mellem listeme og de enkelte ribber. Ved katapultstarter belastes vingeroden meget hårdt, og
du skal sikre dig stor styrke omkring 4 eller
5 mm pianotråden som bedst lægges i kernen af den forreste hovedliste. Problemet er
dog at der ikke er meget profiltykkelse at
tage af, da listeme begge er 2 mm, røret 5 el-

ningen fandt jeg

i Modelflyvenyt nr. 5 fra

1983 på sanune side som "Flashback" befandt sig. Per Grunnets kommentar fra dengang giver indtryk af at Michael Boreli må
have været en ganske habil fritflyver - ogsa
til konkurrencer.
Beskrivelse:

Flyvning:

Modellen har en spændvidde på små 2 meter og et haleplan af normal størrelse. I luften har den pæne linjeq, hvor den lille til-

46

Yingens opbygning:

Modellen er ret ordinær af en80'er model at
være. Det eneste specielle er de lidt store
ører som er en konsekvens af l./2-meter
konceptet. Alle de vigtige mål er 1/2 meter:
Haleplan, ører og indersektion. Det må
være enhver hobby butiks skræk, for der er
absolut intet overskudstræ fra L meter li-

lister.

Modellen glider godt, har gode katapult-

spidsning af tippeme klæder modellen.
Vingen er meget stærk på grund af de mange webbings og lister der er puttet i den. Du
bør derfor ikke opleve knækkede vinger
ved selv voldsomme katapultstarter på
"gammeldaws" maner.

svært, støver ikke ret meget og tager ca. 3 aftener. Processen kan derfbr udføres i stuen,
som en del af charmeoffensiven med kodenavn "lær din mand at kende". Du kan godt
betragte dig som udlært i rvebbingens ædle
det.

Ier 6 mm tykt og profilet kun 10 mm tykt.
Du kan omvikle begge lister med ker,lar
tråd for at holde sammen pa det, og lime en

Fritflyunings-Unionen

2 mm krydsfiner ribbe som afslutning på
vingeroden.

Danmarks encstc FAI anerkcndte fritflr,r ningsorg.tnisation. Nledlem af KDA.

Krop, cirkelsystem og timer:

\æsen er ret kort, og jeg har derfor forlænget den nogle centimeter for at få blyet læn-

Kontingenter for 2002:

Distriktsleder Yest:

Senior

Frank Dahlin, Gjrraeer 7
68E0 Tarnr, Tlf.:97 37 2f f2

Junior
Intro-mcdlem
Abonnement alene

gere frem foran tymgdepunktet. Jeg har
endvidere lavet mit eget design på forkroppen, men det er ikke vigtigt for modellens
flyve egenskaber. Bagkroppen er fremstillet
af en gammel fiskestang, som er slebet ned
til ønsket styrke og vægt. Den fungerer fint

i".il;-.

50 kr.

Webmaster/FF-Nyt:
Jcns Borrhsenius Kristerr:crr, I,.S. Kror,ersi ej 2t3A
8270 Hølbjerg, Tlf.:86 27 13 26

e-mail:

Unionens adresser:
Web-adresse:

somme styrt. Jeg har monteret en Cirkeline

krog i modellen, hvor jeg været nødt til at
eftermontere en større rorflade, idet jeg i
cirkelfasen ikke kunne få cirklen snæver
nok. Ikke særlig elegant, men effektivt. Du
bør derfor lave en større rorflade end tegningen viser, hvis du skal benytte en Cirkeline krog. Modellen benytter en Seeling timet, som startes af vippearmen på krogen.
På den måde slipper du for bøvl med splitte4, som ikke vil slippe når de skal. Jeg har
valgt en 4 mm pianotråd til modellens vingesamling, hvilket ikke er helt tilstrækkeligt. En 5 mm tråd er mere passende, hr-is
du vii undgå bukket pianotrad efter kraftige katapuitstarter.

r'ww.ffu.dk

Formand (og post til):
Tom Oxager, Månebakken 5, Dalby
4690 Hasler', Tlf.: 56 39 85 95

e-mail: oxager@vip.cybcrcity.dk

Næstformand:
Hugo Ernst, Ægirsvej 3ti
7000 Fredericia. Tlf .: 75 92 92 93

Distriktsleder Øst:
Bo \r'hegn, Eirker ængct 2, Gadcvang
j-ltr\) H!1l.r.ri. Tri.:
=s lrl 7l r'i-

100276. 1,103@compusen.e.com

Økonomimedlem:
Karston Kongstad, Degnebakkcn 22, Vigerstcd
.1100 Ringsied, TIf.:57 5257 03

e-mail: kk@ringstcd.dk

Modelflyve Nyt / Materialer:
Jørgen Korsgaard, Ahornn'eg 5, Ellund
D-2-l9ti3 Handeu'itt, Tysklancl

Tlf.: 00.19-{608-6899
e-mail: jkorsgaard@foni.nct

Giro og medlemsregistrering:
Petcr Buchu,ald, El)ehøj .19, Hom
-1100 Ringstccl, Tlf.: 57 6-1 33 titl
e-m.ril: buch\ aldOpost2.tclc.dk

Lnioncns gironummcr: Zl 3-9535

Fritflyvn i ngskale nd e re n 2002

Haleplan:

Haleplanet er lig de haleplaner som en del
fritflyvere benytter i dag - både med hensyin
til størrelse og profil. Materialeme er udelukkende balsa og japanpapiq, hvilket ikke
ret mange benytter mere. Det er muligt at
bygge haleplanet på omkring 10 gram og

Fritflyvningskalenderen er som sædvanlig ikke klar ved deadline, da vi mangler
de intemationale konkurrence4 der først kommer med FAI kalenderen midt i december. Vi kan dog allerede nu oplyse, at Holiday-on-Ice i Norge finder sted 2223. marts 2003, og at Eifel Pokal er 4-2. september.

lidt mindre, hvis du er omhyggelig med
materialeme. Jeg har knækket nogle haleplaner i tidens løb, men det var vist heller
ikke meningen de skulle holde til 50 meter
lodrette styrt.
Lars Buch Jensen

--]

Faktaboks
Styrkc:

Htj

Sr'.ærlrcdsgrad:

Middel

Antal dele pr. vingehalvdel

I

30

t6
10S

t.t

Vægt
Venstre hovedplan

123

Højre hovedplan

124

Haleplan
Krop inkl. alt

211

Vingestål

18

Ialt

il3lil
250 kr.

FAI Licens

og er aldrig knækket trods mange vold-

Ribber:
Lister:
Webbing:
Fyld

l:u*l

10
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"1

/2 meter" og Lars

Buch Jensen holder i

lil-

ic P.au5s..6 5aa.i.
Cup i Sverige 2002.

Dansk

Modelflyve
Forbund

IiC-unionen er den danske Iandsorganisation for modelflyr.ning med radiostyrede modeller
Uniouen cr tilsluttet Kongelig Dansk Aeroklub og F6d6ration Aeronautiq Internationale. Årskontingcntet er kr. 400,- for scniorcr og kr 200,- for juniorer, for begge kategorier er der et indmelde)sesgebl'r
på kr. 50,-.
Ved indmeldelse skal der altid betales et fuldt årskoniingent. Medlemmer, som indmeldes i årets
sidste halvdel,

vil automatisk

fa or.erskydende beløb refunderet i næste års kontingentopkræ\'ning.

Formand: Lars Kildholt
Kærager 6,2670 Greve

Bestyrelse:

TlI.:43 59 56 67

Lars Kildholt

fet-gruppen

Sydkystens N.{fk., fomand, Tlf.

-13

69 66 67

E-mail: stiga@privat.dk

J.

45 60 60 ,

mobil:20277888

Sportsflyveudvalget:
Regnar Petersen, Vænget 20, 7330 Brande, tlf.
40 52 23 28 E-mail: regnarbrande@mail.dk

Flyveplads-udvalget:

RC-unionen

Eliteudvalget:

Formand: Lars Kildholt
Kærager 6, 2670 Greve
Tlf.:43 69 66 67

Ole

71

00 Vejle,

Tll.75 8773

J.

Lund, Grønbækvei

12.1,

Grauballe

8600 Silkeborg, Tlf. 98 28 50 33

Svend Plougstrup, Kærmindevej 13,

E-mail: fl yvepladsudvalg@rc-unionen.dk

69

E-mail : svend@post6.tele.dk

Frekvenskonsulent:
Jan Hacke, Lotusvej 13, Tune,
-1000 Roskilde, Tlf.46 13 89 85

Styringsgrupper:

Urtftunings-Un

ilf.73

6430 Nordborg,

Lund, Drominglund Mfk., næstfmn.
Svend Plougstrup, RC-Falcon
Jørgor Holsoe, KFK
Troels Lund, Den rode Baron
Regnar Peterscn, Brandc Mfk.
Torben Møllcr, OMF
Svend Fauerholm Christensen, suppleant
Ole

79r

Stig Andersen, Ugebjergtoftcn 6, Svenstrup,

E-mail : formand@rc-unionen.dk

Kunstflyvning:
Peer Hinrichsen, Parkgadc 27, st.

Methanol:

6.100 Sønderborg

E-mail: Pcer Gitte@stofanet.dk

Søgårdsvcj 31, Ø. Skcrninge,

ionen

Fritflyvnings-Unionen

Formand: Tom Oxager
Månebakken 5, Dalby, 4690 Haslev
TH.: 56 39 85 95

Svend Fauerholm Christensen

Sr,ær,e

V Skerninge,Tlf.6221 49 05
E-mail: fauer@gei2nct.dk

modeller:

5762

Jesper Jensen, Th. Brorscnsvej 28,
6430 Nordborg, Tlf. 74 15 23 90

RC-unionens sekretariat:

E-mail: rcpsei-fusk@post.tele.dk

K.rrcn Larscn, Ilugmarken E0,

El-svær,emodellt'r:

\'lich.rcl Buchreitz, \'estrc' Ringvej
8600 Silkeborg, Tlf. E6 60 65 57

3,

I

] sbro,

E-mail: bugger@mail.iele.dk

Helikopiermodeller:
Henrik Larsen, Kalundborgvej 96,
.1.170 Svebølle, Tlt.20 +57247

gllQ I
tsinrp,

T1f. E6 22 63 19 , fax 86 27 68 67

E-mail: sekretariat@rc-unionen.dk
Girobank 326-5365
Tlf. tid: Mandag-torsdag kl. 15.30-17.30
Fredag/lørdag/søndag er telefonen lukket.

E-mail : h120457247@mail.dk
RC-unionens hjcmmeside på internettet: rvww.rc-unionen.dk
E-mail adresse til bestyrelsen: bestyrelsen@rc-unionen.dk

Linestyrings-Unionen
Formand: Niels Lyhne Hansen

Gormavej 1,4, 7 080 Børkop
Tlf .:75 86 5219

Dansk I'lodelflyve Veteranklub

Formand: Erik Knudsen
Amagervej 66, 6900 Skiem
Tlf :97 3517 67

Kontingent
Kontingent for året 2003 forfaldt til betaling
den 15. november 2002. Såfremt du stadig
ønsker medlemskab af RC-unionen, er det
en god id6, at du betaier det udsendte girokort nu, idet du ellers ikke er forsikret fra 1..
januar 2003. Dette har specielt betydning
for stormodelpiloteme, idet det er ulovligt
at flyve med modelfly over 7 kg uden RCunionens udvidede forsikring.
Hvis du af den ene eller anden årsag ikke
længere ønsker at være medlem, så vær rar
at give besked til sekretariatet. Derved und-

går du en unødvendig rykkerskrivelse med
gebyr, og vi slipper for unødigt arbejde
samt unødige portoudgifter.

Hvis du ikke har modtaget giroopkrævning på kontingent for tu 2003, så kan du,
hvis du stadig vil være medlem bede sekretariatet om at få tilsendt et nyt girokort.
Årsagen til den tidlige betalingsdato er, at
vi geme skulle have så mange betalende
medlemmer som muligt inden udsendelse
af et nyt medlemskort og forsikringsbevis i

form af et "plastikkort".
SÅ DERFO& VÆR RAR AT BETALE

TIGSTMULIGT!

HUR-

Repræsentantskabsmøde 2003

medlemmer, som',.ar i restance mod 176 re-

RC-unionens årlige ordinære repræsentant-

stanter sidste år.

skabsmøde finder sted søndag den 23.
marts. Der vil blive udsendt indbydelse i
form af Kluborientering. Forslag som ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skal være sekretariatet i hænde senest
den 15. februar 2003.
A-certifikater

1663
1664
1665
1666

Ove Christensen, Mfk. COMET
Lars Høj, Holstebro RC
Christian Weber, Mfk. CO\IET
Jack Wessman, Mborg \Itk.
1.667 Paul Smith, Frederikshavn \ltk.
1668 Flemming Larsen, Bastmp Fln'erre
1669 Per Brandt, Silkeborg El&Sr-æi'
Leif Schmidt, Fredericia \ltk.
Kenneth Jensen, Den Rode Baron
Jens Brian Andersen, Den Rode Baron
Napong Srinakron, Storkobenhavns Mfk.
Jens Hvidberg, \,ltk. Phantoms
Henrik Lorentzen, Ellehanrmer RC
Frank Bertclsen, Comet
Ron Tan, Kalundborg Mfk.
Fritz Feichtinger, Comet

Henrik Røssell, Hjørring Mfk
H-Certifikater
070 Michael Rosenberg Jensen, Sydkl.5tsng

Mfk.
STORMODELPILOTER

Henrik Rasmussen, Nordsjællands Mfk.
Henrik Rossell, Hjørring Mfk.

Enkelte er temmelig langsommelige i optrækket med at betale deres kontingent, ja
der er endda nogle, som først har betalt for
garrske nvlig. Men i samme åndedræt må vi
nok tilfoje, at der er sandelig også mange
klubbers kontaktmænd, som klubben nok
ikke bnrde havde valgt til kontaktmand.
Grunden til det er, at vi i forbindelse med
udsendelse af kluborientering nr. 7 havde
vedlagt en restanceliste over de medlemmer, som var registreret til klubben, og som
ikke havde betalt deres kontingent til RCtnionen. Af godt 100 klubber udsendte vi
restanceliste til ca. 60 klubber, og vi fik
mndt regnet tilbagemelding fra ca. 10 klubber. Af disse var der to klubber, hvor to af
medlemmerne fik travlt med at betale.
Vi bliver nødt til at gentage nedennævnte: Der er tidligere medlemmer, som insisterer på at få deres gamle medlemsnurruner
igen r.ed en genindmeldelse. Dette kan ikke
lade sig gøre, idet der på et repræsentantskabsmøde bler. vedtaget, at man ved genindmeldelse ikke kan foryente at få det
samme medlemsnummer, og slet ikke, hvis

man har et tidligere certifikat rnr'., så skal
dette fomvcs i'ed af1æggelsg 3i 111, prnve.
Nar du sidder med dette nr. ai \lodelt'lr
ver-ryt vil der ikke \'ære mange dage til jul.
Her tra sekretariatet vil vi ønske RC-unionens medlemmer, deres familie og Modelflyvenyts læsere en glædelig jul og et godt

ter 7. n urde kunne vi kåre årets Danske mester, som blev Knud Hebsgaard, med hen-

holdsr.is Jørgen Larsen på 2. pladsen og
Jesper Jensen på en 3. plads. Jesper fik en 4
plads i den sam-lede stilling, men da Jens

Kleinert var fra Tyskland, og dermed ikke
kunne få en placering i et dansk mesterskab, rykkede Jesper fra en 4 plads til 3.
pladsen. Dagens uheldige var Max Abilgård, han måtte trække sig ud af konkurrencen efter 4. runde på grund af, at hans
model som var beklædt med balsa ikke
kunne tåle vand. De ø\'rige deltageres modeller klarede hele stær'net. Tak til alle for
lT jælpen ved stær'net.
Jørgen Larsen.
Thy rc klub

Navn

6. VolfgangSchrøter,Tyskland
7. HelgerBorchert,Tyskland
8. Hannes Bagmann, Tyskland
9. Michael Bøhm, Tyskland
10.
11.
12.
13.

Kristian Berhrens, Tyskland
Svend Erik Laursen, Horsens
Klaus Christiansen, E-NFK
Max Abilgård, E-NFK

Referat

nytår med tak for det gamle år.

KI/AI

point

1. Knud Hebsgaard, Esbjerg M.
2. Jørgen Larsen, THY rc klub
3. Jens Kleinert, Tyskland
4. Jesper Jensen, Sønderborg
5. Klaus Untrieser, Thy rc klub

5968
5708
5586

5578
5343
5283

5182
5143

5064
4945

4614
4405
2766

afdet Nordiske Mesterskab samt

DM i

2m klassen 2002

DM og det tredje Nordi-

KLUBBER

Så er resultatet af

NY Kontaktadresse

ske Mesterskab for 2m svævemodeller der

Haderslev RC Nlodelf1rn.eklub har fået ny
kontaktperson:
Hans Jørgen Kristensen
Bramdrup Bygade 71
6100 Haderslev

STÆVNERAPPORT

TLf.7452628s

\zi mødtes til briefing på parkerhgspladsen

E-mail: margit@kristensen.mail.dk

ved Hanstholm Camping kl. 9.00 og herfra
korte vi så tii Vigsø, hvor vi har en øst nordost skrænt. Vejrudsigten havde varslet
ostlig r-ind på70-12 m/sek.
Vi startede llyvningen i en vind på 7-12
m/sek med dagens bedste resultat i 2. og3.
runde, hvor Knud fløj dagens hurtigste tid
på 13,11 sek. I slutningen af 4. runde kom
der lidt regn, så vi valgte at holde en frokostpause efter 4. runde. Vi kom i gang igen
kl. 14.00 med 5. runde , men da vi var hahfærdige med runden, kom der så meget
regn, at vi måtte afbryde runden i mere end
en halv time, og efter regleme skal runden
derfor startes forfra igen. Vejret drillede lidt
med regnbyger hele eftermiddagen, og det
betød, at vinden varierede meget, biandt
andet fik Svend Erik en omflvlning, fordi
vinden faldt tii 3 m/sek., men ellers var vinden lra 5-7 m/sek. de sidste 2 mnder. Så ef-

afvikles som en postkonkurrence. Og det
må konstateres, at vejrgudeme i Danmark
ikke har været denne klasse venlig stemt på
den første flyvedag.
Det blæste op til flere "Pelikaner", r'i startede med 7m/s, men i stødene var det langt
kraftigere på første dagen den 31. august, så
vi blev nødt til at stoppe konkurrencen og
udsætte den til den 8. september, vinden
var så kraftig at vingeme pa en af deltagernes Spirit bler. flaet i sh'kker under høj-

Ændring af Klubadresse
Midtjysk Modelfl yveklub
Flemming Vestrup bor Torvet 1 B, Kølvrå,
7470 Karttp J Ikke Torvet 16, som vi havde
skrevet i MFN 5/02.

Vi øger fortsat r-ores medlemstal, fra oktober 2001 og til nu er vi steget netto med 50
medlemmer forøgelsen i ar er dog r'æsentlig mindre end sidste år, hvor vi steg med 70
medlemmer i samme tidsrum.
Her sidst i oktober måned er vi nu 3.1-16
medlemmer, de tilsvarende tal var i ar 2001
- 3096, år 2000 - 3.000, år 1999 - 289{ og 1998

-

2853 medlemmer.

I år har vi

slettet 19-l

DMskræntd. l21102002

starten.
På resen'edagen var vinden i starten 3

m/s

og temperaturen var op nl 22 grader, der
var pænt mect termik så der var kamp om
pladseme pa himlen, på et tidspunkt var
der sa mange modeller i luften, at det kunne veere s\'ært at fastholde blikket på sin
egen model hvilket resulterede i, at en af
deltageme slyrede den forkert model og
hans egen fløj væk. (den er senere fundet i
god behold). Som det fremgår af deltagerlisten for 2m NM postkonkurrencen, har der
i år været 9 deltagere fra Danmark og 5 fra

Finland samt 2 fra Norge, i alt
mere end i 2001.

16 og

det er to

49

Vi mangler stadig deltagere fra Island, men
vi har ikke opgivet håbet om at de kommer
med en dag, muligvis i 2003.

Hvordan situationen er i Sverige har vi ingen informationer om, det er som om de ikke har 2m svævere, men også her håber vi,
at de kommer med når vi gentager konkurrencen næste år.

Selv om der har været en pæn markedsføring i Norge, mangler vi også flere deltagere herfra, til orientering så har konkurrencen bl.a. været allnonceret i Modellfly
Informasjon og formanden for de norske
modelflyvere Terje Martinsen har sendt en
mail til klubbeme med opfordring til at deltage i NM for 2m.
Efter at vi har sendt NM pokalen til Finland
de to foregående år, blev vinderen i år fundet blandt de danske deltagere:
Nummer 1 blev Leif Petersen der fløj med

Resultatet af Nordisk Mesterskab for 2m
Placering og navn
1. Leif Petersen

Astikainen
3. Stig Clrristerrscn
-1. Poul Mollcr
5. Esa Rainio
6. Kim Forsingdal
7. Jens Peter Jensen
8. Kim Skåtur
9, Magnus Koivula
10. Adam Rog.rlski
ll. Erik Niest.rdt
12. Jo Crini
13. Rainro Kaija
2.

Heikki

16. Tapani

Spirit
Spirit

D.rnm.rrk

Mocl. Drift Wood

Danmark
Norgc
Finland

Bluc Phonix

Cumulus
Tifun
Blue Phonix
Egcn konstruktion

Danm.rrk

Mini Blue Phonix
Egen konstruktion
Riser
Bluc Phonix
Egclr konstruktion

Finlancl

Runde

l0rl
211r.
11119
160(r
1620
7662
1170
1695
135'1
1.+6-1
1321
1939
1707
1003
825
1506

Bluc I'honix

Finland

Kalari

1

Spirit

Danmark
Norge
Finland
1{. Steen Høj llasmussen Danmark
15. Erik Frederiksen Danmark

runde I alt

2

21ES

1239

199-+

+110

is0e 3r.28
i;(r\ 3ll-+
tsrl l+71
1750 3+il
1766 ilib
1171 3itit
1515 286.)
1306 277t)
882 2206
1939
1707

650
703

1653
1528
1506

0\' 2le8

L__

I

l

Hcr er dct danmarksmest€lr og
rrordisk mcster Leif Petersen.

sin egen konstruktion Drift Wood, nummer
2

Model
Drift Wood

Land
Danmark
Finland
Danmark
Danmark

Heikki Astikainen fra Finland fløj en Spi-

rit, og nr. 3 blev Siig Christensen fra Danmark han fløje en Blue Phoenix.
tillykke tii de tre, pokaleme er på vej
og vi ser frem til jeres deltagelse i 2003.
Danmarks Mesterskabet blev vundet af
Leif Petersen fra Modelklubben Nordkysten, nr. 2 blev Stig Christensen fra Holbæk
Modelflyveklub og nr. 3 blev Poul Møller
fra Falken, tillykke til vinderne.
Til slut vil vi fra S.M.S.K. sige tak til alle der
har deltaget, og vi ser frem til at der bliver
mange flere deltagere, når vi flyver 2m NM
den 30. allg'ust 2003 med reservedag den 7.
Et stort

september 2003.

Huppy landing og på gensyr i 2003
Steen Høj Rasmussen

Hcrunder:

Fra venstre Stig Christenscn,

Leif Petersen og Poul Møller.

Resultatet af Danmarks Mesterskabet for 2m
Placering og navn
'1.
Leif Petersen

Model
Drift Wood

1 Runde

Christcnsen
3. Poul Møller
{. Kim Forsingdal
5. Jeus Peter fensen
6 Adam Rogalski
7. Erik Niestædt

Blue Phonix

L621

Spirit
Mod. Drift \\bod
Blue Phonir
Blue Phonir
Egcn konstruktiorl

16-ll

2. Stig

i

8. Stcen Høj RasmussenRiser

9. Frik

Frcdcrikscn

Hvor kom dcltagernc

16{.f
1-+;1

lt:

-l

Blrre Phorrir

Nr.3
Nr. 5
\r.6
\r. 7
\r. E og 9

F.rlre:l

:r-.

2

Runde

l()il
l\].,
i\ --r
-. -^
'---;:0
ol0
rtri

fr.r

\li,.i..rhi'r.;r \.,r.i\\ s:crl
l-loli.-..!' \l.i.,i-r\ \.'iiiut'

kom fr.r
kom ii.r
konr ir;
kom i;,r
kom fn

I

-.1
r

Nr 1 og -l kom ir.r
Nr 2
kom ir.r

o)
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1876

Errlrr \loicifh rcr.'
S \l.S.K. Sjællrnds \{odelsi-ær'eflyvcklub
Geiltoit., \lodelfll'r'eklub
S.\l.S.K. Sjæihnds Modelsvæveflyveklub

3

Runde I alt

:...
-' .
.;rl)
iis0
1182
1306
882

61i5
521.)

5158
1992
'+418

3763
2926
1653
1526

DM 2002 F3J

Fly-off startede kl. 14 og følgende fløj

Esbjerg Model Flyveklub var dette års vært
for afholdelse af DM i F3J. Steevnet blev
holdt i weekenden 8-9 juni 2002. Der var til-

Jesper Jensen, Søren Krogh, Peter Mikkelsen og Uffe Markussen.

meldt 15 piloter og vejrudsigten lovede
godt vejr!
Piloteme ankom fredag først på eftermiddagen. Telte blev opstillet og flyene samlet.
Der kunne flywes til solnedgang.
Da FAI regleme angående løbestart ogbrug
af pløk blev ændret i foråret og skulle træde
ikraft ved dette års VM i Finland valgte r,i
denne startmetode, så VM deltageme kunne vænne sig

ved startstedet.
Derefter fulgte et solidt morgenkomplei og
briefing ved stævnelederen - Morten.
Lad mig her sige - vejret var kanon, det
kunne ikke være bedre. Pladsen blev passeret af både termik og s;,rrk, men hovedsagen var - det holdt tørvejr og vinden 4-8

m/s hele weekenden.
Da F3J har deltagere i alle aldersgrupper og
dermed også nogle der mener deres ben har

løbet de skridt de skulle og kunne, er der
indført brug af el spil til denne gruppe, dog

tildeles der ikke eventuelle

udtagelses

poinis til personer som gørbrugaf elspil.
Første gruppe startede kl. 10.00 og rundetiden lå på omkring 15 minutter. Fint, for så
kunne vi med lidt held nå 5 runder lørdag
og fortsætte søndag, eneste krav til søndagen var at stævnet skulle være slut kl. 16.00.
Det gik over alt forventning Iørdag,kLI7.30
var der fløjet 6,5 runde og nu skulle der grilles og snakkes.
Søndag morgen kl. 9.30 startede

vi naermede

i fly-off og Danmarksmester 2002 blev Jesper Jensen. Efter
præmie overrækkelse sluttede stævnet kl.
15.30, så alle piloter havde mulighed for at
være hjenune i ordentlig tid.
Der skal lyde en tak til alle deltagerne og ikke mindsi hjælpere i EMF for et godt DM
stævne, vi håber vejret er med os i 2003,
hvad stævne detbliver i Esbjerg vides endnu ikke, men vi glæder os til at se jer alle
Der blev flø1et 3 runder

igen.

til det.

Lørdag morgen valgte vi bane og lineme
blev lagt ud, flyene sarnlet og alt klargjort

ne igen. Da

-

os

flyvninger-

tiden for frokost,

blev denne udskudt en lille times tid, så
pausen kunne bruges til udregning af
points i de indledende runder.
Detblev til hele 11 indledende runder, dette
kun fordi vejret var godt, piloteme meget
disciplinerede og ikke mindst en hård og
retfærdig stævneleder.

Uofficielt DM iskræntcombat og -pylon

Den 28. september blev det andet DM i
skræntcombat og -pylon afholdt i Nordsjælland.
Konkurrencestedet ved skræntkonkurrencer er afhængig af vinden, så alle deltagere
var blevet bedt om at ringe til arrangør Kim
Forsingdal mellem 8 og 9 om morgenen. Da
DMI havde lovet vestenvind, blev det Kulhuse der lagde skrænt til. Hen ad klokken
elleve var hele 23 piloter samlet, men inden
konkurrenceme kunne gå i gang var der et
puslespil med frekvenseq, der skulle gå op.
Her$emme er der ikke - som fx. i Tyskland
- de store traditioner for at have flere krystalsæt, men nogie lånte krystaller og andre
modeller, så alle fik fløjet. Uden hjælpsomhed kan det ikke lade sig g$e aI afholde
sådanne konkurrencer, så arrangøreme
sender hermed en stor tak til alle de hjælpsonune og imødekommende piloter.
I combat fik alle piloter 2 heat på 10 minutter mod en halv snes modstandere. Heatene
blev sammensat så piloteme fløj mod forskellige modstandere Det gjaldt så om at
score så mange point som muligt. Point kan
i combat scores ved at ramme en modstander og så med et rul eller et loop vise at modellen er under kontrol. Stpter den ramte
modstander ned, får vinderen 2 point. For
at holde styr på pointtællingen har hver pi-

loten dommer/pon

Der blev i de indledende heat scoret fra 0 til
32 point. Pointene fra de to heat blev lagt
sarrunen, og de 11 højst scorende piloter gik
i finalen - de fik halvdelen af pointene fra de

indledende rurder med sig.
Finalen blev en hektisk omgang med mange scoringer, men da det hele var overstået
stod Kim Forsingdal somvinder, Keld Hansen blev nuruner to og Morten Engel
Jensen blev nummer tre.
I pylon fløj alle piloter også to indledende
heat mod forskellige modstandere. Der var
4-5 piloter i hvert heat. Hver pilot har en
tæller og en flagmand, så der er ikke mange
pauser for piloteme, når man er til en sådan
konkurrence. Hvis ikke man flyvea så hjeelper man. På skrænten i Kulhuse er det ikke
muligt at lave en 50 m bane, så konkurrencen blev flø1et på en lidt kortere bane. Vinderen af et heat får i pylon 4 point, nr. to får
3 point osv. Efter de indledende heat gik de
L2 mest scorende piloter til semifinaleme,
hvor der blev fløjet med 6 piloter i hvert heat. De 3 bedste fra hvert heat gik i finalen.
Overbevisende vinder blev Søren Balle, andenpladsen satte dagens yngste pilot Steffen Hansen sigpå med en lånt model, mens
den nykårede danmarksmester i 2m Leif
Petersen viste sin alsidighed ved at blive nr.
tre.

Med de mange sammenstød sker det af og
til at en model ryger ind mod pilotfeltet,
men da det er enbetingelse for deltagelse, at
modellen er af bIødt skum og at alle hårde

ting som akku og servoer er mindst 5 cm
bag forkanten, slår de ikke så hårdt. De eneste skader der skete på dagen, var da også

kun et par ødelagte tandhjul og nogle
knækkede rorhom.
Invitationen til begivenheden var lagt ud på

RC-unionens htemet mailingsliste for
combat- og pylonpiloter. Hvis du vil holde
lidt øje med hvad der sker inden for denne
gren af modelflyvning - og evt. selv prøve at
samle en flok til en rask gang combat - vil
jeg opfordre dig til at melde dig på listen. Se
www.rc-unionen.dk.
Poul

Modelhdr.ejningen gik fint, og alle de danske modeller blev dømt OK. Efter indvejning var der officiel træning i 30 min. pr.
hold. Da vinden \/ar noget skævt på banen

EM i F3A 2OO2
lntroduktion
var det atter tid til at afholde Europa \'1esterskaber i kunstflyvning for motorflr; også kaldet F3A. Der bliver holdt E\,1 hi'ert

Så

andet år, dvs. de år der ikke afholdes \/!{.
Denne gang var det Spaniens lirr, og de
havde valgt at afholde stær'net i nærhedetr
af den større by Zamora, der liggcr tæt ved
grænsen til Portugal. Stær-net forløb fra den
31. august

tii den

7. scptember 2002.

Holdet

Det danske hold bestocl denne gang af følgende piloter; Ole Kristensen (Haderslev
RC), Fimr Lcrager (NFK) og Torkil Hattel
(NFK). Hame Westergaard var officiei supporter og unclertegnede fik glæden af at
r,ære holdleder. Både Ole og Firur har tidligere r,æret på landsholdet flere gange, men

pingvogn, og ruten gik ned gennem Tyskland, Belgien og Frankrig før vi nåede Spanien. Det var en køretur på ca. 2400 km så vi
måtte have to overnatninger unden'ejs før
vi landede i Zamora fredag den 30. august
først på eftermiddagen. M kørte straks ud
til flyvepladsen for at se hvordan pladsen så
ud. Det viste sig dog at r,ære en fejl, at vi ikke kørte til campingpladsen først og fik afleveret campingvognene, da det var en noget ujævn grusvej, der ledte op til flyvepladsen, til gengæld rrar den lang! Nå, men
da vi ankom var der allerede mal1ge folk på

pladsen og den uofficielle træning var i
gang. Det var en fin asfalt bane med flere
flyvelinieq, og i de tilhørende bygninger var
der en kiosk, en stor overdækket terrasse og

toiletter (pedal udgaven!). Ait i alt så det
fomuftigt ud. Efter en kort rundtur kørte vi

det var første gang for Torkil. Danmark

til campingpladsen.

havde også en dommer med til EM, det var
Andcrs Rasmussen fra Haderslev RC.

Campingpladsen

Forberedelserne

til dette EM var ikke lige
optimal for alle de tre danske piloter. Oles
flotte Smaragd knækkede en vinge i iuften
ca. en mtined før EM, og Finn var uheldig
med sin Diamant ca. 14 dage før EM. Ole
Forberedelserne

havde en backup i hans Larimar, men Finn
stod reelt uden en flyver. Så var "gode dyr
rådne" og Finn måtte ud at låne sig til en AlIiance hos Peer Hinrichsen. Det er aldrig optimalt at låne en anden flyver så tæt på et
EM, da det altid tager lang tid at få "lært"
den at flyve ordentligt. Ole var desuden ikke tilfreds med Larimaren, den fløj simpelthen for anderledes end Smaragden, så han
måtte låne Peers anden flyver, en Rhapsody,
den følte han fløj langt mere som Smaragden. Den tredje danske pilot Torkil havde
derimod ingen uheld haft i løbet af året, og
havde fået trænet en masse med Montanaen, så hans forberedelser var så optimale
som muligt.

Torkil havde

i

samarbejde med HobbyWorld og RC-Unionen desuden fået arrangeret ens jakker og polo shirts med logoer
osv. til holdet. Det giver aitid et godt indtryk, hvis holdet er ens klædt på pladsen.
Turen

til Tamora

Det var lang tid i forvejen bestemt at vi skulle køre demed, så den 28. august kl. 5.00 om

morgenen startede vi turen fra Rødekro
mod Zamora. Vi kørte i to biler med cam52

Campingpladsen så fin ud, der var dog siesta da vi kom derned, så vi måtte vente til
kl. 18.00 før vi kunne blive skrevet ind. Vi
kunne dog parkere campingvognene og få
pakket r-rd. Det var tydeligt at det var sidst
på sæsonen, da der ikke var ret mangc campister på pladsen, men det gav jo os lidt
bedre piads.
Konkurrencen
Fredag den 30. august

Efter endt udpakning kørte vi ud på piadsen igen for at blive tilmeldt konkurrencen
og få udleveret vores fly've pas så r'i fik ad-

gang

til

pilotarealet og flywelinierne.

På

grund af solen var der to flyvelinier, eller pister, som de også kaldes. Man skiftede fra
den ene piste til den anden omkring kl.
14.00 om eftermiddagen, så var der ingen
piloter der skulle stå og fllwe direkte op
mod solen. Kl. 18.00 var der holdledermøde
på pladsen, her fik vi den officielle tidsplan,
og der biev trukket lod om starhækkefølgen til 1. runde, der skulle fl1ves om søndagen. Der var tilmeldt i alt 57 piloter fordelt
på 20landshold.
Lørdag den 3 l. august

Lørdag var der et stramt program da fø\gende ting skulle overstås: Modelindvejning/opmåling, officiel træning, dommerkursus og åbningsceremoni. De nur'ærende
regler siger, at modelleme maksimait må
være 2 meter på begge leder og veje 5 kg.

var det ikke de pæneste starter og landinger
jcg har set fra det danske hold. Nå, alle fik
fløjet og landet uden andet end lidt småskrammer på r.inge- og propeltipper'. Der

var 6n ting der blev klart efter denne
træning, og det var, at Finn skulle på
træningspladsen! Han havde ikke faiet rct
mange ture med Alliancen, og det kunne
ses. Ole derimod var meget godt tilfreds
med Peers Rhapsody, den flyver næsten
som en Smaragd, og det på trods af, at der
var en 4-takter i Smaragden og en 2-takter i
Rhapsodyen. Torkil havde lidt probiemer
med starten, og det kostede en propel, men
flywningen gik OK. Der var dog en motor
der lige skulle justeres en anelse.
Efter den officielle træning var det af sted til
træningspladsen, der lå på den anden side
af byen. Der fik de danske piloter alle en
træningsflywning, og det hjalp lidt på humøret. Finn var dog stadigvaek ikke helt tilfreds, og måtte hjem og trimme lidt i senderen, på link osv.. Lige da vi ankom til
træningspladsen fløj 6n af de lekkiske piloter med en Alliance, og under en relativt
voldsom snaprulning knækkede vingen
ved inderkanten af det ene krængeror. Alle
stod og ventede på det uundgåeiige crash,
men på fomnderlig vis fik han landet modellen uden anden skade end et knækket
understeMmponerende. Tiicket var, at han
lod modellen fly.r'e ligeud efter bruddet, og
uden unødige ror iuput ramte modellen jorden i en meget flad vinkel. Der var naturligvis bifald bagefter, og en trods alt glad pilot. Om aftenen var der officiel åbningsceremoni. Jeg har hørt skrækhistorier om denne slags ceremonier der i bund og grund ikke har noget med modelflyvning at gøre,
men \rar positivt overrasket over, hvor hltrtigt det var overstriet. Vi slap dog ikke for

diverse taler fra nogle lokalc politikere der
ønskede os et godt stær'ne, pa spansk... Det
er jo smart når et fåtal af deltageme kommer fra spansktalende lande, men OK det
blev oversat af stær'neledelsen.
Søndag

den l. september

Søndag morgen korte jeg ud med sendeme

om morgenen og hjem igen for at få morgenmad. Efter morgenmaden var det ud på
pladscn for at gøre klar til første runde. Finn

og Torkil skulle fl1ve på formiddagsbanen
og Ole pa eftermiddagsbanen. Finn fløi
iorst af de danske piloter og fik en fornuftig
runde, men fløj ikke op til hans sædvanlige
standard. Alliancen flyver noget anderledes end han er vant til, og vindforholdene
var ikke lette. Vinden var skæv på banen og
med turbulenser, sandsynligvis på grund af

små termik bobler. Torkil tiol hah'anden time senere og \/ar mere eller mindre tilh'eds,
han kender flr.r'eren, sa det var mest start
og landingen i den skær'e vind på asfalt ba-

nen, der vakte bekvmringer. Oie r.ar den
første pilot, der skulle flyte på eftermiddagsbanen og lavede en fin flyvning.Vinclen lar mere lige på banen, og alt gik som
det skulle. Efter Oles flyvning var der mere
ro til at se på de andres flyvninger og modeller. Der er mange gode F3A piloter i Europa, og værd at nævne fra de nordiske lande er Ola Fremming fra Norge. Han har

igennem de seneste år udviklet sig til en
særdeles kompetent pilot, absolut på højde
med de bedste i Europa. Ellers var der vel
kun to piloter der var tydeligt bedre end resten, den regerende verdensmester Christophe Paysant-Le Roux (CPLR) og Roland
Matt. Fra første flyvning var der ikke tuir4

om, at kampen om guldet skulle udkæmpes mellem de to.

CPLR skulle flywe sidst om søndagen omkring kl. 20.00 og da han gik i luften var solen ved at gå ned og vinden havde lagt sig
næsten helt. Det var første gang jeg så ham
flyve, og nu skulle det vise sig om han fløj
så godt som rygterne sagde. Det første jeg
lagde mærke til vaL at stort set alle personer
på pladsen havde øjnene rettet mod hans
Synergy, da den lettede fra pladsen; det
næste var stilheden, aile var tilsy.neladende
så optaget af at se ham flyvs, at der ikke
længere var tid til snak. Hvad der fulgte var
da også en flyvning som er svært at beskrive med andre gloser end: yndefuld, præcis
og harmonisk. Han formår bedre end nogen anden jeg har set, at vise hvad fuldkommen kontrol over en modelkunstflyver
er. Der var da også bifald da han landede,
og man kunne se på mange af top piloteme
at de var lidt skuffede, der var måske nogen
der havde håbet på, at han ikke havde fået
trænet så meget F3A, da der jo er TOC i Las
Vegas senere på året, men det var tilsynela-

dende ikke tilfældet!

kunne der for første gang laves en officiel
rangliste mandag aften. På de to øverste
pladser 1å CPLR og Roland Matt med hver
tin vunden runde, og på de tre efterfølgende pladser 1å det tyske landshold! Der var
ingen tvivl om, at de lå som absolutte favo-

ritter til at vinde hold konkurrencen. De
danske piloter Iå som følger: Ole på en 32.
plads, Torkil på en 36. plads og Finn på en
42. plads. OIa Fremming lå på enfomem 12.
plads, hvilket han så absolut havde fortjent,
og måske mere til, men det er nu engang
svært at vippe kendte navne som Wolfgang
Matt af pinden, selvom man flyverbedre.
Tirsdag den 3. september

Tirsdag var det endnu engang Finn og Torkils tur til at flyve formiddagsflyvninger.
Begge deres flyvninger forløb planmæssigt
uden de store fejl, men det er ikke let at få
mange point i sådan et fint selskab. Efter
endte flyvninger tog Finn og Torkil en tur
på hæningspladsen for at få lrænet nogle
detaljer. Jeg blev på piadsen og så på flyvning og modeller. Der er jo mange detaljer
der skal studeres, så man kan få noget inspiration og nogle id6er til vinterens byggerier.
Ole skulle igen flyve om eftermiddagen, og

lige efter CPLR, men han var efterhånden

i'ed at få helt godt styr på Rhapsodyen så
det blev til en god fl1vning. Ola Fremming
blev ved med at imponere, og hans mål
med at nå semifinalen, der skulle flyves om
fredagen, var absolut inden for rækkevidde.

0nsdag den 4. september
Onsdag skulle den sidste indledende runde
flyves. Efter denne kunne vinderen af hold
konkurrencen kåres og de 20 bedstplacerede piloteq, der skulle fortsætte til semifinalen om fredagen findes. Ole sluttede af med

en rigtig god runde, der skulle vise sig at
være hans bedste i løbet af konkurrencen.
Finn kæmpede videre med Alliancen og
Torkil sluttede sit første EM af med en pæn

Mandag den 2. september

flyvning.

\landag var det OIes tur til at flyve på for-

Da alle point var talt sammen fik de danske
piloter følgende placeringer: Ole Kristensen

middagsl.anen, og han fik endda æren at
fly'r-e liee efter CPLR. Det er ikke altid så
sjo\-t at f'h'r'e liqe efter top piloten, men alt
gik som dei skulle og Ole fik lavet en fin
fln'.i.g. Finn t1S Tcrrkil skulle herefter flyve om eftermidciaqen. Finn f'loj først og han
havde stadigtaek pro'f iemer med at få helt
styr på Alliancen. Torkils mnde gik knap så
godt som hans tbrste, oq tlet skulle senere
vise sig at blive hans smirl r'æk n rrde.
CPLR har - som alle top piloieme - altid to
modeller tanket og klar, hi'is der skulle
vaere problemer med et eller andet på den
første model tager han den anden.
Efter de to først runder saledes I'ar tlojet

på en 32. plads, Torkil Hattel på en 38. plads
og Finn Lerager på en 41. plads. Holdplace-

ringen blev til en 12. plads. Den uheldige
forberedelse taget i betragtning var det et
fomuftigt resultat, men jeg tror alle de danske piloter er opsat på et bedre resultat til
VM i Polen næste år.
CPLR, Roland Matt og Stefan Fink lå på de
tre øverste pladser. Ola Fremming, der trdeligvis havde forberedt sig grundigt til
dette EM, landede på en fomem 11. plads,
hvilkei betød at han skulle flyve videre i semifinalen om fredagen. Holdkonkurrencen
blev som ventet vundei af Tyskland med
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Licchtcnstein og Østrig pra henholdsvis

2.

og 3. ;rladscn.
Det r'.rr så dct EM fllr de danske piloter, rcstcr-r ai koukurrenccn kllnne foregti, lidt mcre aislappct måske, og som tilskuerc. Så r'ar

der mere tid til at ga nurdt og se til de for'handlere der havdc slået telte op på placlsen. Det var muligt at få alle de finc stumper
og nrodeller med hjern til r'intercn, hvis dct
var det man onskedc.
Onsdag aften val hcle det clanskc hold r-rde
at sp-risc fint på restaurant, clet var crr hvggclig aitcn og en gocl afsluhring p.r nogle
rnaske. lidt stressendc dagc for piloielne.

ncrr MaLco Benincasa fra ltalien fik ogsa
banket nogle goclc runder af og rykkcde op
pa en 3. plads. Ola Fremming havde tydelievis ogs.i tlænct F-03 oc lavedc noglc megct fine flp'ninger med meget fa fejl.
Dc 10 bedste piloter eftcr semifinalen skulle
flvve finale om lørdagen, og cla stør'et harde lagt sig og allc point r,.rr: talt sarnmen, r,ar
der:

iundct følgende rækkefølge:

Di,s. O1a var nek)p udcn for finalen, men
som plaster på sarct, fik han lov at flyle for
for domnrerne før de fir e' finale flyi'nilger. I
min bog val Ola nilet i fjnalen, men det er
sr,ært i sådan et fint selskab.

Torsdag den 5. september

Lørdag den 7. september

Torsdag r'.rl rcsen'cdag, hr is det skr.rlle have rcgnet i lobet ugcn, merr c-la vejret havdc

le udkæmpes mcllem Europas 10 bedste

vecrct godt kunne scmifinalisterrrc brugc
hele dagen

Lr.r

at træ11c.

Lordag var den store dag

ll'or

fir-ralen skul-

kunstflyr'11i1gspiloter. Finalen cr en helt ny
konkurrence, hvor c1e point, man har faet i

de indledcnde runder og semifinalcn, ikke
Fredag den 6. september

Fredag mo1'scl1 startede dc to scmifinaleri-urder. I ser-rrifinalen fh'i'es f r-raleprogrammet 1103, der er nogct melc krær'cnde end
det indledcncle p1'ogram IL03. Flvis man
skal core sig forh.rbninger om at gøre L'n
god figur i semifinalen, skal rnt.ur havc
kænet mindst lige sa rnegct F-03 som P-03.
Det blev hcr' hurtigt klart at cn pilot som

\Volfgang M;rtt, dcr ikkc havde r';cret
overlreviserrcle' i de indledcnde runder,

så

1-rar,-

de trænet MI:GET I-103. Det var endnu e'n-

eang CPLR og Rol.nd

\latt der folte

arr,

tæller: mcd. Der f11.r'es i alt file mnder; tcl
rr.rndel F-03 og to rundcr ukendtc program-

ukendte programmer er indfør't for
at fn skilt ftirene fra bukkcr.re, d.r det ikke er
mr"rligt at træne disse programmer før de
skal fl1n'cs første'gang. Da de ukendte programmer aftenen før val blevet sat sammen
af piloten.re havdc Bob Skinne4 dcr er pr;csider.rt for CIAMs F3A afdeling, gjort opmærksom pa, at piloternc ikke m.rtte træne
programmerne på cn computersinulatorl
Dcl bler' \'ist nosct megct fin flvi'ning i fimer'. De

n.rlen, dog var clet tr.dcligt at dct tyske

landshold ikke var s.r glade for de ukendte
programmer. Dc var vist heldige med at Ola
ikke var rned i finalen, cllers kunne dc megct vel r'ære blevet overhalet indcnom. Dc
clelte da også de tre sidste pladser eftcr finalen. Dcn der oveuaskede mcst i finalcn var
dcr-r lille franskmand Florent Rochcdieu,
han hoppcde helt fortjent fra c'n 10. plads ti1

cn 5. plads! Mon ikkc vi kommer til at se
merc til ham i de'kommende ar'.
Der blcv ikke r okeret rundt pa de firc ør'crste pladser i klassemcntet fra semifin.rlen,
c1r's. CI'LR gcrrvandt fortjent mesterskabet

frxan Iloland Matt og Marco

te1.

Turen hiem
Søndag, da fortcltet r'.rr næsten pakket sam-

men, og vi var på vej til at vcnde suuden
mod Danmark igcn bcgyndte det sa smat at
regne, og det blcv det ved med et godt s$kke hjemover, s;r det kunne jo ikke r';cre tinlet ret meget bcdre. Turen hjcm gik for os
ude.n problenrcr; Olc r'.1' dog sa r-iheldig at
t.rbe et hjul ir.r hans;clclre c.rnrpingvogn da
h.rn r.ar kommet ind i Tyskland. Der var
heldigvis ingcn der kom nogct til, men dct

)-

4'

.l

- .a ,**

\*
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Beninc.rsa

med Wolfgang Matt pa {. pladsen.
Efter dcn sidste konkrrlrenccflyvning kørte
Ole med familie hjem, mens Finn, Torkil og
undertegnede blev ti1 søndag. Eftel finalen
var der sholr'fl)'r'ning, præmieoverr;ckkelse og afsluhringsceremoni og om aftenen
vtrr der en hyggelig banket pii det lokale ho-

var aliigevel en kedelig måde at slutte en ellers god lur af på.

motorer: YS: 16 stk., OS: 2 stk. og Webra: 2
stk. Disse tal taler for sig selv. Det skal dog
siges at der ikke var den samme overvægt

Teknikken

af YS'ere hvis man tager hele feltet med i be-

En stor de1 af kr,rnstt-1){'ning er helt sikkert
teknikken, og der I'ar da heller ingen tvivl

tragtningen. Fordelen ved 4-takterne er angiveligt, at de er lettere at kontrollere omdrejningstallet på, og at de bremser bedre
ned af. Jeg tror dog meget det kommer an
på modellen, om den er velegnet til den ene
eller anden type motor. De franske modeller er designet omkring 4-takteme hvorfor
det også er lettest at indbygge en sådan,
hvorimod det lige er modsat med de tyske
modeller.
Man kan vel næppe sige andet end at udviklingen inden for motorer er spaendende
rent teknisk sket. I løbet af de sidste år har vi
set en udvikling hvor der er kommet indsprøjtning, både elektronisk og mekanisk på
motorerne, hvad bliver det næste... Uanset
hvor udviklingen tager os hen er det sikkert, at der bli-"er mere og mere fokus på

om at den lineste af typen var repræsenteret
tii E\1 i Spanien.
Modeller

Hvad der imponerer mig mest er byggekvaliteten på mange af modelleme. Flere
formår at lave de nye relativt store modeller
med en formidabel finish, samtidig med at
vægten holdes et godt stykke under 4,5 kg.
PL-Prod, der havde mange "fabriksbyggede" modeller repræsenteret ved stævnet, er
utroligt gode til at dekorere modellerne, så
de ligner en millior-r (de koster dog "kun"
40.000 kr.), og stadig hoide en vægt omkrirrg 4,4 kg.
ZN-Line laver også nogle meget flotte og
lette modeiler. Især skal Arnaut Poyet's flotte Enigma nævnes, mon ikke den bliver po-

pulær næste år. Se . Pascal Nowik havde også en meget flot Synergy med en lidt speciel front, ZN-Lines logo i sølv aftagende ned
mod canopyet.
Den mest ekstremt dekorerede model led
EM var dog Cr,inthel Ulsamers Cocaile, der
havde fået den helt store air-bmsh omgang
på både krop, r-inger og propel... Ja du læste

rigtigt!
En ny model set med danske øjne var den
spanske Millenium, fremstillet af Anguera

støjen fra vores modeller, fra vores

omgivel-

Inden for F3A har 2-takterne helt sikkert
en fordel frem for 4-takterne, da de opnår
deres fulde ydelse ved ca. 8000RPM hr.orimod 4-takterne nærmere ligger omkring
9000RP\I fbr de opnar den rnaksimale
vdclsc. Det r'.-rr cia ogsa h'deligt r,urder
sioimalingeme at der var mange ltaktere
der var meget tæt på graensen. Der r.ar endog n'gter fremme om at nogle piloter begrænsede servovandringen på gasspjældet
ser.

Konklusion

Alt i ait må det siges at EM forløb uden de
store problemer. Der var dog nogie organisatoriske brølere ind imellem. Som f.eks. at

man ikke kunne købe mad på pladsen til
frokost. Alt forløb dog fornuftigt med hjæIp
fra Bob Skinner, uden ham er jeg ikke helt
sikker på, at de havde kunnet styre stævnet.

Det var en stor oplevelse at være med til
sådan et stort steevne, og selvom man er ved
at have fået
en uge/ skal

modelflyvning nok efter sådan
vi da af sted igen næste år. VM

2003 skal som tidligere nær'nt afholdes i Po-

len, og under stær'net blev det ligeledes of-

ficielt at Portugal skulle atholde det næste
EM 2004. Mon ikke vi også skal have et
dansk hold med til den tid.

Til sidst vil jeg slutte af med ai takke RCUnionen og RC-Klubben Falcon for den
økonomiske støtte på \'egne af hele det danske F3A landshold i Spanien. Finr-r og Torkil
siger ligeledes tak til NFK for støtten.
Som holdleder og på vegne af kunstflyvningsstyringsgruppen/
Morten Laugesen, DEN-6089

under støjtesten, for at komme under
grænsen.

Hobbies og designet af Isaac Prat, der selv
fløj med modellen. Den ser meget fomuftig
ud og byggesættet har en god pris, færdighedsgraden taget i betragtning.
Sidst men ikke mindst var der en hel del der
fløj med den efterhånden ældre russiske
Angel's Shador,u Det er dog stadigvæk en,
efterminmening, utrolig flot model med en
perfekt finish. Marco Benincasa fløj den ind
på en tredjeplads, så den er absolut ikke forældet endnul
Motorer
Efter regelændringen i 1996 hvor motorbegrænsningen blev ophævet var der mange
der troede at -l-takterens dage var talte inden for kr-rn-qtflnrring, men det er langt fra
tilfældet. Regeiændringen har vel nærmere
provokeret YS (\hmada) til at producere
nogle endnu kr.-rftrgere f-taktere med kompressot og senest med L.rændstofindsprøjtning. YS-140D2 eiler Dinqo som den nye
hedder, formår da ogsa at I'de ca. det samme som en 2-takter i samme siorrelse. Dvs.
mange af de piloter der tar hoppet pa 2-

taktsvogen

fordi de nve

progranmler

kræver mere po!\rer, er nu gået hlbage til {taktere ... Ud af de 20 piloter i semifinalen
var der den følgende sammensætrring af
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Yiking F3F 2002 i Donovaly

fradllg tit7t9

2002

i skisportsbyen
Donovaly, som ligger midt inde i Slovakiet.
Vi var kun 2 deltagere fra Danmark, preben
Nørholm og undertegnede, som kunne
komme af sted til Viking race i år. Jeg kørte
sammen med Preben, vi kørte om onsdagen sidst på eftermiddagen, og ankom til
Donovaly fredag over middag. Vi havde ;rfsat god tid til at køre derned, og det var
godt for vi løb ind i problemer med at kommer over passet ved Sinndahl syd for Dres,
sel. Vi måtte køre en omvej for at komme
over et andet pas, det tog noget tid, men
herefter var der ingen problemer med at
komme frem.
Viking race 2002 foregik

landede på kirkegården ca. 400 meter
nede i dalen. "Bemærkning", dette har
ikke noget med F3F konkurrence at gøre,

forsikring dækker nok heller ikke at lande på kirkegårdel Så den form
for skræntkonklrrrence ville vi ikke flyog vores

ve, og dermed måtte vi også acceptere en

darligere samiet placering som nr. 38 og
63.

Der var flere protester mod denne form
for konkurrence, men den Slovakiske
stævneledeise, r'ille ikke benytte sig af
nogle meget gode forslag til at begrænse

Downhiliflyvningen. (Det vil der blive
arbejdet intern.r fionalt på at få rettet i FAI
regleme til næste Viking race ). Den bedste tid blev fløjet i sidste runde af Martin

-

Resultat

1.
2.
3.
.1.
5.
6.
7.
E.
9.

Tl,sklirnd
Tjekkict
USA
Østrig
Norgc
Østrig
Østrig
Tjekkict
Tjckkiet
Østrig
Dannark
Darrmark

N{artin Herrig

Vaclar.Vojtisck
Joe l,Vurts

Hcrmann Haas
Espen Torp
Stefan Hølbfer

Bcrnhard Pombergcr
Jaroslat' triska
Vaclav Blaha

10. Cerhard Stciner

38.
63.

Jørgen Larsen
Preben Nørholm.

dem der er interesseret kan hele resultatlisten ses på hjemmesiden:

wwwf3f.sk

1.1. Damnark

ger i dalen i ca. 1000 meters højde

Stævnet sluttede lørdag aften med fest-

(sammensat hold med en franskmand)

banket, og Slovakisk folkemusik, hvor
der var præmieor.errækkelse og lod-

22 forskellige hoJd deltog

vi ankom fredag, var der 28 grader

varmt, og ingen vind, så vi nøjedes med at
kikke op på bjerget, og om eftermiddagen
nød vi en fadøl til denbeskedne pris af kun
3 kr. det var meget billigt at spise og drikke
i Slovakiet.

Lørdag morgen kl. 10 startede med velkomsttale og udlevering af materiale mm.
samt test af vores sendere, som blev kontrolleret for rigtig kanatnr. og man fik et bevis for at anlægget var ok, vores sendere
blev godkendt uden problemer
Herefter pakkede vi vores rygsæk, samt 2
fly, som var pakket sammen med tape for at
lette transporten op med skilift til ca. 1400
meters højde, det tog ca. 20 min. at komme

7183

7167
7125
705+

6992
6971
6365
5S06

21537
21151
20787
2L)169

19928
1

98"12

1966E
1

8669

mer.
Efter vel overstået stævne, gik turen atter
hjemad om søndagen.lørgen Larsen

-*u

fr.t r crrstre lørg,err L.rr<en og Plebcrr Nørlrolrn

vil ikke

gå i detaljer med hverdagsflyv
ning, men mere om, hvordan det var at flyve på bjerge i 1400 meters højde. Generelt
var stævnet præget af meget termik. De
første to dage, hvor vi fløj på nordskrænten
var det ikke så udpræget som det var de
sidste dage, hvor vi fløj på sydskrænten,
dette betød også store forskelle i tiderne der

bler'fløjet.

Martin Herrig vinder ai Vikinp; race 2002

I'reben Nørholm med flyvegreb pa ve.j op mec{ skilift
- til venstre i billedc hotellet, ll'or vi boedc

For første gang mødte jeg et nyt udhyk inden for skræntflyvning, som hed Downhitl

flyvning og hvad er det? Kort fortalt foregår
det på den måde, at efter starten flyves der
ca. 50-100 meter r,rd foran skrænten ved Abasen. Så laver man en 10 bens F3B speedfllwning ned i bunden af dalen, ca. 200 -300
meter, eiler hvor langt man tør fl1we ned,
for man skal jo op på toppen og lande på en

anvist landingsplads. Du kan jo kun komme op ved hjælp af termikken, så flere af
dem, der prøvede dette, brugte flere min.
på at komme op, men det gav 5, 10 sek. bedre tide4, men det var heller ikke uden risiko.
En amerikaner fløj ind i et grantræ, og en
56

7202

trækning af 73 stk. sponserede præmier;
hovedpræmien var en Elippse V2
Det var en fin afslutning på Viking race
2002 som ikke havde været uden proble-

op, og herefter skulle vi gå c a.15-25 min ud
til skrænten.
Jeg

7191

7253

Teams

Området hvor vi skulle f1y.r.e, bruges til
skisportcenter om vinteren, derfor var der
fin plads til, at Viking race kulne afuikles
her. Vi boede på pension Zomicka, som lig-

Da

7752

i alt 73 deltagcr

1. Tjckkiei
2. Østrigl
3. USA 1
J. Norge
5. Tvskland
6. England 2
7. Englancl 1

Herring fra Tyskland. på 38.64 sek for

,.*

q*
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Linestyrings-Unionerr (CL-Unionerr) er den
d.rnske larrcl sorganisa tion for modelf

lvrning

rncd lincstyrcdc nrodclfllr

Redaktørens røde ørefl
(Det ender med at blive en fast spaite!)
På en eller anden måde havde jeg fået en forkert tekst til forsidebilledet, og det lille billede
vender 180 grader forkert. Den rigtige tekst til forsidebilledet ville have r'æret:
Bo Nyhegn programmerer timeren på sin F1A model under EM i Ungarn. Timeren styrer
diverse siderors- og haieplansfunktioner.
Jeg

Kom

beklager!
Marianne

Unionen er tilsluttet Kongclig Dansk Aeroklub (KDA) og Ficl6ration Aeronautique Internationale (FAI).
Årskontingentet for år 2002
Strriorer 275,- kr.

Juniorcr

1{ltl,-

kr

Mccllemskab kan opnås vecl henvendelse

til

forcningens kasscrcr, cller ved indmeldelse i
cn af dc klubbcr, dcr er tilshlttet unionen.
Unionens web-adresse:
rvn'nrmodcl flvvn ing.dk

til stort

ilenørs EL- Træf 2002

POST BEI)FS

SF\DT TIL

Unionsformand:

\icls

Lr lrnr.-l lansen

C,,rn.r cj l-{
7rl-itl Dorkofl

tlf.75

afholder i lighed med sidste år et el-træf i Kalundborg
Alle 11 i Kalundborg

E6 52

l9

I---mail: I1'hne@get2net.dk

Kasserer:
Irer Sauerberg

februar2003. Kl

Senderkær 266

I

7190 Billund

.;pen Første Søndag

i skolemes vinterferie!

begivenhed lånt den store Kalundborg hal
& mulighed for at flyve i denne dejlige store hal. Det
skulle lige være godt humør!
som vil finde vej til dette stær,ne som vi I'ed
fta nær og fiem -så ...
riatfube øl,vand & ostemadder til fordelagtige priser ,
laf lave en drømmekage
$å.skulle der være en mulighed for at få alle sy-\'sovcme

Tlf. 75 35 36 0+
E-mai1: satrcrberg@rrobilirnct.clk
Bestyrelsesmedlemmer:
Jens Gcschlvendtner
Lundcagcr 28
2791 Dragør

rlf.

32 91 71 17

L-mail: jg@rvalbom.dk
Crrstcn
.i,l I )

59 517110 eller 26 717710

S.

l.rngglrie

ltrrgr.nscn
1b 1 tr

\.ll.or*

E-r:r:r-: i-: r.icir

L

n:il.:tofanet.clk

-\.:rt \\ ii.crg
S''rrJcrg:rrcl>r ej 30
,-trr1-lerrring

Officiel Stæv*el(alender ]S03

DATO/ RES-D.{TO KO\TAKTPERSON
- ingen s!ær'ner anme!dt

STÆVNENAVN

rli..)r

?.0.)7 37

E-mail: fam.u'iberg@mail.tele.dk
Regeludvalg:
Jesper Buth Rasmussen

AJmavej 8

Storvordc
Tlf. 98 31 91 98
92E0

SY.r

:9":.3.t[3r

Indendørs El-Træf
09.02" Mark Law tlf.59 51 71

10

g

9 -ln

e

Rte r å& tI 3

Unionens gironummer; 5 20 87

6S

Kalundborg
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Fra Rotordiscen

I
lx

Til modelflyvning kunne eksempclvis bruges til
dirigering af personer der leder efter en udelandet
model eller kommunikation mellem slæbetovsløbere
og sr'ær'cpiloter Ved pointgivning i forskellige konkurrencer kunne dcr ogsii sparc mange skridt ellcr
råberi.
I den billige ende af prisskalaen, ligc under 1000
kr. inkl- Moms for to radioel er Cobra Microtalk
MT700-2-modellen mcd

HAIVK SPORT er den nycste fra Century Helicopter
Proclucts, det er en rigtiti god model at startc heli-

kopter karrieren med, dcn fl1'r,er godt, cr billig i ind
kotr og billige resen'edele, HAWK,en koster kun kn
2195.00 for byggesættet, som endda cr deh,is samlet

30-1

forskcllige samtalekana-

lcr, stemmestyring, kanalscanning, babyalarm og in-

tercom-mulighed et godt tilbud til det prisbevidste
outdoor-menncske. Og for kun 300 kr. mcre går kvaIiteten og prisen op i cn højere enhe.d i \Iotorolas
T5522-2 model, der rummer sammc funktioner som
Cobra modellen plus stemmestyring, r'ibrator, ti forskellige ringetoner og meget mere. Prisen for Motorolaen er inklusive b radioer, dobbelt bordlader og to
genopladelige batterier.
Radioerne kan købes hos Intcrsport, Spejdersport,
Surf & Ski samt på internetadressen

www.uhrskoudk

X-CELL EXTREME er dcn aller nyeste af FURY serien fra Miniature Aircraft, den er til .80-.90 rnotorcr
og den kan bmges til alt fra avanceret 3D til FAI

konkurrence, altså en allround helikoptcr, den har
alt hvad man ønsker at cn god helikopter lrar, og
vægten taler for sig seJr', flyveklar 4.600 kg. Pris: kr
9595.00, og den er nu lagervarer hos Rotordisc,en.

EPS 3OOC

EPS lOOC

Nye indendørs- og parkfl

yvningsmotorer

Fra Hobby World har vi modtagct lidt om motorgcarsæt fra GWS til indendørsfly og parkmodeller.

Motorerne er i 280 stnrrelsen. EPS-100C vil passe fint
i inclendørsmodeller, og den noget kraftigere EPS300C er beregnet til i mindre parkmodeller Begge
sæt vil kunne leveres med gcar 2.8:1, 3..22:7,3.75:1,
-1.43:1, 5.33:1 og 5.6:1. Passende

Gear/batteri/propel-

sammensætninger kan sstuderes på GSW's hjemmeside på rvu'n'.grvs.com.tw.,/english/english.htm

AIRWOLF & BELL222 ARF = (færdigbyggct og malet) er mcd modificeret HAWK mekanik, der er samlet, kroppen er malet i så flot en kvalitet at man
næsten ikke vil tro det, spanterne til mckanik og optraekkeligt understel er linet i, optrækkeligt understel er incl. i byggesættet.
Priserne er for AIRWOLF ARF kr. 6299.50 - som byggesæt kr. 3999.50 og for BELL 222 ARF kr. 5999.50 -

Prisen bliver kr. 93,- for EPS-100C sæt og kr. 144,- for
EPS-300C sæt.

som byggesæt: kr. 3799.50

Fritidsradioer
Det er ikke kun radioer til vores fly, vi kan have brug
for. Comitel A/S har gjort Modelflyvenyt opmærksom på deres små bæ'rbare PMR.146 radioer til fritidsbrr.rg. Radioerne - som en hah'gammel fyr som
recl.rktøren ville kalde ryalkie-talkier - er velegncde

til komrnrrnikation på op nrod

3 km's afstand, og der
skal hvcrken beiales tor oprettelse, abonnement eller

Hobby World leverer også en passende f.rrtregulator
fra GWS- Regulatoren kan håndtere op til 5 A og koster kr. 163,-.
Samlet op; recligeret af Poul Møller

samt.rlcr

For yderligere information forhør dig
58

i din hobbyforretning, eller

se vores hovedkatalog eller se www.multiplex-rc.de
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konstrueret
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F3-C konKlrl=
""di
rencer. Nlctcaen
pa
prciotypen
er baserei
61SZ-H som vandt VM200'1.
N,4onterirgsnaig.e er de samme som 61- motorerne.
Den nydes:onere 60K karburator har 3 uafhængige
justeringsm! E:ece: - tomgang, hoover og fuld gas.
N4otoren e' io's, :e: med 6 monterings-huller. Stempel og p!-.1'si:r3 er 'ren-,st llet i højstyrke aluminium.
Krurntapcen e' :3'rcs c:sbehandlet. Kan forsynes
med justårba'cr's3:al , a RC-kanal. Levering juli02.

cC S

1/8 Subaru lmpreza
Nyhed - SY brændstofbiler 1/8
Vi kan nu levere en hel serie af 4-h.luls trukne biler med
3,5 cm3 motorer, følgende karosserier: Peugeot 206,
Ford Focus, Toyota Corolla, Subaru lmpreza samt Truck.
Bilerne kan leveres med 2 speed gearkasse. En virkelig
kvalitetsbil til rimelig pris.

1/8 Stadium Truck

Sanwa VG 600
Nu kan du fa iers:,:r:sanlæg til priser sc- ':'23
år siden.
Den gang solgte v; lr!RC
6-kanal anlæg med 4
servoer, akkuer og lader i.l
kr. 1.995,-.
I dag kan du få et helt
moderne VG 600 anlæg
med 4 servoer, akkuer og
lader til under 2.000,-.
Sanwa VG 600 har
servo-reverse og udslagsjustering oa alle kana:er.
Elevsystem er monteret.

KATALOGER

ro"

din forhandter
eller mod frimærker eller check fra impaftøren.
Simprop Hovedkatalog 2001 - kr. 60,Simprop Nyhedsprospekt 2001 - kr. 10.OS Motor-katalog - kr. 10,-

Ny version af den popul4re Shuttle til en uhørt lav
pris du far virkeilgt noget for pengeqe.
Ny type bladholder med 2 punkts montering af
styrestænger, så du kan have en opseetning til at øve
hover og en til at flyve.
Forsynet med større dæmper. som Sceadu.
Halepitch kontrol forbedret.
Bladmontering nu med 4 mm skruer.
Nydesignet metalkobling med lang levetid.
Halestøtterne er nu 8 mm ø.
Kan leveres som byggesæt og som semi kit (samlet)
uden motor. F.eks. den nye Hirobo 36 helimotor.

FLYING SAUCER

Virkelig robust bil til 3.5 ccm motor. Just6rbar ophæng
og støddæmpere, vandtæt radiobox med støvdæksel
og kugleleje-sæt med 20 lejer. Kan leveres med/uden
motor.

Glasfi ber Helikopter-kroppe
Fin forarbejdning og let-vægt. Følgende typer leveres:

Jet Ranger til 30 og 60 motorer
Bell222 til 30 og 60 motorer
Ecureuil til 30 motorer
Hughes 500E til 30 motorer
Augusta 1094 til 30, 50 og 60 motorer
Long Ranger til 30, 50 og 60 motorer
Jet Stream til 30 motorer
Air Wolf til 30 motorer

JA. cjet er en Flyvende
Tallerken du kan flyve med
hjemme i stuen.
Diameter 350 mm højde ca.
140 mm. Vægt ca. 105 gram.
lnfrarØd styring. Strømforsyning vja adapter til 220 vol|.
God heleikoptertræner.
Ring om pris.

SILVER STAR MODELS

Ølsvej 35, 9500 Hobro - Tlf. 98 52 02 55
E@mail - axmo@po st3.tele.

dk

Ring eller e-mail efter gratis bilbrochure.
Se www.silverstarmodels,dk med Iink's] for
henvisning til leverandører
Vil du besøge os. så rlng iforvejen.

SI.AP AF MED FLY

Du vælger ælv om det skal være el. eller brændstof.

El-fly fra MULTIPLD( i ETAPOR:
Pico.Jet combat racer
White Hawk el. Blue Anow
'Iiryin jet typ€n
Blue Shark el. White Ea91e....................

Sky Cat spv. 1085

kr. 594,-

m,

4 kan.

Elapor-Plus, brudsikker og brændstoffast.
Forbrændingsmotor 3,5-4,5 ccm
El-motor Pemu 6OO G

kr. 75O,-

kr. 795,-

ilmG)Sg'

SIAP AF FRA FLY
Model-tog og hvad
dertil hører i
stønelæme:
Z-N-HO fra
Mårklin, Roco og
Fleichmann mmt
tog til haven: LGB
og M:irklin I

Fjemstyrede biler fra
bl.a. Kyosho og Tamwa

Beggnderlly

cllq fotofl y

MOVIE STAR
Næsten færdig model,
2 x 400 motorer, 4 kanaler...................
MOVIE STAR
ualt i en pakke" som ovenstående samt
35 el. 40 mHz Pico line Vario sæt

ogoplader..........

kn 895,-

....-..- Lr.2895,-

å#4fu
Gaveidå

Royal-evo fra Multiplex - NIYIIED forventes på lager i december måned!

MODEL - HOBBY
TLF. 55 73 66 22

Ramsherred 27 .4700 Næstved
Fax: 57 83 f4 10
E-mail: flywood@flywood-hobby.dk

3,5 ccm, 0-60 km/t på 1,5 sek.

km/t.

SUPERPRTS

tryklejl og udsolgte uorer

NB! ONSDAGSLUKKET

Ågt'ttncsloen:
Fredag kl. 10.30 - 18.00

*.#

Lørdag

kl. 10.00 - 13.00

MOTORER

.#,

- Kraftlulde
- Udskittellge kul
og liedte
- Bronze eller
kugleleler
- lle fleste har

-T€

34lL-A'
(sidste årF'-'i1 :
pris 4695.-)

WfrBTGffiM!
På alle tRP's ladere og

elektroniske fartregulatore.
LRP

Hverdage kl, 10.30 - 17.30

zEillT

21.XTR TRUGK
Toplart 7,80

Forbehold for udefro kommende prisændringer.

Katalog 2002 kan fåes

IIUMACHER BILER

høire/venstre løb

$SI 1:10 Sport Volvo 5111..................1695r |
$T 1:10 Spoft tl. Lancer mluirtcoier .. 1795.' I
SST 1:10 Mission (konkunenee chassis) 2495.-

.
-Ptiser
lra

Big 6 1:0 El Lotus E|ise.................... 2495r
Big 6 1:6 titto Lotus E|ise.................4995r
Racing Truck 1:10 llitro XTR-TT.......... 3495r

STRATOS FARTREGUTATORER

Alle bilet et incl. kugleleier!

(5 lorskellige)

G.S. RAGIilO

269r

- 4000 Hz
- 4 motorprogrammer

- lngen start set-up
hos landets hobbyhandlere eller Masser al Super Silicone prcdukter!
- Supel 8ec
F.eks. brcndstolslange, Gouplels,
- Propelbrems
ved indsendelse al A4 kuvert
deflectors ledning, Helicopter landing Skids.
- lirsvarig garanti
frankeret ned 10,50 til:
(lgså servohorn, ball cups, sktuer,
;;i::Tll,'::11: ....:...
antenneholder fåes. Mange larver.
Banders Hobby Import.
Alle produkter i denne annonce kan fåes gennem alle landets hobbyforhandlere.
Med forbehold for tryffiejl og prisændring. Aile priser er incl. moms og afgift.
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MFN
I'lodelflyvenyt
- det er

dit blad

Brug det!

Skriv om det der optager dig

.

r
r
r
r
.

din )mdlingsmodel
din sjoveste oplevelse
dit mest fatale styrt

den tlotteste præmie
den mest besr.ærlige samling
de gode oplevelser i klubben
Skriv og fortæ1, om lige det du s5mes
er vigtigt!

Stoftil Modelf,yvenyt
skal sendes til grenredaktørcrne og ikke til den

ar-svaduvenrle rcdal!ør'.

Se

adrcsser side 7.

Orgarrisetionsstof, referatet indbvdclscr
e[.lign. skal dog sr:ndcs til dc'rrspr*tivc unionels sekft:tåriåter.

der nr(1!lt.rges nrerc r\rd trc nr.rneder efttr et

arr.lngemcnt\ .lf.holdcl:e, l.rn ilkc ftrn crrtcs
oPtdS!-t.

Tekst
Tt'kstt r .ril':r en': ()nl nluii$t r

clcltn'nisk

tirrm. L.rr tclstt'n: trpsrtninq s cnlcl vrm
rnuligt - gcme i et Rnt tekst-bmat oS udcn
sptritl[' ic.rnr.:tcringcr mcd sltaItt'r, tokp eIler lign. Husk..rt tri;ri for tekstemeri vedkomm(.ndc skJi .ler nttllwndes et udprint.

Billeder

$nris {n1men rned artikler eller rcteratt'r. r rl 'lirr o r-ilrmen:t, tr|is du oplyBilltdcr rrm
ser hr-em de

si.:l trll'.:qc til. \-i \ il

kunne irrrtælle,

hitn

der

tr

(\9s.1

totor:r.rfen.

gcrne

\{cn

s\nr r .ln itt p': l.illRlerne.
Vi kan ogsa [.mgt tiirri,:]c t rlltricr ira diskette cller cd-nrnr, nir rir .. .icn1t kt'rskilt
tndlad åltiri

.rt

(alruå ikke lagt inrl i en

e*(:tfiii i TIFF r.lltr

ll'FG-h'rrn.rtct i lrrlst mrrl'tc \r,rirht r\Flosiring,
Silltder fi'a Ink\rn€ttet er i { d;rii{ (.l.lrr-rninq,
at r:le ikkt kan btugrs. Clg husk. :t tler skal altid vedlægpp.s et pdnt åi hill'r{irmc..

Hermed bestiller ieg:
Abonnement for hele 2003 (i olt 6 blode),
pris kr. 252,00

n
n

Udebllvrr lrlodelfi yvenyt
eller cr det Lrlevet beskadigct i tor--ntlcl*.rr. st
skal du slnre;t henr'cnrlc dig til drt ]ol:!c
grsthus, srrrn deref'let skal rekr iren'et n\ t til
dig fra Østivltands Ftrstcenten

Skifter du adrcsse
æ*dringcn både hl Prxtvasnet qg til den respt'kti\re unicn.s s('kretari.lt.
så husk at nleddclc

Ytd trentrel udmeldelsr
er det vStigt, .tt du girer besked til din unions

seki:tåriåt

.-

og ikke batr lader være m€{

betale dr* na:stc koiliirig€nt,

stk. somlebind

dkr.75,-

i forverne:

.1t

! blå tr gul !
tr

grøn

drsong 2002,kr.175,

n -Nrgong 2001, kr. 'l50,n {rgong 2000,kr. ,l50,175,tr {rgong 1999, kr. 'l50,n Argong 1998, kr.
n Argong 1997,kr. 150,n {rgong 1996,kr. 125,n Argong 1995,kr. 125,n {rgong 1994,kr. ,l00,125,n Argong 1993, kr.
n Beløbet vedlogt i check
Novn:
Adresse:
Postnr./by:

n rød n

sølv

Følgende enkeltnumre (sæt kryds) d kr. 40,00:
Nr.

1

Nr.

2

Nr.

1986:Innnnn
1987:ntrnnnn
1988:Innlnn
1989:Intrnnn
1990:!lnInn
1991:nlnlnn
1992:nnnnnn
1993:nnnnnn
1994:nnnnnn
1995:nnnnnn
1996:nnnnnn
1997:nnnnln
1998:nnnnnn
1999:nnntrnn
2000:ntrnnnn
20Ol:nlnnnn
2002:nnnnnn

3

Nr.4

Nr.

5

Nr. 6

kr 100,- tillægges et ekspeditionsgebyr
på kn i 0,- til dækning o{ portoudgifter Uden lor Donmork
tillægges oltid et beløb til dækning of forsendelsen.

Ved køb for under

opslagstavlen
$ælges:

$ælges:

Helikopter Schluter Magie-2 med OS
MAX 61SFN-H, karburator 7-H.
Anlæg futaba FC 18 V3 plus med

Anrede ting efter dygtig modelbygger

dansk vejledning.

fløjet. I kansportkasse. Compl. bygge.
sæt Piper I?i Pacer. Mangenye propeller i æske, mange gløderør og flere

Modtager PCM 1024.
CwoFutaba FP-C152.
4 stk. servoer 59202.
1 stk. servo S 3001.

Starter Sull ivan Hl -tork.
Startkasse med 12v batterier, braend-

stofpumpe powerpanel samt diverse
ledninger og lader/ aflader.
Graupner BeU47G u/anlæg (Mash
model).
Samlet pris 5000,- kr.

sælges. tærdigbygget heiekopter Bel
212Twin Jei med 9,7cm3 motor, aldrig

motorer. balsalister, brædder, alu-rør
mr'. Meget Crairphner radios$'ringsgrej, akkuer. spilnrotorer, el-stater, sendeknstalier, multilader, akr-rstisk kanalsøger, 3 stvringsaaliæg Cr auphner
S12 & F54 & T14 Expert. \æsten nv

Dremel dekupørsav og en båndsar-.
Multir-neter. 5æ1ges heist samlet eller i
padier. kun klarJ seriøs henvendelse

cg i såfald kan frems.endes billede af
alt.

PerRasmugsen
Septembervej 9, 2730 HerLev
44 8463(Jq

til

sv:r:ve- og gummirnotorfll'.
'legninger og materialer til veteran- og
skalamodeller. - Træ - listcr - balsa - rør
profiler - bekltrdning m.nl.nl. På gens r-tr i

Vand- og kogefast birkekrydsfin6r i tykkelser f ra 0,4 til 12,0 mm.
Pladestørrelse: 127 x 1271122 x 122 cm
eller 60 x 30 cm.
Hurtig levering.

MODEL & HOBBY
rederiksbolggade 23 - 1360 Kølrenhavn K
Tlf: 33 l.l 30 l0 - t t. ll"t7. to. t()-1.1. on\(lag l-tiKk!:t'
F

rl n

Hurtig levering

-

flyv i morgen!

-

bestil i dag

Vi har svarene pa vore kunders

HELIKOPTER

spørssmat

Vi har vores viden fra 27 års erfaring med

HELIKOPTER
Derfor siger vi:

Spar tid

-

Spar penge

Gå til:

Hel

i

kopterspecial isten

!

ROTORDISC'EN
Amlundvei 4. L f .reba le Skov 7321 Gadbjerg
Tlf: 7588 545"i j Fax: 7588 5495
r,vwlv. rotordrsc'rc-hel copler.dk
E-mall: rotordrsc @ tekn k.ci(
24 timers service: fax - E-l\4AlL

Bemærk ny telefontid:

Mandag 09.00-19.00 - Tirsdag 09.00-1 5.00
Onsdag lukket
Torsdaq 09.00-15.00 - Fredag 09.00-14.00

AEROPLAN KRYDSFIN ER

SIDEN 1948
Byggesrct

Svend Straup Nielsen
Ådakparke{,{ 19, 8330 Hadsten
86 98 30 lB

HELIKOPTER!

Drejer det sis om
- har vi varerne til de rigtige priser

n.model-hoblx.dk

os/f iner
Frodesgade 171, 6700 Esblerg
rft.75 12 23 90
Fax75 12 23 35

BREV

Radio - Modtager
ACT 6ch I ght 11 gr.

ACTDSQS Dobbeltsuper <1200m

8ch

ACTmcro9 -9ch

ch
stk

hr. 312kr. 395,kr. 385,-

kr. 695,ACT DSO12 Dobbelt super <1500m - 12
4 stk
Badio - Servo
kr. 195.-/ 760,Dymond D200 169r. 2,7kg BB kr. 195.-/ 760,Dymond D200BX 2,8k9 BB metal
kr.235 -/ 900.Dymond D250BX 2,8 kg BB metal
kr. 105.-/ 400.Dymond D4000 45 gr 3 5 kg BB
kr.245,1 940,Dymond D60 9gr. 1,8k9 v/4.8v

nr.1

DymondD5000 459r. 3,5 kg BB+metal kr. 1 50,1 580,ir. 235,J 900,Dymond D7000 54 gr. 5,4 kg
(r. 285,-/1000,Dymond D7500 54 gr. 7,6 kg [{G.

BB
BB

ACT Gyro micro
ACT min gyro
ACT Fuzzy gyro dobbelt
Duo Batt - 2 batterier til modtager

Laser
Laser

675.-

kr.

885 -

450,-

kr.

322,-

kr.
kr.
l'/ini 3D, incl elmoior+qear/prop
kr.
3D 7,5 15ccrn . 146cm. FUN & 3D
lb s 4-7,5ccm. 170cm 4ch begynder kr.

485.-

LaserArrow-4-1Occm, tre kani hurl
Lasei'

kr.
kr.

g

645,845,"
785,-

Limbo Dancer 4-7ccm 128cm ARF-extrem 3D kr. 1245.W.2825.PAFP47 1]-22ccm178cm scae
kr. 1 875.Hacker Sp tlire 1 0-20ccm 1 71 crn sca e
ACT ME1 63 slyro nrodel til speed 100"48C kr. 1 85 kr. 450,ACT Foxbat Twin 2 x speed 4001480
kr. 933'1242/114511376,lrvine ABC 40 - 46 - 53 -

fLbet
fiber

Tidsskriftet Modelflyvenyt
Strandhuse 4
DK-57 62 V. Skerninge

61

(incl. udstodning)

Flysimulator incl. Rc-box cg crcg.a:r Easyi

Jet,

kr.

retracts. batt back-up og digitale servo - ring

overlly Model - \epiunvej 38
tlfifax 73651771 i 44711771
alle dage 12.00-20.00
e-mail overtly,model

62

.

@

Dk 8723 Losn ng

gel2net.dk

435,-

Leif O. Mortensen
-t<

rObl)l)

Hobbu# Ø
lY'-tt+!-

ruYneoen
t6

k

;*'

----,

f,*l
ROBBE AIRLINER

FREEWIND

Spv,2200mm,medmotor,....

Kr.1250,00

Spv.1200mm,medmotor,...,

Kr.1025,00

Spv1800mm

....

Kr.1250,00

MUETIPLE)<

.T

)e,''s1

'j';.-r-

SPEED
91-P5-HELI

Kr.2495,00

I

Ly\-._

tr@
MOVIE STAR
Spv 1400 mm, med

WEBRA

ROYAL evo 9 - NU PÅ

motor

uCenl

Kr. 925,00

RACERBANER
FLEISCHMANNStaTtSæt.
ROCODigitalStartsæl

GW}

NINCO MINI.RACE SÆT

5,8mbane

.......

....

.... Kr. 598,00
... Kr. 1595,00

RADIoSTYBEDE BILER

SCX lnitiation Cup

Kr.104€,00

2.6rrba1e......

Kr.550,00
Alle CEN biler leveres næsten færdigbyggede og med færdigmalede og dekorerede karosserier.
Nogle modeller er nu også med færdigmonteret ljernstyring.

KULFIBERSTÆNGER

........
....,..
.
2x2000mmKulfiberstang ........
3 x 1000 mm Kulfiberstang . . . . . , , .
3x2000mmKulfiberstang ........
4 x 1000 mm Kulliberstang . . . . . , . .
4x2000mmKulfiberstang ........
1

x1000mmKulfiberstang

1,5x1500mmKulfiberstang
2 x 1000 mm Kulfiberstang . . , . . , .

KULFIBERRøR
4 x 2.6 x 1000 mm Kullibenør . . . . .

4x2,6x2000mmKullibenør
5,5x3x1000mmKulfibenør

.
......
......

6x4x 1000mmKulfiberrør,.......
8x5x1000mmKulfiberrør,..,....
8x6x

1000 mm

Kulfiberrør,..,....

Kr.27,00
Kr.35,00
Kr. 20,00

Kr.35,00
Kr. 20,00

Kr.35,00
Kr. 30,00

Kr.53,00
Kr 25,00

Kr45,00
Kr,35,00
Kr.30,00
Kr.60,00
Kr,45.00

Besøg vores internetside på:

www.leif-o-hobby.dk
Sprænglyldt med informationer til hobbylolkel

Alle priser er incl.25"k moms. Der tages forbehold for trykfejl, udsolgte varer, valutakurser, afgifter og andre forhold der kan indvirke på prisdannelsen.

ÅerulrucSTrDER: MANDAG - FREDAG KL. 13.0o - 18.oo . LØRDAG KL. 1o.oo-1 2.oo
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KYO1HO HELIKOPTERE:
NEXUS 46 & 30!

5R60,

ALLETIDER9 FLWER

LINDY 25,

6oåt begynder-

øæt, helt i træ

550,:

Let at flyve, Flyver op
til l time/opladning.
Incl. alt tilbehør, RC,
batteri, lader m,m.

1995,
':,!1",

1098, -

Renault Megane - utrolig otærk bil
med aluchaøøia,

fart

op

til

5O kmlt.

plet priø m/fjernbetjening,
batterien lader m.m.
Kom

I
I

t.

Fra

1798 r-

KYO'HO U9A4 MON5TER TRUCK
Inkl.3,5 ccm rnotor

4500,RC m otorcykel -5, to pkual itet,
aluhjul, chasøic oø monosvinger.
Pris med otandard-tilbehøc
m oton øpeed kontrol, a kku - Ia d er
RC, m.m, Over 50 kmlt
1

5695,-

n,

nT-:g?:
b

atte

oø

Ring og hør om prieen _
iÅ .4;;,
RC- hob
-- vi har det

;; ;;;;rE;"'
meøte'

atort tus"r:1,?tt-" !!pt-, ?ltadetise
r fre m sti le a efte r o pø ave.

ri e:y7"^rt
r. I p e c i a I p a kke

lncl. modity tilbehøn
over eo r^,".

6885 , -

I

- by : A UTg & S U R F
J;Jl in z - Cagz Hemmel

A/S att,
I
^u"l["*Il|,,,,
hvad vi eærser!

Tlf. ?5 28 A4 55 - Far: 7S 28 05 O0 - inlernef : www.auloogsurf.dk

