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MORE
har energi til mere

På Vej:

GP 3300 Sub C
Den verdenskendte celle

GP 2500 AA NimH Celler.
På lager sidst i november.

til Kanonpris

GP 1100
Den lille ny Kraftpakke fi'a
GP - til en superpris.

1r'

9,,
Odense:
Brandts Passage 36, 5000 Odense C.
Tlf.:6611 6144
info@batterystore.dk

København:
Værnedamsvej 6, 1619 Kbh. V.
Tlf.: 3331 6144
lnfo2@batterystore.dk

14 r 7" propel og 15 ccm, 4 takter
Claus Petersen fra Borup Modelflyveklub passer på fingrene når han
skal have sin Bucker Jungmeister
1 33 på vingerne.
Det startede med en original tegning, og mange hyggelige besøg

i

hobby-centret, hvor man blandt de
'l

2.000 varenumre nemt kan finde

en stræber eller to.

Harry bag pinden, var dog ikke på
hylden, men har parkeretTaunusen

for at tjekke om alt fra den mindste
skrue til fjernstyringsanlægget er
ok, så at et års hobbyarbejde kan
komme i luften.

hob

by - c"fi

,T],"t

[s"L,,"

Søgade 26 . Ringsted .Telefon 57 67 30 92

www.hobby-centret.dk
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BEGYNDERTILBUD
DEN RIGTIGE START

-- =#r
Je:;'1*=;_,:ty$
r*..F

c"o
..
....... ...
.. . ... . .
cc
ELECTRI CUB 1500 rlr
...
Tilbud incl. ELSÆT
PIPER CUB J-3. 1555

mm

PIPERCUBJ-3,1945mm
PIPEB CUB J-3,2286 r,m
PIPER CUB J-3.2055 ARF 6

I./\/IONICI

885,1,145,1,895,2.350,-

5-1-?

695,1.195,-

- far 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 ordenllig vejledning til, lor at opna et
godt resullat - at spare maske 200.- kr. pa et
byggesæt af en darlig kvalitet, kan resultere i
mange ærgelser og i at man kommer skævt
ind pa hobbyen. Vort bud på en god begyndermodel kunne være en PT40 Trainer fra
Great Planes, der flere gange er karet med
årets bedste byggesæt.

Lancair ARF 2030 mm for 10-15 cc
spv, 1400 mm, 10-15 cc

kr.2.795,.

Kr.1.885,-

o
EXTRA

3OOS

ARFfor25-45ccm0t0r
EXTRA 3005. 1470

...,,.,.....,.

mnr

4.495,1.185,.
1.385,.

.

EXTRA 3005, 1680 mm ..
EXTRA3005, 1470mmARF
EXTRA 3005, 1880 mm AHF,
20-30cc NYHED
EXTRA 3001 1/3 scala,2530

.........
nm

U.CANDO 3D ABF

Pris med Oracover beklædningsfolie,

WAGSTAFF 1/4 SC

1.895,3.995,3.39s,-

TILBUD

tilbehøroglim ...,,

kr.1.098,-

Pris med komplet starlpakke hvor ALT er med:
Super Tiger 45 motor,
Multiplex Picoline FC-anlæg,
opladelige accue(
lader samt glowdrivet ... . . .
kr.3.595,Alternativ med det nye Futaba 6EXA

...
computeranlæg,,.

Spv 1650 mm, 10-15 cc...............1.995,Spv 1450 mm, 5-12cc...............1.595,-

kr.3.795,-

EN GOD START
- hvis man ikke har fået bygget sin model og

FOKKER DR.l ABF. 1530 mm forS-13cc motor
1.995,.

TitBUD

gerne vil i luften i en fart vil AVISTAR 40 MKll
være et godt valg. Modellen har en god stor
relse, 1520 mm. samt el assymelrisk vingeprotil, der giver den nogle helt specielt gode
flyveegenskaber.

...

Den absolut bedste simulator på markedet . .
BEMÆRK pris nu kun kr. 1.795,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.
PS: ADD-Ons

nr 5 er nu udkommet.

REAL FLIGHT LITE simulator (udgave med færre justerbare

kr

ARF,

i7.!0 n'T'.:15-20 cc

1.795.-

kr. 1.295,-

Vi kan nu igen levere Super
Tigre motorer til rimelige ptiset.

596,00
1.255,00
1.505,00
1.840,00

.g

r3:.'

EN GOD START MED EL

..

SPlRlT2000 mm ARF|ærdigmodel
SPIRIT 100, 2520 mm
,

.

paramtere)

SPIRITELITEGFK,ABF,.,.,,,,,.

.

735,00
620,00
670,00
835,00
970,00
939,00
989,00

Æ
F J E R N STYR I N

G S. AN L.IE G
- Spo!'g Avionrc : I rads. nvis du iænker på nyt ljernstyringsanlæg

1.195,.
940,-

I,260.-

6

Tpri.n,ri
SPECTRA ARF er en 2 m elsvæver (færdig-

SLINGER ARF, spv. l200 mm. incl. speed
400 m/ propel. Vingen er lavet af EPS og
EPP skum betrukket med lilm , .. . , .
485,.

,

NYHED
Børsteløse Permax 480 motorer

bygget) som vil være en god begyndermodel

Spv,2030mm

Pris incl. motor, klappropel,

P-47D THUNDEFBOLT

fartregulatorog batteri

spv2160 mm

........2.570,-

for35-70cc..,,

1.695,-

1:5

P.47D THUNDERBOLT
1:8 spv 1600 mm for 10-20 cc. . .

Futaba Skysport 4RC anlæg . . . .

.

3.295,.

Alternativ m. Multiplex Pico-anlæg

.

3.495,.
3.695,-

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

Alternativ med l\,4ultiplex Cockpit anlæg 4.295,-

SPITFIFE MK lX, 1600 mm .. ..

computer

579,.

..........

Pris med komplet startpakke med

Alternativ m. Futaba

medoguden gear,.,..,.,.,.frakr.

MoDELLER

T-34B Mentor

6E/G

anlæg

.
..
..

2.545,-

1.695,-

3.275,1.695,-

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.

l/\VlONlCl

.

Frichsvei

25

.

8464

Galten

. Tlf.86 94 60 88 .

Fax 86 94 62

88

.

lnternet adr.: www.avionic.dk

Quasar

Laser 200

Quasar, spv. BB cm, leveres malet.

cnnslen
495,.

Vægt 250-2709. til 3 x Li-Po

MotorAXi 2212134 + TMM0810-3

925,-

Laser 200, spv. 80 cm, (Rød/Blå)

325,-

Vægt 195-2209. til 2 eller 3 x Li-Po
Motor Typhoon 06/3D + TMM1210-3

900,-

Eagle

cobru

P-51

u'motor
cm

Crobra.EPP 3D model
550.Cobra. EPP 3D model spv.78
/95.m. sp 300 molor, gear, propel og regulalor.
Christen Eagle. spv.73 cm urmotor 640.flhrictan Eagle
Fenlo mod
mnrnrcæ+/naor\ 895,QOE
Christen
med motorsæt(gear)

Børsteløs for mere power og min. vægt

AXi220Bl34 + TMMOB10 (2 x

Li-Po)

900,.

900,-

Motor Typhoon 06/3D + TMM1210-3

900,-

MIG 15, model i depron spv.75

3D/kunstf.

Focke-Wulf FW 190A, spv.85

a:'r; .i'i..lt..l:':r:.. :: :

Ta 183

F4D Skyray

\

cm
Rhino virge med sp 280. sov 68 cm
Eagle. EPP 3D model u motor'
Eagle, EPP 3D model spv. 90 cm

360..
385..

575

l/ini

fan 480 impeller til 16115/x

ffi#
,

sE'

cm
Mega AC16i 15/2 + Jes 40-3p
F4D Skyray, spv.65 cm
Mega AC16/15r3 + Jes 40-3p

Ta 183 Huckebein, spv. B0

850,1250,795,1250.-

motor

350.-

P-51D

æ

t,s

Mustang

cm
cm
F4U-1 Corsair. spv.81 cm

825,-

P-51D Mustang, spv.85

825,-

i

Mega

i

Plettenberg

motor

1295,fra 675,-

Panther

475,-

coBoNA

Hornet CP2

120

74 cm. med

2395,_
+ Gyro + 3 stk. HS.B'I

Slim 40He

I

1

Variant 1, spv. 200 cm til

1

Elektronik pakke med Lit.

1950,-

ZJU,-

Zoom 400 + elektronik pakke TILBUD 3685,-

350,-

1100,-

Mini fan 480 impeller til 16/15/x

n:

6wii.::i*t''ffi;

j''Fnii1Effi;#..flh

beklædt.
Jes40-3p

1250,.

*u
F.
r€l
æ4+

AXi 2208 I 34 + TMM0B 1 0-3(2 x Li-Po)

servoe(BB)

2795,-

regulator

3475,-

+

Vi flyver selv med en Hornet / Logo 1 0 og
kan derlor vejlede dig også efter købet.
F-18, spv. 90 cm, er

1.195,-

xlal

HORNET rotor.49 cm m/GFK rotorbl. 1250,-

Mega AC16/15i2 +

1.150,-

950,-

Vi lagerfører alle reservedele til HORNET !ll

sp.600

600

batt

Hornet CP2, rotordia. 59 cm. TILBUD 1595,CP2 + Gyro + 4 stk.

Variant 2

Variant 2, spv 200 cm til sp

4100,-

795,-

+ XN12 modt. +

,a

Vailant

tilbud

Zoom 400. rotordia.59 cm

--'\ i
r/u

Vægt 195-2509.3 x Li-Po
Motor AXi 2212126 + TMM1210-3

r

+ 7 x GP3300 batteri, samlet

Easystar, spv. 137 cm model i EPP skum
(læs meget holdbar)m. motoripropel 495,MIG 29, spv. 65 cm til 1 Mini fan 480
395,- Med 2 servoer og regulator
1 .015,Mega AC16/15/3 + Jes 40-3p regl.
Startsæt 2, komplet (MC'12 sender) 3.145,- Mini fan 480 impeller til 16/15/x motor
900.. Startsæt består af: Model. servoer, regulator,
motor, propel, 2ladet 12t220V. akku, sender,
modtager og krystaller. (lim kobes separat)

Blade, spv. 85 cm, leveres malet.

375,-

W

795,1250,-

900,AXi 2212126 + TMM 1 21 0-3(3 x Li-Po) 1025,-

ægl 220-27 09. Iil 2 eller 3 x Li-Po

825,-

9x6SFog

A4 Skyhawk

595,-

Ultimate, spv. 69 cm,

F4U-l Corsair

P-47D Thunderbolt, spv. 83

Alle Alfa modeller kommer færdigmalet
og næslen færdigbygget.

Vægt 195-2709. til 2 eller 3 x Li-Po

V

825,-

BA regul:r1or.

825.med speed 300 motor, gear. propel og
regulator. Anvender 7 celler, KAN650 213AA.

*Å
.,s;

Li-Po)

cm

=qffi

æ

Sp.300 m.5:1 gear, APC

.

Midifan impeller til F9F

AXi 2204t54 + TMMOB10-3(2 x

1995.-

FW-1904

Ta 183

regl.

Hacker

Vægt 135-1609. til 2 x Li-Po

+regl.

Focke-WulfTa lB3, spv. B0 cm med 1995,indbygget FAN og Børsteløs molor + regl.

cm
40-3p
115cm

Vertigo 75%, spv. 55 cm,

995,-

119 Birddog
Birddc

A4 Skyhawk. spv.70
Mega AC16/15/3 + Jes
F9F Panther, spv.

AXi 2208134 + TMM0B10-3(2 x Li-Po)

cm.

Vægt ca. 4209. Akku B-9 celler / 3 Li-Po.

Spitfire

Eagle
TOIJ vinge med sp 280. spv 73

AXi 2208t34 + TMMOB10-3(2 x Li-Po)

695,
1300,-

Spitfire, spv. 1 10 cm

Rhino

450,-

1300,-

Extra 3D, spv. 73 cm
550,- Mqa AC22l20l3 + Jes 40-3p regl.
Microbat, spv.96 cm,
600,- 119 Birddog, spv. 145 cm
2COOL, Microbat i dobbeldækker 650.- AXI 2820/10 + TMM 4012-3 regl.
udgave spv 96 cm. 3Dlkunstflyvning
PJS 550E motor + TMM 1 210
11 50,De ovennævnte modeller er gode til udendørs llyvning også når der ikke er vindstille.

i$.-rlq,r-t
"#' ,i'r'!,'
-. -:-\.

Edge 540, spv.73 cm,
Vægt 175-2209. Til 2 - 3 Li-Po.

695,

40-3p
AT6 Texan, spv. 125 cm
Mega AC 2212014 + Jes 40-3p regl
Mega AC 2212013E + Jes

Med FAN + børsteløs molor

Microbat

Vægt 185-2209. Til 2-3 x Li-Po. Fås som:
Egde 540T, Extrema 3305 og Super Star.
lkarus motorsæt m. propel(3 x Li-Po) 245,-

AT6TEXAN

t-

\
Shock-Flyer. spv. B0 cm, leveres malet 275,-

Mustang

P-51 Mustang, spv. 115 cm

motor

350,-

Logo 10 Easy el-helikopter

rotord.

1975,-

105 cm. Til 10-1 2 celler med 12C grader

Swash- plate. Leveres med :ræ'rc:orblade.

Logo 10 el-helikopter roic:d. 115 cm 2950,Logo 10 Carbon el he'. r'oi. 115 cm 4495,Logo 14 Carbon el'hel,. rol. 125 cm 5295,-

jitE;å:re.,..ii!€+:',

'#:",::t;rg

Easy Trainer 40, spv. 1 55 cm med GP42
Raptor 32 V2
motor 6.5 cmm, tank, hjul og fittings 1195,- En god model
+ MC 1 2 fjernstyringssæt (computeranlæg)
når du vil starte
m. 4 stk. C577 servoer, akkuer til sender og
med brændstof
modtager samt mini lader trl disse. 3275,'

Brændstof helikopter
Raptor 32 V2.

rotordia.

TILBUD 3485,-

124 cm, 95",i samlet med 32 brændstofm.

Raptor 50 SE V2. byggesæt. ro.dia. 134 cm
med 50

brændstoimotor

TILBUD 3850.-

Børsleløse tartregulatorer og motorer fra
alle de førende producenter.

c'':.-

Nanofloh. sov. r E
Microfloh. sc!
I

w

*

Ftedy FV

L -r

c*

Fredy FV. so',,. 153
Fredy FV so'.'. 15:

AXi220B/x, 419 til 2 Li-Po

500,-

4x12212tx.529 til 2-3 Li-Po

525,-

celler
celler
og propelnav

495.- AXi 2B0B/xx 7Bg, 7-B celler BxS-10x6
AXi 2814/xx 1319, 7-B celler 9x5-10x5
-_, ce rcrr"ale larver AXi 2820110 1619,7-10 c. 10x5-12x8
æ
Typhoon micro 06 serien.43g (613D)
Typhoon mrcro 15 serien, 739

{F

Destiny
Destiny. spv. 1:8

500,-

1250.-

l:-.:

baggrunie: s:s

AXi220454,244il2-3Li-Poceller

Bagmonteringen

/

Li-Po
V3

585,750,-

MC.l2

-

lSL6-636+,8.04,1-36celler,2udg.

460.-

Kob din schulzelader der hvor du ogsa

eca AC 222C3.3E 1.7-Bc. 16cg 675.--'2c.22.9'2x3 ;95 l.i=g: åC 22

;,^

R700

1595,"

MC-22 Computersender med
MX-22 Computersender med

akku
akku

4495,"

modtager
akku

1210'3

o

Y'.

!'=

a!$
.,:::i:

c.)
c.)

EVO 7 sender m HF + l,,licro 7

6.8A)
9CC O,1OSHO 640mAh. r7g(t5C- 9A)
900- 76999.700 mAh, 1Sg(BC - 5 64)
j5C mAh.99 (20C -

740SHD, 740 mAh. 21g(20C

1 1

50,- 5g6H9.
1

1

500 mAh. 33g(BC

g0,85,75,.

- 1aA)

MegaRC400/15/5+Jes1B-3pADV 995,- 9199119,910mAh.23g(15C,12A)
AXi2820/10+TMM4012(10c.) 1400,- 1266119, 1200mAh,22g(6C-6,6A)
AXi2B26/10+TMM4016(14c.) 1500," 1250SHD,12b0mAh,S+g1tSC-1BA)

Thermik
Diva (ikke el-svævet)
Mega AC 16t15t4 + Jes 30-3p (8
Thermik Dream, spv.300 cm (elektro) 2295,Mega AC 22t2At3+ Jes a0-3p (7
Vinge I 3 dele, med flaps og krængror.
Diva, spv.300 cm som
2295,-

1F

ttåt*o

tF= å-æl

903' .53q;

0810-3 875

1225.1625.-

2.995,-

:'+
.::: NyT pRISFALD pA Li_po
22'zj:- rt.ji,t'21:.3.:s'i2j
L;tÅi;;poivi'eiåerrer.tosemedpcB

Typhoon l.,,!06 24-14 + Tlv|lt4
l'4ega RC 40017112 + TM[/

5350,-

.. Q. ' ,,s
as _.
t'

j

rycl^ccn l,'l!5 31 . Tl,li.l ''2',C-3r4)
Tychocr t.l06 3D + T1,11,1 121C-3 regl

995,-

MC-12 Computeranlæg med

onsker at fa velledning og service.
V [ar 9 ars erfa'ing med schulze.

:l'

,!

akku TILBUD

Picoline sender og
Cockpit sender 7k med

600,650,lSL6-330d 5.54,1-30 celler,2 udg. 1.350,700,- 1S16.530d,6,04,1-30celler,2udg. 2.395,.
400,-

Cockpit

MC-12 los sender med

1.085,-

l.f

' -A a:-: :- - .,., -:. :>: 22'2 2. - I:.1:,! '2':

Dream

ry.:;

,.
e -.::ii.i

115,-

t.lega RC 4C0 15 x. 7-10c,639. 10x6 495,l,lega AC 16 15x. 7'10c. 769. 6x4'Bx6 625,-

c- :-:j f-^a:

-::'.:s

t

JJ Power 44, 1-12c, 1-5
lntelli Control 54, 1-25 celler.

hlotor oc reculator som sæt,

c-

*'tl*'

tll ;=;' t
i
.
X-PEAK3A,1-10C,1-3Li-Po
-i.i-: : y "

-

",t"il

.

,i

-

j

2A)

1300,- 26699pp,2000 mAh,50g(j5C ,30A)

12O,-

110,95,-

modt. 3350.'

moduL
EVO 9 sender uden HF modul
EVO 12 sender uden HF modul
HF[,'l-4 HF modul lil krystal
EVO 7 sender m Synth

HFM-S HF SYNTH modul(krystal
Scanner modul til EVO

3195,"

fri)

serien

3495,5195,595,1040,-

750.-

140,1 1

5,-

195,-

svæver

-rlr1

gram

365,-

gram

500.-

Schulze A435, 4 kanaler. 6.5
Schulze AB35w, B kanaler. 13.5

\ -:\
.:a

elektro

Baracuoa. spv. 300 cm til
God t '

g

ie'r: i.

D44 Micro servo 12 Ncm. 4 49 NYHED 160,-

\

'=\r..\_

e+

)u=I =

1875,-

s<rænl og kunstflyvning.

150,054 Micro servo 9 Ncrn. 5.49
140,750,- MS.X2 servo (Hype), 10 Ncm,
HPOrbit20-16,12c.2159,T=2.2k9 1.185,- 6x20005HD(3S2P,a000mAh).3559 1530,- MS-X3 servo (Hype), 18 Ncm,
130,160.HP Orbit 25-14, 14c. 2509, T=2.9k9 1.185,- Li-Po balancer til 1 celle (elektronik) 78," HS-55 servo. 11 Ncm. 89
160,HS'81 servc.26 Ncn 1fu
HPOrbit25-16, 16c.2509,T=3.1ks 1.185,- pRISFALD
Ni.MH CELLER
260,HS'B1l'lc med r:elal iandhlul
Ni-MH celler uden loddellige
250,.
Jeti 4k '5K modtager. 8-99
KAN 650 løse. 14x29 mm, 159
325,17 _ Jeti 7k modtager. 159
KAN 1050 lose. 17x30 mm. 209
60,GP 1100 løse, 17x30 mm. 209
21," Jeti krystal lil Jeti modtager
-NYE JETI regulatorer
1':
GP 3300 løse, 23x43 mm, 599
S
HP Orbit20-14, 10c. 2159,

r=2.2k9 1.185,-

3 x2000SHD med stik, 1659

99
139

(30A)

pA

Highlight lr/ega.
Lel og stærk

c:.

sp'r.2!l

:;

med kulfiber hovecc æ

terr

xs. æ

.

2195.-

cg 'c'l.,ari.

:'.

+Y**

t.

//

.-

ToplightMegaT

-

cr
Mega S, spv.200 cm

T= dobbelt

vjorm.

ilynfnlfg

Toplight hlega S

Toplight Mega T. spv. 200
Toplight

59g

Stort udvalg i IN-LINE loddet AkkL,c:r

S= enkeit

v-rc.-

Gode til Termik og Skrænt flyvn,rg.

Zaa:- Expansion pack leveres gratis med
2a5:
Aerolly prof. sa længe lager haves.
FLYSIMULATOR med interface kabel
til senderen (.æf er erevsilk I din sender)

E":,-'. - ='-:-.', - å:J-0:Cf

6

l -.^a

-.^:^^^

395.-

Easy-iiy - F ccci y'- ACo.O:
Aerofly prof. .

Ci

jnte'iace"'.ab.

875 1.1r3.-

Har du simulatcr fra sidste ar og msngrsl;
Add-On, CD til
195.320,1595,- Expansion pack vol.1 til

Easy-ily

Mamba 3000, spv. 200 cm.

elektro

MegaAC22l30l3molot
-

Aerolly

795,- Add'On2,CDlilEasy-fly(fleremod.)195,-

rrirr.

uo*irr

x KAN1050 færd gcak

j2,:

B x GP 3300 fæ'o gca<

4;5

E [, ctzi.c

' .Æ
f'

,,r,

7 x GP 3300 Iærd,gcai'r

TILBUD 995.

^^-

FLYSIMULAT0R med (styreboks)

l""

B

*frr;l

'

ke

-

Nr

d#

cD cut ori Fås

- Jeti regulator JES 020, 5/ 209
- Jeti regulator JES030, l2l309

315,.

itg Bt t ytpmznL

111ø::tgve, 145D 9900 Frederikshavn

Ilf

.98 43 4872

Telefontid:

Forretningen:

Mandag 13.00-20.00

Mandag 15.30-20'00

Tirsdag

14.00-18.00

Onsdag 14.00-18.00
Torsdag 13.00-1 6.00

Kun ordre
lnternetbestilling er åben døgnet rundt

Tirsdag
Onsdag

15.30-18.00
15.30-18.00

Torsdag- Fredag lukket
Lørdag efter aftale

rra

375,-

whobby-world.dk
Nyheder

-t

jåP'-*

'.å+

Radioudstyr

Ferielukket uge 44 og 45
23 okt. - 7 nov. 2004
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C-47lDC-3. Parkmodel. spv 119 cm med
motorer og propel er sølvfaryet. . . kun kr 830 -

lndendørs helikopter

Tilbehør
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Farlregulatorer

Tiger Moth. Parkmodel. spv. 96 cm med 400
motor/gearsæt og propel
.. kun kr 695 sender og lader. ..

lndendørs modeller

kun kr. 1995 -

.

Batteripakker

GWS ICS 50 2A, BEC
kun kr 127.GWS ICS 100 5A, BEC
kun kr '151 GWS ICS-300 BA, BEC
kun kr 175.Lithium fartregulator 1 5A med c!!off
- t I 2 celler cut ved 5 B volt kun kr 1 70,- til 3 ce ler cut ved 8,7 vo t
kun kr. 209,lvlodel N4otors 1 2A til børsteløs.
programmerbar
kun kr 537 -

-.}
Nicad akku. E:i3C
st

Pico Stick. lndendØrsmodel Spv 97 cm
l\/led 280 motor d rekte træk
kun kr 195
lVled

<

rrÅi

6 4 V me:

iSi

;i:^ ..

kun kr 28 kun kr. 10.kun kr. 20 kun kr 98,-

G,g

V lagerlører endvidere propeller sp ndere
og løse gearhjJl t I oveTTæ!Tte gear

Pico J-3. lndendørsmodel Spv 101 cm.
med GWS IPS motor/gearsæt ..... kun kr 395,-

NiMh akku.
7x600 mAh. 8 4 V med .lST st k . kr 85.7x600 mAh. 8 4 V tl Twister helL .. kr 110 7x600 mAh 8.4 V tl CCL J-3 Cub .. kr. 184.-

*"ffffi

GWS Flight pakke til indendørs modeller.
2 stk. Gws/Supertec Plco seruoer, GWS 4
kanal modtager, krystal GWS 2A
fartregulator 8 4 volt 250 mah NiCd
kun kr 745,-

GWS PS moior/gearsæt kun kr 265

.aE,

Nyhed, GWS Dream Starter ll sender.
4 kanal sender med krystal, batter pakke
ader og lærer/elev st k, 35 mhz . kr 450 GWS Dream Stafter sender med krystal
. nu kun kr. 300 -

GWS Flight pakke til park modeller
: st( GWS/Supedec Naro seryoer. GWS 6
kanal mcctager krystal GWS 8A
iartregulator 3 4 volt 600 mah NimH
fl yb atte r
kun kr 780 -

cWS Flight pakke til park modeller
3 stk GWS/Supeftec Naro servoer, GWS 4
kanal modtager krystal, GWS 8A
fartregu ator 8.4 volt 600 mah NimH
kun kr 910 flybatteri,

..

Ladere

,p*r:
t..

Micro rormaskiner og modtagere
Dvmond D44. 4 4 gram
kun kr 155 GWS/SUpeftec Prco, 5.6 gram . kun kr '149 GWS/SUpeftec Naro I 0 gram kun kr '138,
GWS Pico 4 kanal rndendørs modtager,
kun kr 200
5 B gram
GWS Naro 6 kanal modtager iil rndendørs
eller park modeller, I2 gem . . kun kr 240.GWS 1\4icro modtagerkrysta ier kanal 60 - 82,
passer ti andre l\4icro modt
kun kr 69 -

:

Tiger Moth. lndendørs- og parkmodel Spv. 81
cm med IPS motor/gearsæt . kun kr 435,-

Lithium Polymer akku
mAh med JSTstk kun kr 173V 1020 mAh med JST st k kun kr. 21 3 V 600 mAh HD med JST
kr '195.V 12OO mAh HD med JST stik kr 274 V 1500 mAh HD med N/lPX stk kr. 445.-

74V560
74
74
7 .4
7.4

stik

Lilhium Polymer ladere
Li-Po laderti'1, 2 og 3 cel er. Nyhed
kun kr 195.X-Peak 3 lader til alletyper akku kr 625 lnti ly lader til alle typer akku kun kr. 995,MPX Multi Charger LN-2010 .. kun kr. 695,-

Vi sælger kvalitetesanlæg og radioudstyr
fra bl.a. Futaba, Multiplex, Graupner, Gu/S.

Se vores hjemmeside på internettet, nu med
3000 varenumrer og 2000 farvebilleder.
Fokker. ndendørs- og parkmodel. Spv 94 cm
lvled 2t0 nrotor. d rekte træk ...... kun kr 295
lled GWS PS motor/gearsæt . ... kun kr. 435

Schulze, Hitec og Sanwa
Vi har Danmarks største udvalg i
begyndermodeller og færdigm ocjel l: r
Mere end 150 forskellige flymoc. .i :a
lage r

Nu med mulighed for kreditkortbetaling
-

Hobbg lllorld
v/ Birgit og Erik Toft. Elvirasvej 1. 7100 Vejle. Tlf. og fax 75722295
e-mail

: hobbywo@post5.tele.dk

Aben: Mandag - fredag: kl. 10-13 +15-17.30 - Besøg uden for nævnte tider efter aftale.
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Protech Ultimate lan'et Depron
3D indoor- og parktll'. I'ingesp. 69 crn.
længde 75 crn. Vægt 270 g Pris kr. 399.-

Zoom 400. rotor 63 cm. 400 gram. N1
ultimalir, indoor lleli. Se vidco på r,or
llemrneside. Pris Ibr Heli ur/rnotor kr.
1.995.- rn/elcktronicpakke 3.995.-

|

Protech Tojeiro, f:rn.ct depron. 3D
irdoor- og parkfly. r,ingesp. 70 crn.
længde 78 crn. Vægt 270 gr. Pris kr. 399"-

Hitec Eclipse 7. Fuldt udbygget 7 kanals
scnder. FM. Q-PCM. mernory for 7
rnodeller. Pris fbr sender kr. 1.450.,ffiå

\q**t*,r

\=
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h.YHED
Til Super

d$;!::å

@gffi

Light Flyer.
Sæt rned 2

rnicrosen'ocr.
4-kanal rnodtager og elektr.
l-artregulator

Silentio 400. Vingesp. 122 cn^
\'ægt 625 gr. For "400" i;l-rnotor

Kr

745 -

Scn'o: Vægt 2.1 gr. Modtager 2.76 grarn og
I'artreg. 2.05 gr. Pris for sættct kr. 1.395.-

\_

Katana S. Vingcsp. 182 cnr. I regt 4.9 kg
firr notor l.Oti-1.6. Kr. 2.995.- incl. Tank

l-tl*-

,,,c

tj--.-- /.-'

a

Tilbehøn
Alt i ORACOVER folie.

a

Magister. Depron trænerlly til el- clle r
brætrdstofmotor. Vingef-. 163 cm. længdc
I l6 cm. Anbefalet rnotor .25-.36/ Perrnax
680. 8.4 V 3. I gearboks. Kr. 950.-

Hvis du vil blive på jorden
';

's1lt

Christen Eagle. Vinesp. 125 cnr.
Vtegt 2.9 kg. For rnotor .(rl - .91.
Kr. 1.895"- incl tank. understel.
mv..

!

Hitec DIGI servoer:
Type 5625. 9,4 ke/0.14 sck.
T1'pc 5645. l2.l kgl}.23 sek
T1'pe 5925. 9.2 kg/0.08 sek
Type 5945. l3 kg/0.13 sck

kr.
kr.
kr.
kr.

550.550.750.750.-

Glødestrøm. "strom på dåse". i ho.j
kvalitet. rn/battcri og lader. Kr. 195"-

-

Robbe Ultimate.
cornpriterladcr

til

alle tvpcr batt.
også

lipo.

lithium og
Pris kr. 1.150"-

Reflex

flysimulator
Så tæt pa

Kyosho Inferno Sport. Ready to Go
Irrcl. Motor. sendcr. rn.r'. Kr. 4.450.-

virkcligheden

kr. 1.549.-

HOIte MOdglhObby

Raptor
Raptor
Raptor
Raptor

90 kr.

3.750.4.535.6.200,5.600.-

n/nrotor
rn/rnotor
rn/rnotor

u/motor

Nye Iave priser på OS
motorer med lyddæmp.*
l0LA kr. 490.l5LA kr.535"25LA kr. 535.40LA kr.580.461,4 kr 715.
65LÅ kr.890-25FX kr.805.40FX kr 9tt5.4(rliX kr. 1.050-- 46AX kr. 1.150.6lFX kr. 1.455.- 9lFX kr. 1.810.l0SIiSR kr.2.350-160FX kr. 2.550"l60FXI kt. 6.495.- l40RX kr. 3.950.l40RXtrI kr. 8.950"- BGXI kr. 2.850.-

32SXH kr. 1.160.- 50SXH kr. 1.610.F-S30 kr. 1.550.- IrS40 kr. 1.61f).IrS52 kr. 1.810.- IrST0lI kr. 1.999.FS7OULTkt.2.92O.- IrS9lII kr l.r- ,FS9III-P kt. 3.099"- FSl20I kr .r rr . IrS

120-III kr. 3.490.-

x) grelder ikkc hcli-lrctorcr

Øverødvei 11,2e.40 Holte

Telefon 45 42 Ol 13 mail: info@holte-modelhobby.dk
www.holte-model hobby.d k

30 kr.
50 kr.
60 kr.

Man - Tors. Cg 33

Fredag
Lørdag

- 17.30

- 19.00
i0.C0 - 14.00
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J(il::r rl\!'-rll.llicrmOcltagerfr.rMUltipleX

o Slæbepilot

1'4

LljJnrc So':en:erl opt()rdr!'r til at t.rgt'uclforclringen at blive sl;ebepilot

op til oven ejelse. Dct cr et hand\'.rrk, rlt'r kan læres, skriver han.

. Magister
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Nyt fra RC-unionen

36

Indbydelser

52

Nyt fra CL
OFF

42

o

52
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Stævnekalender

Kclcl Hansen har tcstct cn N{agister for Moclelflyvenyt og fulgt
anvisningemc nøje. Læs hans becionrmclsc hcr

. Huckebeingørbørsteløs

20

Lars Pilegaard har tidligere underholdt nred deme tyske jager

Nu cr der komme't cn anden motor i nrodcllc.n og

o

F1B

o

Roulettes

PC-9

25
clenne

lille F3A model i skum med elmotor

o Multi Charge
Poul

.

Min

Vodel

Cessna
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Modelflyvedag på Randbøldal

Museet

N.M. Schaiffel-Nielsen beretter om det der vel blev en tradition

o

Tysk Modelflyvestævne,

46

...

Tarp

47

Bent Hanscn ira Silkeborg gjordc'udtlugt til Tarp, lige'syd for

qr.enqn ot fik noglc nlr'set tlottc lrillc'rlcr
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Frry. - alle gode gange
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Allan Bin.l.i--,...

Robabs nvt
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30

48

cligit.rl*n

i.:::: ::: ::.::.j-. Lrs *h-hans

model

.

Sikkerhedsspalten

38

tvpisk kommer i nærheden af.

Stort og småt

39

Deme gang om altcrnativ transport, ansvarsforsikring
og cn Tysker!

Produktinformation

o

bcretning

Min model - eller Harrys

DNTERSE
Tr.ris Lund h.rr kigget pa tre t1'per brændstof modelflyvere

-

--.: ::-:-\ n:1.re-r lr.rnebn dendc' nlt med deme Fun' Ion-r.
bll .::r-;.:. .'- lieit nrrdet. mcn og!.r intere.\\ant tbr iklir'helikopterpiloter

og han er

M

27

(': ::\ ( : r : -,:: . :--:1.

Dct

Skanderborg

hindring fortæller Frank jensen ...

Og mm bliver i godt humør af den artikel!

\lollcr.:':r :i-:!: lri!:.n i:.: \lul:ir.lc\

HCnr:. Or . =: ::-:- -: r::

o

26

77

krme bruges som spiritusprøve

Socialt samvær i
Kørestole er ingen

24

. Formosa
Ie:per.\sk*aarrl h.rr tcstt-t

der med sit navn alene,

o

Firrrr Mortensen har samlet og testet og videregiver her sine c.rfaringer

Flyvepladsindvielse&
Vindposehej snings grillfest

Bestyrelsen fra Vestbllands Modclflyveklub beretter om dette arrm€iement,
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lille smart model ...
han måtte skrive til Modelflyvenyt!
e-n

og blev så begejstret at

.

så sker dcr ting og sagcr

ARF

Homet Blue Angels

Brian Poulsen faldt for

REFERATER

40

Poul Møller har denne gang rigtig mange nye ting at præsentere

50

Jørgen Tonnx'n i:-r: :1 ::!: .n \\'artskal.r Spacc*'alker II og
præsenterer den irrr Fir-t;rnr itrrkl.rrcr lrrnrtbr det også
er Ilarrys modci.

Skriv

til modelflyvenyt ...

Skuffen er tom ... bortset tra en enkelt artikel, så er alt hvad der er fremsendt til redaktionen med i dette nummer af Modelflyvenyt. Få
fingrene på tastaturet og skri\- om arets oplevelser, om din bedstg første, sjoveste eller sikreste model. Find billedeme frem og send det
hele til din grenredaktør (se side 10)
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Dette lidt kryptiske navn dækker over en

Kanalsyntese

Modtageren

vil

herefter huske kanalen

indtil processen gennemføres en anden

forklaring følger), er der indbygget mulig-

Det sidste er umiddelbart det mest spændende ved modtageren. Hvordan det virker rent elektronisk er for os almindelige
brugere dybest set lige meget - de fleste af
os ville nok også have problemer med at
forklare hvordan en transistor virker. Rent
praktisk er det meget nemt og foregår som
følger:

hed for automatisk batteri backup, 9 ka-

1

tagelsen sikrer at der selv under kritiske
forhold slipper et signal igennem til mod-

ny smart modtager fra Multiplex. Ud over
DS og lDS,

som nogle nok genkender som

forkortelser for dobbelt super modtagelse
og

intelligent puls dekodning (bare rolig -

naler, failsafe, fejltæller og ikke mindst en

modtagerdel der virker med kanalsyntese
- uden krystal.

kanal

2 Ttyk set-knappen på modtageren
ned

3
4
5
6

7

L2

Tænd for senderen med den ønskede

Tænd for modtageren

Slip knappen
En diode blinker nu på modtagerery
mens den skanner frekvenseme
Efter 2-4 sekunder kvitterer modtageren med at lyse konstant, hvilket
fortæller at den nu har låst sig på det
kraftigste signal den modtager
Bevæg en pind på senderen 4 gange
til den samme yderposition, hvilket
får dioden til at slukke på modtageren. Det er kontrollen på at modtageren har valgt den rigtige kanal

gang. Under hele forløbet er der ikke noget signal til servoeme.
IPD og DS

Den intelligente pulsdekoder analyserer
konstant signalet fra modtagerdelen og
retter det om nødvendigt inden det sendes
videre til servoeme og dobbelt super mod-

tageren.

IPD funktionen betyder i praksis at kun
signaler som mikroprocessoren godkender som gyldige radiosignaler bliver sendt

videre. Forstyrrelser bliver ignoreret og
servoen "holdt fasf' på det sidste gyldige
signal

i et halvt sekund. Får modtageren

fat i signalet igen vil piloten højst sandsynlig slet ikke bemærke forstyrrelsen. Disse

vil dog kunne

ses på modtagerery hvor
dioden med blinksignaler fortæller om

hvor mange forstyrrelser modtageren har
haft. Genkender modtageren ikke et "rig-

tigt" signal efter det halve sekund, kan der
ske to ting. Modtageren går i failsafe,

hvor

servoeme går til i fon,ejen prosranmerede stillingeq, eller signalet til sen'oeme aibrydes - de bliver blode - sa eL'ktroniKre.n

i dem ikke ødelægges

seh- om r-le L'livc-r
Iåst fast. En evt. regnrlator til en clmotor vil
i den sifuatiorr slir motoren lr.r.
Mikroprocessoren tæller ogs.r seuderens
antal kanaler i lolret af de iorste sekunder
modtagcren er tænc-li. Detbruger den til at

genkende de rigtiqe sigpaler i tiltælde af
forstyrrelser
IPD funktionen kan slas fra, mcn vejledningen p.rpeger .rt det kun bør gøres ved
rækkeviddetest o g e'Lsperimerr ter.
Rækkeviddetest

Med antennen pa radioen nedslået skriver
Multiplex, at der er tuld r:ekkevidde hvis
rorene kører normalt på en model der er 80
m r,æk. Både sender og model skal være 1
m over jorden, og der må ikke være andre
sendere tændt under testen. Er der ukontrollerede bevægelser på servoeme, så
brug listen i afsnittet "Generelt" til at tjekke fejlkilder. Kan fejlen ikke findes, anbefales det at sende sit udstyr til et tjek hos fabrikanten.
På den testede modtager var der fuld
kontrol på 100 m - så der må være mere
end fuld rækkevidde!
Failsafe

Multiplex anl.ei.rler

.1t n'rtte iailsaie hurktionerr sa modellerr ht ide. .t:i.il: - iloitrfdrossel i tomgang, rLrrt-lader ntu:::l: l--:r-ldingsflaps slaet til, trækkrtrg.:i\.i. tr>... 1.:
ville nu nok give en smule sic-L.r.rr \t utll
dellen kredser langsomt nedacl i stc-t1ei :tr:
at flyve væk i en lige linie.
Failsafe aktiveres ved at sætte pindene
på senderne i de ønskede positioner og
trykke kort (0,5 sekund) på knappen pa
modtageren (og til det er det rart at have
en hjælper). Test funktionen ved at sætte
rorene i yderstillinger og sluk for senderen. Efter et halv sekund skal rorene bevæge sig til de ønskede stillinger. Modtageren
husker indstillingerne så husk selv at skifte indstillingeme, hvis modtageren flyttes
til en anden model.
Failsafe funktionen kan afbrydes ved at
trykke 2 sekunder på knappen.

Reset

Hvis alle disse indstillinger

i plastichjer-

nen bliver for meget for den mellem ørerne (der må være andre end mig der render

ind i det problem), kan modtageren stilles
tilbage til fabriksindstillingerne ved at
trykke knappen på modtageren ned i 10

Batteri back up

R\-9-SYNTH modtageren har tre indgalge til batterier. I den ene indgang kan
tilsluttes et batteri (4-6 celler) som normalt.
Pas dog på med 5-6 celler - det er ikke alle
servoer der kan tåle det. Ønsker man at
benytte to batterier forbindes de til de to
andre indgange. Disse batterier skal være
med 5 celle{, da der sker et spændingsfald
i elektronikken. Modtageren holder batterieme elektronisk adskilt, så et defekt batteri ikke kan tappe et godt batteri. Skulle
strØmmen fra det ene batteri forsvinde,
forsynes modtageren fra det andet. Denne
funktiorr kan ikke benyttes sammen med
BEC, hvor en elektronisk fartregulator forsyner modtageren og servoerne med
strØm.

Multiplex gør opm;erksom på at denne
funktion ikke må sammenlignes med de
meget avancerede strømforsyninger der
benyttes i modeller med et meget stort

Det er ofte ikke nødvendigt med alle disse
forholdsregleq, men listen kan også bruges

som tjeklistq hvis man oplever forstyrrelser. Specielt kan punkt nr. 2 være kilde
til mange problemer i mindre modeller.
Med de marlge funktioner og programeringsmulighed er vejledningen en vigtig

del af produktet. For at kunne udnytte
dery kræver det dog at man er rimelig god
til at læse engelsk eller tysk.
Konklusion

Ud over at have studeret vejledningen
grundigt og skrevet ovenstående på et forhåbentlig nogenlunde forståeligt dansk,
har jeg prØvet modtageren i praksis i forskellige modeller. Med sin halvstore fiisiske størrelse (ca. 52 x 38 x 21 mm) er det ikke sket i de mindste modellel, men både i
err elmotoriseret funflyer og et par svævere - heraf en med en kraftig elmotor - har
der.r

fungeret uden problemer.

Det har ved de fleste flyvninger vist sig,

strømforbrug.

at der har været et mindre antal forstyrGenerelt

RX-9-SYNTH benytter 35 MHz FM/PPM
modtagemetode. Det betyder at den kan
bruges sammen med de fleste sendere på
markedet i dag, og den er da også forsynet
med stik, der tager imod både de meget
udbredte UNI stik og robbes stik.
RX-9 kan modtage 9 kanaler. Er det ikke
r-rok, hal den en storebrol der kan modta-

relse4 men de har ikke været til at se. Flyver jeg uden IPD modtageq, er der da også
et sted for enden af vores flyveplads

hvor

gc 11 kar-raler

mine modeller altid slår et lille slag. Med
IPDen aktiv, passerer modellerne stedet
uden problemer.
Jeg testede også failsafe funktionen ved
simpelt hen at slukke for senderen, ntens
jeg fløj med en svæ\/er. Modellen begl'14te at kun'e som den skulle' og bremserne

I....'1.'r'ili:rgen c-ler pr.1 s11qgl.k oS tvsk
:aa-:-.r::r::: :-l= inlititrle r i jetaljt'r :t.tr e :

tærrdlc- seutlcrcn, retter'le modellen op, og
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dcrr roligt ned morl iorden. Da jeg
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t.endi: i-:-.--=- I. r .rsit.\iti:ke rcgulatorer m:n, L:: :.-..-: ikke anir'nnen
\'ære tæi pe i:.x- :-n::
Støidæmp el.i:::.I,c ntrtorer (gæ1der ikke l.or:it,..-'r
Brug liltre pa r'n.trledninger længere end 50 cm
Lav ikke onr pa .lntennes længde
Hav antennen udvendigt pa modellen og ml den ikke opr
På store skala rnoc'leller anbefales
piskantenne
Lad ikke antemren ligge parallel med
servokabler
Vær opmærksom pa at kulfiber og

Tcq har ikke set |{X-9-SYNTH DS IPD
pn:sat herhjemme, men Multiplex anbefaler udsalgsprisen at være 139 Euro - ca.
1000 kr. - og det finder jeg i orden med alle
de tunktioner; der er bygget ind i modta-

geren.

Kanalsyntesefunktionen kan være en
rar ting at have, hvis man deltager i kon-

kurrencer eller flyver meget på skrænt,
hvor det kan være praktisk at kunne skifte
til en anden kanal for at få flyvetid. Funk-

honen fungerer selvfølgelig bedst samrnen med en syntesesender hvor man har
alle kanaler at vælge imellem, men hvis
man har 3-4 forskellige senderkrystaller er

man også godthjulpet.

PNM

metalbeklædning sk;ermer tbr antemresignalet

sekunder
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Flyslæb med modelfly er ikke et nyt fæno-

man kan lave sit eget fly, uden at skulle

mer! men på kort tid har der været en
markant fremgang i antallet af store svæ-

hæve hele afkommets børneopsparinger.
Vi ser nærmere på en egnet motoq, og til
sidst vil jeg prøve at give lidt tip til, hvor-

vefly, nogle med spændvidde over 5 meter
og en vægt på den anden side af 10 kg. Det
kræver lidt mere end en Biglift med en 15

dan man bliver en dygtig slæbepilot.

ccm motor for at lave flyslæb med disse

Yalg af model

store svævefly, men antallet af egnede slæ-

Som sagt går det ikke at suse hen til den
nærmeste hobby-pusher og bestille en Biglift. Nei, r'i skal have fat i noget større. Først

befly er ikke steget i takt med storsvæverne. Derfor vil jeg i et par artikier prøve at
give dig blod på tandery og æ om ikke vi
kan få dig meldt ind i "trækkerdrengenes

klub'.
Der ligger nemlig en stor udfordring i jobbet som slæbepilog for der er tale om et
håndværk som skal læres, især når man
beskæftiger sig med stormodeller. Men
der er også en stor tilfredsstillelse at hente,
nfu man efter en god dag inkasserer svævepilotemes skulderklap og anerkendelse
forveludført arbejde. Men det at gå fra tilfældig flyvning rundt i luftrummet over
flyvepladsen, til at have en konkæt opgave atbruge sit fly tit, er nok det som giver
størst tilHsstillelse, træning og ikke

mindstenmasse sjov.

Vi skal over 2 artikler

se

lidt på hvordan

mart kommer i gang. Bl.a. kigger vi på ud-

buddet af slæbefly, men også hvordan

skal vi iastiægge, hvor store t-lv vi vil kunne trække, men der findes desr,ærre ikke.

en formel man kan slå op i, for jo bedre
slæbepilot man er desto større fly kan man
slæbe med samme motorkraft. Hvis vi
starter med et fly i 60 ccm klassen vil der
ikke være problemer med at slæbe svævere på 5 - 6 meters spændvidde og en vægt
på 10 - 14 kg, hvilket svarer til de storsvævere som findes i Danmark i øjeblikket, og

sikkert også i mange år frem. Men hvis udviklingen går i samme retning, som den
hidtil har gjort, så vil vi om nogle år sikkert
se at den tyske tendens også når vore breddegrader. I Tyskland finder man s\/ævere
helt op i halv skal4 dvs. med en spændvidde på 7 - 10 meter og vægte på grænsen
at 25 kg. Vil man kunne trække fl1, i den
størrelse snakker vi nok om motorer på
120 ccm og op/ og det er også disse slæbefly, som er mest populære til de store tyske

stævneq, for så er man ikke begrænset af sit grej.

ra(e Sø r.e ras(era

Men der er ingen grund til at slå større
brød op end nødvendigt, for som nævnt
går der nok mange år før vi ser disse kæmper her i lande! og når de finder herop vil
det stadig kun v-ære en lille del af det samlede antal storsvævere. Så ned på jorden

igery og lad os kigge nærmere på hvad
man kan få af modeller til en motorstørrelse omkring de 60 kubik.
Er man ikke afhængig af, at ens model skal
være skala / semiskala, har Extron et glimrer.rc-le bud på et godt slæbeflv. Deres Butler er med stor succes bmgt i Darrmark og

med glasfiberkrop og skumr.inger er den

hurtigt bygget. Den har en spændvidde på
2,2 meter og har derved også en passende
størrelse.
Er man mere til skalafly findes dc-r fly, som

er specielt designet til flyslæb. Et af

cle

mest kendte flytyper, som bliver brugt til
flyslæb er Wilgaen. Men sit specielle udseende som udtrykker rå styrke og holdbarhed er den blevet et "must have item" for
de enthusiastiske slæbepiloter. Frisch Modellbau har lavet Wilgaen i 3 forskellige
størrelser; hvor deres kvartskal.rstørrelsc
er designet til 60 ccm motorel men desværre letter man også per-rgepurrgen for ca.
1.000,- Euro fol byggesættet.

En Piper Pawnee er heller ikke designet
med skønhed for ø1et, og udtrykker også
rå power som Wilga'en. Den er ligeledes
meget bmgt som slæbefly i 1:1 verdenen
og kan bl.a. ses på Svæveflyvecenter Arnborg. Briickmam er en dygtig modelflvdesigner og selvom hans byggesæt måske

ikke har samme standard

i

bvggelinish

som Frisch, så er man garanteret et t1y,

som flyver bedre end de t'leste. Men
igen er prisen et minus, for selvom
flyet er dejligt stort med et skalaforhold på 1:3,5, så kan 900,- Euro stadig
mærkes på pengepungen.

1,4

For den halve pris kan nran fa en Tcrrri
Clark 1:3,85 Piper Supercub. Hcr er tale
om et traebyggesæt, rren i cn mcqct hoi
kvalitet. Alt c.r med, og kcrnstiukij.rrltn cr
vclgennemtænkt og r-clil,,'rcndc. En an-

stenen ned igen og Sisyphos kunne således starie forfra. Det svarer jo fint til slæloepilotens arbejde.

den fordel er at t-hret cr kor.:Liucrc'l .r..'cielt
til en ZG62-cr'. Har nrar, licl: :.i..:la fctish sa
er en Piper Cub perfcki ii' il.:. r''i >kal man
bruge et forlrilletle iin.it. .jer,.:-.r cn Piper
Srrpercutr p(l \\.ts\ ( :l\ !, :r:r : .\rli'rrr-i.
Men det er ikkc Llri:rc r'.i.r - :-: .;r: :lælret-ht
som gør' llrslæ'1. tr. c:-. :-.::...neic gren af
rnodelf-lr'r'nini. Dr: :: -..-. . i:t i-l\ \ r'm;es-

skl'ldes ren og skær dovenskab. En ver-

:r,::' :,': .:.: r;r:cr,::sant, og
rr :,,.:.ir - :...:lt :trr .lcltr cler ønskcr.rt kr)it-,:'.:r::r -t.' ::.:tc. Sa hrrorfor

At vi har valgt at starte med version II,
sion I indeholder altid en rækkebømesyg-

domme, så vi besluttede at undgå dette
ved at starte med en version II, joh...vi
bønder er jo ikke så dumme endda.
For at opnå målsætningen om at lave det
ideelle slæbefly satte vi nogle kriterier op,
som vi mente var vigtige:

sige hanclr J;r!.
skalagrr'je :

ikkt

sr.-:1..

!:- ::-,-.:r! '--ut-. ja

Lrg

bt'gge sit

eget fh'?

-i.. -.---,i.rt-lv monteret med
'cr'.
\ Iocir'llen har på ing:- :i:r1.r1iqhed, da konstmkr: :-l][iCi k.-r:sekrop og frit mon.':.,: ::r,:skc- ikkc kon, men bestemt
tunktionel.

..'

Et slaebefly bør være meget robust, da flyet har en høj ope-rationstid, eksempelvis til
stævner hvor man uden problemer kan få
flere timers fly'vning pr. dag. Udover selve

mellem hvert slæb, og laver man eksempelvis 30 sl;eb på en dag giver deite en betragtelig tid i tomgang, hvor rystclseme
fra de store motorer er hØjest.
Hvis man ikke skal bekymre sig så meget
om designet og evt. skalalighed, kan
man ligeså godt lave fly-

et

:-

-t-,

. ---- -t. -.-..-.-.-.

:-: :t:i

slæbeih .. ::- ::-'.

: . r,t
lrlr,-.:.:
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skulle
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::-:..:.:i -..r='cepilot, irr:pir.rtirr:t ti. cr.-.=r. t: t'.' jir r n jisyPhos cller lar e din .'ii:. rr't-t:-isrrrfl så
du på err relativ t'illig niå;e -{:i it'mme i
fl1 et er .lt

gi\ c rli,;.

.:t:

.,.

gang med slæbenet hurh:si r'.uiig:.
Nu sidder der maske nogen lag :r-rirlcr åt
navnet må være lremkcrmmei tii en irit ior
våd klubfest, men i så iald sial man huske

til sin skolegang c'rg .1en sr.r-kc
mytologi. Sisyphos var en konee som ble\straffet for en ugeming. Stratten bestod i
for evig tid at skulle rulle en stor sten op ad
et bjerg og når han nåede toppen ruliede
tilbage

bejde. Støien kommer primært 3 steder
fra;

Udstødning indsugning og propellen.

Det første forsøges løst med en stor 3-kammer dæmPer.

t

ryr
\

irritrrc'i'l pa $is1'phos II er, som før nævnt,

::.:

::-.r-:r:!'r.t. Ldover clerr primære årsag

:.::.' arm er eftL.ktiv krlinq ai tr-rotoren,
cr .L': riri i:: nan k.rn se'n icere moioren
uCcn :rrr:: :t sr.ulie .ttnrL)ntere con'l m.r-.
..+r'.-eme r:: i->icn .rlic- montc.rci eLsii ai.ir-: iruri*i kan .kirte en
:--

bc j dsr.'.:....--,

Man behøver jo ikke larme mere end nØdvendigt. Igen, når man designer flyet primært udfra funktion og ikke design og
skalalighed, har man større mulighed for
at dæmpe støjen uden egentlig ekstra ar-

Butleren på arbeide

qull:'L:-

t-i :.::.

Støjsvag

serviceven-

r-1Ct rloq
kla:': .t: il'. r i r:',ic'r'. :kuilc :un:;trttciCs, clL'r

Ot-t-t

Bode i hvert fald til en vis grænse. Modstanden skal bruges til at mindske tiden
fra man har koblet af og til man har hægtet
den næste svæver på linen, ved at man
kan dykke stejlt uden at opnå svimlende
hastighedeq, og ikke tage flere pladsrunder for at få bremset ned til landingshastighed.

ligt.

Sitir:- ---,..'lr :ttrd

j.: . - :.-.-ll j
.L '.-.-"-. ,t::.:-,'r
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-:
-r.rrr r.r'rr-.i
ieg.r:...
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--."1:. .'lllcil:Lrll
- r -',-'.'.. i: :r-..-

tigheder.
Profilvalg og vingegeornetrien hjalp os også til at opnå en anden egenskab. Modstand. Det var en herlig fomemmelse at
konsbrrere et fly, hvor modstanden er et

Robust og servicevenlig konstruktion

flyvetiden, kan de-r gå flere minutter

: :i--,rir.'ic sic'lsie s.eson
::-..: llnlls \ielsen, er en
rt >rrnt har givet mange
.::: .''-. i tL' højere luftlag

stabiliteten og ror harmonien ved lave has-

::,1,:..;,,.t.Gode flyveegenskaber

til flyslæb

"la, Duh!" Det kan man selviølgelig sige
sig selv, nren hr,ad er disse egenskaber?

Forst og fremmest skal det kunne flyve
langsomt og samtidigt ligge stabilt og havL. en god rorharmoni ved de lave hastightder. Der er altså tale om et "high-liftprofil", og efter mange overvejelser valgte
li at lave en satsning. Vi besluttede os for
..rt bruge et HQ 3/15 profil som normalt
bruges til storsvævere. Ud fra de polarer vi
har kunnet finde ser det, i vores øjne, ud til
at HQ profilet kan give os det vi søger.
Vingegeometrien er designet med en stor
korde hvilket, udover bedre løft grundet
større rer.noldstal, også geme skulle give

Indsugningsstøjen

kan minimeres ved at føre indsugninp;en ind i kroppery og til sidst vil vi
eksperimentere med brug af 3- og 4 bladet
propeller for at mindske propelstøien.
Pæne

linier og detaljer

Godt nok er t-lr'et designet til funktionalitet, men man khØver vel ikke gøre ondt
r';erre. Der findes utallige eksempler på
andre som har lavet disse "kasse-slæbere"
hvor det er tydeligt at man overhovedet
ikke har kigget på udseendet. Vi har med
Sisyphos'en prøvet at gøre en flyvende
kasse til en lidt pænere flyvende kasse,
dog uden at det går ud over funktionaliteten og heller ikke vil betyde forøgetbyggetid.
De som kender Tinus og jeg ved godg at vi
har vores ideer om bygrring af modelfly. Vi
elsker detaljer og en flot finish. Med Sisyphosen var aftalen at haleplan og sideror
skulle veere lavet af almindelig 10 mm.

Balsaplade og rorene skulle bare tophængsles. Men vi kan aldrig overholde
disse aftaler, så flyet endte med at få profilerethaleplarl indfældede ror, fowler flaps
15

om den overhovedet

har spørgsmål er du velkonur.ren til at kontakte mig. Hr.is jeg ikke har overbevist dig
helt endnru så er du veikommen på vores
flyveplads, hvor du kan opleve den stem-

vil heller ikke komme med en komplet

simple konstruktion giver det meste sig

ning som findes blandt slæbe- og s\';e\'epiloter; det burde give dig "nådesstødet".
Du kan finde mit tele{onnummer og mail-

og hvi$ alt går efter planery er jeg også sik-

ZG-80'eren for at

ker på vi får lavet et par fine små hjul-

dur

skærme. Det har ikke den sbre flyvemæssige betydning, udover flaps'ene som helt
sikkert vil få en anden rrirkningsgrad end

Bygning
Jeg

ti1

sc-

noget.

for på grund af den

tophængslede flaps. Men det ser godt ud,
og det kan vi lide.
Finish og bemaling betyder også noget for

byggebeskrivelse,

selv. Vi regner også med at eventueile byg-

adresse på wr,l'wnuseme.dk.

det generelle indtryk af en "kasse-slæber'.
Vi har valgt at bektæde hele flyet med glasfiber og lakere det med 2-K autolak" da vi
geme vil have at flyet også om 10 år kan se
ud som nyt, hvis man ellers er påpasselig

herrer har den fornødne byggeerfaring til
at kunne følge den byggetegning, som senere kan hentes på rvwwnuserne.dk. I
skrivende stund har Sisyphos ikke fløfet
endnu, så indtil den har bevist, at der ikke
skal foretages ændringer i konstruktionen
venter vi med at lave- tegningen færdig.

N.este gang kigger vi på nrotorvalg generelt, vi laver en minitest af Zenoahs
ZCl}'er, og til sidst skal vi se lidt selve

med rengøringen. Læg en passende bemaling på flyet og "kryder" det lidt med et

flr'vningcu.
OY7828 - Bjarne Sørensen

Mtk. Nuseme.dk

par sponsor- klistermærke4, så får flyet
pludselig mere charme.
Kraftfuld

Modellen er konstrue'
ret til motorer fra

60

ccm,

men vl

gik

M@#de"s"qs-#'

aF
Tinus Nielsens rur'ærende "kasse-slæber"

efter
en boxermotor af hensyn til vibrationet og da boxermotorer yder mindre end
en tilsvarende err-cylinderet, fandt vi det
naturligt at gå lidt op i kubikstørrelse. Så vi
gik primært efter en motor omkring 80 kubik. 3W ogZDZ laver begge nogle gode
motorer som ville op$4de vores krav men
vi valgte alligevel at købe en Zenoah ZG808. hvilket man€ie sikkert vil synes er et
underligt valg når nu prisen er omkring
den samme som for 3W eller ZDZ, mert
både er hrngere og ikke 1'der lige så meget.

Hvad så nu?
Så er vi nået til vejs ende i clen første .rrtikel om din start som slæbepilot. Jeg har
fortalt dig lidt om hvorior dr-r bør'ovt'rveie

at blive slæ-

bcpibt,

hvad

der

findes .rf fly

til

fornrålet,
og givet dig

Men Zenoah'n harr en egenskab som de
andre man5;1e4 nemlig magnettærrding. Vi

nogle

syres begge vi har batterier nok at lade på,
os r-necl magnettænding er man fri for at

slæbct11.

tænkc på tændingsbatterier; og har man
b.rre ladet fl1's1 .t, kan man fl)'ve hele dager-r. jeg vi1 ikkc konrme nærrlere ind på
motorell i clette trummer; da vi i næste
nllnlme.r cl1'kkel længere ned i Zenoah

såfrernt du
skulle have

16

icleel

om hvacl et

skal

11'st

kuune

til

selr'

at bvggc' clit

fl)'. Hvis du

Tinus \iclse

rr og

I.eif lViderrboLg konceutLert'r sig om .rt lavt' et godt sl.tb

llyveplad
Onsdag den 28. juli holdt vi indvielse af
vores nye flr'r'eplads i Vestlolland Modelflyveklub. I samme anledning inviterede
vi de nærmeste naboer til et grillfestarrangement sarrurlen med klubbens
medlemmer og familier. Ca.40 glade mennesker mødte frem på en dag hvor vejret
r.ar helt perfekt med 24 graders varrne og
en svag vestlig brise.
Flyvepladsen på 10.000 m'havde rigeligt med plads til parkering, grif borde og
stole, legende bøm, sikkerhedsareal, pitten med modelle{, pilotfeltet og herefter
yderligere 50 x 125m landingsbane.

Vi fik fingre i grunden lige inden årsskiftet og fik græsset sået i februar måned,
så snart alle godkendelser og tilladelser
var på plads. Omkring begyndelsen af juni var græsset blevet tæt nok til testflywninger og da vi kom ind i juli var græsset
næsten i golfgreenkvalitet. Og så var det jo
oplagt at indvie fllvepladsen med et lille
socialt arrangement.
Mens kullene varmede op på grillen var
der en kort velkomst og en ceremoniel
vindposehejsning hvorefter der blev budt
til bords. For at fejre den nye flyveplads på

skellige slags pølse4, kartoffelsalat, grønt
salat og til dessert var der æbleskiver med
det hele.

karry paprikamarineret oksetykstegsfi lef

Til stor fomøjelse for naboeme, blev der
naturligvis luftet et par modeller, mens der
blev spist og fordøjet. Der var også et par
flotte skalamodeller sat frem til at se på.
Inden Iænge stod der en lille forsamling i
kø for atprøve at flyve et modelfly for første gang. Smilene voksede på drengene
(store som små) da de fik senderen i hån-

barbecuemarineret kængurubøffer, 3 for-

den.

behørig vis, spenderede klubben madery
så deltageme blot skulle bringe tallerkner
bestik og godt humør. Menuen stod på

marineret lammeculotte, kyllingebryst i

Bortset fra de gigantiske myg som også fik
sig et t-estmåltid, havde vi en dejlig aftery
og øgede endda medlemsantallet med 2.
Nu ser vi frem til, at vi skaffer et klubhus,
så

vi kaninvitere til klubhusindvielsesgril-

fest.
Se flere billeder fra indvielsen samt info
om pladsen og flyvedage på

www.r.'rnfk.dk.
Bestyrelsen

Vestlolland Modelfl yweklub

t7

Modelflyvenyt fik kortfør sommeren et byggesæt af en Magister stillet

til

rådighed for test af Multiplex. RC-redal<tør Poul Møller spurgte

klubkammeraten Keld Hansen om det var noget for ham at teste modellen. Keld er en fordomsfri modelflyver der lige gerne flyver med en
langsomt flyvende indendørsmodel, som med en jetturbinemodel, og
han sagde ja

til

opgaven. l'lu kan Keld finde på lidt af hvert, så beting-

elsen var, at han byggede og motoriserede Magisteren som fabrikanten

foreskrev - og det gik han så med

til.

Byggesættei
B1'rrge'sættci bc>t, i i:l nransc skunrcleie
og a1t tilbeiuri ti1 .:i iavc en tl- cllc.r cn forbræ'ndingsr-notolmocle1. Raciiogrcj, r-notor; plopel oq i.rni'./battcli iølecr dog ikke:
rr',cd. Alle stur-npr::'r'er i orc'lctr, c.lct t'nt'ste.

clcr skr-rllc bc.-rlbcj,lcs r,.rl dc klr,'clsiincrstykl<ci; ck'r lrolc;cl i.rlag:molril<l<el ti1
r,ingc, rurclei'sici o'r. det aftagcligc halep1an. \icjlcdninqcns lekst på t-vsk og cncelck var ikkc til stor hjælp r-rnder b1,ggc.rict, r-lrcl1 s1,r' A4 sidcr r-rrcd 49 tegningcl bc.-sl(rivcr sanrlingcn i allc fascr'. En kort vej-

lcdning pa dansk villc iiølge Kcld

gør'e

bygges;r'ttct ovenud eodt. Der føleer ogsa et stort clekor.rtionsalk med i k;rsscn.
Bygning

Yin*t.span
l6itJ rnnr
l l7(l rrrrrr
L.rrrg,rle
\/ægt
ca.1950
\/ingcarcal
ca. -15 m2
l'lanbclastning
ca.53 g,i drr2
llc- funktioner krænge, hojdtr, sidcror
og rnototas

\.ft)tor
i)11rpel

Pris

- sLrbekoblintr
Xl 25

N,lagrrrrrr

9\5

Den førslc atten gik med at se p.r cicicnc
og lave de iolberedcndc ovcl:cr'. og cjct
val her Keld fanclt ud airat kr"r clrlincr-t'lcIqre var for stcllc., så clc blcr .lcbct til. Dcr

blev ikke bygeet r-togcr ritn .rlt.r-r, rrcn
bygge-.;ettet blcv t.rqct lrit:rl Lr. sollnlerlejlen i Srrndelbolg, oq >rrr,.1rg eftelmiddag gik l(eld og Ie.i.r Ccl.r-rhl fra Sydk),stens \4odeitli i klr-r].. i gaug tned at
s;rr-nlc clci i Ke ltl. ir)rtclt - noset ft'uen ikke val heit tiifr.eris nrcd. Det blev dog til
en hvggchq eitelmiriclaq hvor dc to garvccic moclclpilotcl i sarn.r-bcjdc fil< byg-

get modellen. Keld havde glemt en tank,
så lokale StigAndersenblev sendthjem efter en.

Alle ting passede ufatteligt godt sammen og kunne faktisk ikke sættes forkert
sammen. Det eneste der skulle bearbejdes
var krængerorene, der skulle skæres fri.

Det skortede ikke på kloge ord fra de

mange sommerlejrdeltagere, der stak
hovedet ind i forteltet, men trods det stod
modellen 6 timer senere færdig og dekoreret foran teltet, og de første billeder af den
feerdige model blev taget.
Keld har kun roser til overs for det arbejde Multiplex har lagt i at fremstille et
komplet byggesæt med mange smarte løsninger på forskellige problemer. Fx er alle
link og rorforbindelser af metal, men ved
motordroslen er det plastig så elektrisk
støj forhindres. Krængerorsforbindelsen
med en servo giver differentierede
krængerorsudslag, og selv om Keld inden
byggeriet var sikker på, at der efter endt
test ville blive sat en krængerorsservo i
hver vinge, sidder der stadig kun en central servo i vingen. Og Keld roser systemet
med at forbinde dem - "Det virker bare!".
Magisteren er som før beskrevet lavet så
man kan sætte en el- eller en forbrændingsmotor på max 5 ccm i den. Keld valgte den t-edtede løsning og satte en Magnum XL 25 med en 9x5 propel i motor{rrndamentet. \Ionteringen af den \/ar som

resten af br-geeriet meeet let. \.lotoren
skrues simpelthen i dei ilsvneiadende
meget stærke titreriundanerr r.ei :e-'.skærende skruer i de irrr'i:o=;c hulle :'.ar: : -:-.Alt i bi'ggeriet blei lar'.:

-'rr.

struktionsbogen, oS erte: €ni: :r==;e :a-.sede $'ngdepunktet. De: .: r:u= :iandardservoer til alle rortorh;el-me. Det
er muligt at montere en tceKsoq. men her
er der kun plads til en mird-:r-r-. \lan behøver ikke montere trækkroqen rned det
sarurle. Byggesættet er lavet - snart. at
fundamentet til den efter endt brgqeri kan
skæres fri, krog og servo monteres og enheden limes på plads. Keld ogl*per brugte udelukkende halvtykt ryano til alle limoPgaver.
Som det kan ses på billedeme ligner \1agisteren faktisk et rigtigt fly, og er den rbrst
i luften kræver det et meget skarpt øje at se
at det er en skummodel. Selv klubkamme-

raten Kaj Molander - der sværger til klassiske træbyggesæt - måtte erkende at den
så helt godt ud når den fløj langsomt

rundt.
Flyvning

Det blev kun til en enkelt flyvetuq, inden
Magisteren fik sin ilddåb i Sommerlejrens

Fly for Fun konkurrencer. Desværre var
første konkurrence spin

- og det var ikke
lige den meget stabiltflyvende Magisters
favoritdisciplin. Noget man vel heller ikke
forventer af en begyndermodel som Magisteren.

På jorden er Magisteren med sine tre

hjul og styrbart næse\ul nem at

taxie
med. Den anvendte motor trækker ikke alverden, men er græsset kortklippef letter
modellen efter ca. 40 meter og stiger roligt

i en vinkel aI ca. 20 grader. Og det
passer godt til modellens skalaagtige udti1 vejrs

seende.

I luften er Magisteren meget harmonisk
og velflyvende. Modellen kan både rulle,
loope, flyve på ryggen og med lidt øvelse
går selv et langsomt rul fint. Den har slet
ingen unoder. Farten kan tages helt af modellery og selv om der flyves med fuldt
højderor kommer der ingen tipstall eller
andre overraskelser ved manøvrer. Flyves
farten helt af modellery staller den langsomt fremad, men taber næsten ingen højde. Piloter der har lært at flyve med Magisteren skal passe på, når de kommer til
en anden model. Det er nemt at tro at alle
modeller flyver på denne måde, men det
gør de ikke!
Konklusion

Selv en tur i åen stopper ikke flyvningerne nred
Magister. Foto: Keld Hansen

Selv en tur i åen stopper ikke flyvningerne med

Magister. Foto: Keld Hansen

Selv for en gammel rotte som Keld er det

svært at finde noget negativt at sige om
\Iagisteren. De eneste ting der ikke passer
er de omtalte kn'dstinerdele, der skal sli':ss
s.l de c.-:s:er ind i kroopen. Orr t1nr:n:e.. na si:=s. al .let er en s;eldele- god

:*J.:.jer::.-cei. Kt'x Frrrsingdal lra
\o:,ikr-s:er-. \ lcrlei],,r'ek]ub udtalte elter
en prø\-etur at han aldrig havde prør'et en
bedre begndermodel - og han fortalte at
han havde prør'et rigtig mange.
Også selv om manikke erbegyndeq, mener Keld at man kan have glæde af Magisteren. Når man har lært at styre modellen i
stor højde, kan man trygt flyve lidt lavere

og udfordre sig selv med forskellige ting.
Keld træner fx landing på et bord og fl)'v-

ning rundt om naturlige forhindringer
som planter. Det giver af og til en gåtr-rq,
men de evner man får ved den slags flyvning kan overføres til andre modeller.
"Kan man lave en touch and go på et bord
med en Magiste4, kan man bedre lande en
jet på en flyveplads", siger Keld. Og når
det går galt, holder Magisteren til de skub
den får.
Et lille

efterskrift

Efter endt test satte Keld en OS 46 FX med
resonansrør på Magisteren. Det giver mo-

dellen mulighed for at stige lodret lige så

længe Keld har lvst, men ved alle andre
mano\-rer skal gaspinden behandles varsomt, da modellen simpelthen ikke er lavet til at handtere den tunge vægt af det
støre motors)'stem og dets mange kræfter. Det ser meget sjovt ud, når Keld med
små nøk på højderoret får modellen til at
blafre med vingeme. Og de kan også bøje
ret meget ved andre manøvre/ men Keld
vil dog ikke anbefale andre at sætte en
større motor end den 5 ccm Multiplex anbefaler i modellen. Med denne motorstørrelse passer tingene sammery og der er
som nævnt rigelig mulighed for at få ud-

fordringer på alle niveauer.
Keld Hansen/PNM

tåScftebein %1'børsfeløt
:-'-,
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#rrl

Iars Pileeaard har tldligere skrevet om den tyske Huckebein jager og den lille fanmodel i depror

.

_som

Elelctricflight sælger. Siden artiklen blev skrevet, har Lars sat en anden motor i modellen.

.' t* t ",

storiefuer:
K

Børsteløs i teorien

Montering af den børsteløse
En

ste ungdom, og da jeg en dag i 3 sekund-

Som nær,nt tidligclc omkling modcl'lcrrs
data kr-mnc jce ikkc forvente den storc for'oce.lsc ai trvk og f.rli i torhold til cn hclt nv

meter søndenvind var nødsaget til at star-

Speed 300, mcrr clcu bolstelo:e'trlivcl ikkc

Efter femten starter var det mærkbart, at
den lille Speed 300 motor var ovre den førtl,
l

træt og skal ikke smores os med cn I-iPo
I

te væk fra skoven, langs banen og dermed

akku, r,ille jeg f.i lærrgc-rc f11,r.ctidcr og spa-

turbulent medvind stod det klart, at jeg

re cn del \'ægt, on1 end noget af v;egtbesparclscn ville blivc spist op af cn tungere
rcgulator og dcn ckstla lednin{r nrcllem reqnlator og motor.
Som motor valgte jeg en N4l'j rnk.2, de'r
nu el ntrlnteret som standalt i f.rncn i dc

I

i

I

I

enten skulle indkøbe en akku med 8 celler,
og håbe på at motoren kunne få "sin an-

den luft" og genvinde ungdommens kraft,

eller tage springet op i Lipolys fagre nye
himmel, som en anden Spitfirepilot på jagt
efter min muse.

rr1,e

lJ r

lil

nron terinii

htrltig provc'anlrringelsc af akkuen visvil-

te, at iolskl'i11ir.rgc'rnc i tvngdcpunktet

lc blir,'c nrininrale, og for' .rt sikre uris mest
nruligt nrorl laclit'i ,i stt rrcisc'r; Lrlcv regr-t-

latolen .rrr r'.r,;I 11 r\æi's lige Lrag akkuen
mecl kor'tt'.i rr.trri ;,-'leclninger; t-ueus de 3
sr' i s l.urr...' ictlningct' t-ucllem reguiator og nrotor bicv snoct, ot lagt i den ene
side irf kloprpcrr, nrcns leclninger mellcm
krængc'r'orscn,o, regnlator oe uocltaeer,
der forsat er' .rnl.i'agt oppc i halen, er tapet
fast i modsattc sir-1e.

forhoicl

byggesæt, og en 3 cellels 1500 mAh Li-

Po, der brugcs af fabrikkcn selv i dcres
kommende MIC 15.
Ved sammenligning mellenr borstc os
børsieløs val data hereiter':

Betænkningstiden var kort og handlingen
dyr. Jeg havde intet andet at bruge en 8

Børsteløs i praksis

Eftcr ucnclelig lang tids ventetr t.ncd neget
f11'r'ning lød vejmdsigtcn enclc'1ig på
en aften mecl sk;rrp sol oe sr,.rg t'estettvind. NIe sct skalp - skulle jeg hilse og sigc
- så det gjoldc r.nlrrdre, at vi brtrgte den førstc dcl ai ticlen på muldvarpcskud og

lidt

celler Can akku til, og ieg rådede ikke over

gr';csklipning. Og da solor var t;ct vcd ho-

en lader, der kunne håndtere de nye celler,

lisontcn blev hir.rrlen bcfolkct rncd ikke

så

bestillingslisten blev ganske omfatten-

de.

Motor

Speed 300

Akku

7x500

rnaks. iolbrr-rg A
r.r.raks.

tid i r.nir.rutte'r'tbr fu1d gas

maks. orldrejninecr
maks. tlyk i glam

tryk i procent af r,ægt
f11'r'er.rde r'ægt

it

fq
ll

20

i

gr'.rr.n

AR
7,5

4
35.000
172
JO

497

MPJ nrk.2
3xl i()l.lnr.\h LiPo

=ra
16.()()()

rsl
3E

179

rnilldre end f-err Kolrracr; lt'or'.ri clcn cne
var mitr egeu Meteor', tlel untlL)r frcl:klrri (ri,
at jeg trængte til tr^-r-rinq, clcl.trterctlc mccl
LiPo.
Så var vi kl.tt. Ilækkt'r'icieicn L.lcr koirtrolleret nted sar-nnrc|r.klrl.i.ci intL.nlrc, ()g
så af sted op nrotl dci iiitrS.-r-rriu urt rke.
Allelede e.fter- l-i :rklurL]lr :tocl det
k'l.rrt, trt "Hr-rcke" irer'.ic i.r.t sin .l-rdcn luft
og merc til. 2-3 klik .ir kirin'r for at kompcrlselc fp1 1r,Jui l',1,i.1;r.rr':r irkning tr'.r de

opadbojctlc- kr';ns..r..r, oq sa var alt vecl
dct ganrlc.
Støt oq :t.rt rl. \tl \'.rr stiqL.t trlcvet stejlere og iartcrr rrgct en arlelse, nrelr omgarlgstonen r'.rr ftrrisat qcr-nvtlig.
og

Ravucrr r'.rr ikkr. Lrievet crr stleg i'luften,
yil f6rtsat r'ære elt r. .-rr:, Ircgyrrders bed-

r'cn og s.r salldL.lig ogsa modellen for
urtlc elrd 50 .rr ,siden startede
med balsaglidere og svirrerrodellet og om end vi nødigt indrømmer c'lct - må erkende at reflekserne ikke helt (rnen n;esstr.

Borsie- og Lrorstelrrs, forskcllen cr cns

os, del for

terr) står mål med l1'sten

til iortsat at va:re

med i udviklingen.
Hastigt tiltagende mørke, hvor clet var
sv.ert at se krængningeme ned i jordskyggen1e, før vi var helt oppe på ørerne, afLrrod alt for ticlligt en omgang fornøjelig
f11'r'nint og nted et suk og eu kolstatcrilg
ai, .rt alt ar-rdct cncl Lrorste'los i der-u-re model
var ,qLril .rf titl. glerl Hr-rckcl.eirr \,cl tilfrcds
nc'cl

Sii for lige en skruk i gaspinden - kur-ule
den "mavestarte" som sirr efterfølger Afgjort ikke på nl,klippct bane', for på mindre
end 1 sekturd var hele faner-r blokeret af
gra:s, så n1åske en anden gang ser-rele på
året, når natlrren selr, sørgede fol at holde

Efterskrift

- Lals folt:eller oite orn sine projckter på
u'n'$'.r'ibirgmodeifll'vcklub.dk Der karr
du blandt r.neget andet læse hele historien
om Huckebeirrn.rodellen.

PNM

ryacn kort.
Lars I)ilegaard

til ctr :ilk.':.i'-.i l.:nd;lr*.
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Ilolhornene er formonterede. Jeg lagde en lille skive mellem krop op; krydsfinerfotstærkning for at
holde afstarrd

HORNET BLUE ANGELS ARF

Krydsfinerpladerne monteres med tynd cvano og
aktivator = hurtigt arbejde.

Brian Poulsen faldt en dag
os gør

- som mange

- for en fiks lille model.

af

Brian gior-

de så noget som mange kunne lade sig in-

spirere af. Han skrev om den
venyt.

til Modelfly-

Samrnen med et par veltner ira Sr-dkvstens Modelflyweklub i Greve havde jeg
igen i år fundet vej til EFK 87s traditionelle Eltræf i maj.
Da vejret ikke sådan rigtig var med os det blæste en strid pelikan - var der jo god

tid til at gå og kigge på Electric Flight
Equipments medbragte udstilling. Og der
var en model jeg lige måtte kigge lidt nærmere på - det var en F18. Det gjorde jeg så
flere gange i løbet af dagen, og det endte
med at jeg købte den sammen med en Wemotec Minifan 480.

Man kan rned fordel bruge nogle stumper 1,5 rnrn
balsa for at linc højdcrorcnc pænt til kroppen, husk
at smøre lidt vaseline på balsaen.

Hvad får man så for sine penge

Man får enARF elektrisk ducted fan (edf),
der er færdigbeklædt med Oracover. Man
skal kury som på mange andre ARF-ere li-

me vinger og ror på. Modellen kostede
1100 kr. den

var vist på tilbud

Byggesættet er af pæn kvalitet, og der skal
kun tilpasses ganske lidt før det hele passer sammen. Filmen krøllede lidt men et
strygejern klarede det på 15 min.

Lidt byggetips
I kassen findes der en cd der fint beskriver

samlingen af modellen. Nu vil jeg ikke
gennemgå hele byggefasen der tog 5 hyggeaftneq, men udpege de steder hvor man

skal være særlig opmærksom.
zz

Det er godt at bnrge liclt ek:ira iid på at nontere
vingerne, både for at fa dem til at sidde lige nren
op;så

for at fii en stærk limning.

Når man så har afbalanceret rotoren, laves
en lille ridse fra spinner til rotot så kan
man sætte sin spinder samme sted l-rver
gang. Når impelleren samles, så husk at
bmge medium låsevæske på skruerne. Og
1ad være med at spænde dem for hårdt.

Min F l8:

Motor

MEGA 16-15-3
JETI 40 amp bec

Regulator

Wemotec Minifan 480

Fan
Servoer

2 stk

Modtager

Akku

Motorer

Graupner C267 servoer
schulze 435
12

Vaegt

For at flyve F18 skal man bruge fra 300

Tryk

stk 1900 faup Sanyo
1190 gram
800 gram

watt og opad, eller sagt på en anden måde,

MEGA 76-15-3 på 12 celler (CP 1700 eller 1900 faup) gør jobbet godt. Hvis man
en

\4oclellen færdismonterei oc kl.rr til at fl,vve, den
mangler Lratc. lige 2 sen oer en f.rn og en motor.

vil have mere power kan man prøve med
Hacker b-40 s eller Kontronik fun 400 serien. Man kunne også prøve nogle af de nye
KOKAM 2000 shd celler (dem har jeg prøvet i en anden edf, og de virker helt fantas-

tisk)
Prøvefløvningen

Modellen blev sendt af sted med vores
normale katapult med et træk på 7-10 kg.

\\ienotec minifan 480

Minifanen

Mirrifanens rotor og spinner skal afbalancercs, og her skal man r';ere meget omhyggelig, da selv ganske lille ubalance giver
rystelser i moclellcn sg oc-le1;eqqcr lejeme i
dinmotor'.

Tirren gik uden de store overraskelse{, modellen fløj med rimelig pæn fart der tillod
at loope uden at dykke fart på. Og samtidigt rullede den med overraskende autoritet. Rullene var for øvrigt også pænt lige at
se på.

|eg har forstærket bagkropsideme med
lidt 0,4 mm krydsfiner da de var begyndt
at flække lidt ved roerhon"rene. Der er store kræfter på spil når der flyves med all

moving tail. Og så har jeg udskiftet udstødningsducten fra en papdims til en lavet af meget tyndt og stift plastik. Samtidig er hullet krympet fta ca.70 mm (godt
statisk tryk) til et hul på ca. 56-58mm (det
giver et bedre dynamisk tryk, altså mere
fart på bekoshring af regulært tryk)
Mit alternative setup

:

Motor
Regulator
Akku

MEGA 1.6-1.5-2

JETI 40 amp bec
3s2p kokam 2000 shd (10 C celle)

Vægt

1030 gram

Tryk

850 gram

Landingen forgik helt roligt og ganske
langsornt, og alle som har overstået de før-

ste pal krængerorsmodeller vil kunne
hi'ggc sig iint med lidt edf F18 f11.vning.
Da jeg tilia:ldiglis havdc en \lcga 16-

1i-r nto:trr Lrg eit iriLke

,
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til manoi rc:. i'i.-:: m;n nu ei elqira overet trriåli. H....:

skud ai Fro\\rr
t'h'r.e

Lrg

kan uclen probiemer fx

rundt ira hait

gås.

Hvis der cr spørgsmål

til artiklen elier

kommentarer kan jeg kontaktes på min
mailadresse der er: brianpolsen@mail.dk
Brian Poulsen

Et magnciisk afb.rnceringsapparat er velegnct til afbal ancerinqerr

Servomontering

Her ses små tapestykker sorn nt:n
mccl.
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ROUL
Hobby-World har dette nyeARF samlesæt
i semiskaleversion på programmet. Finn
Mortensen har samlet og fløjet modellen.
Roulette PC-9s opbygning adskiller sig
fra de mange andre samlesæt i denne størrelse ved at kroppen er fremstillet af et vacumformet let og sejt PVC materiale, samt
ved at den medfølgende motor er en kraft-

tuld COBALI400 motor.
Lidt data

i spændr.idde, har
styrbart næsehjulsunderstel og vejer flyweklar med 8 KAN1050 celler 750 gram og
får derved en planbelastning på 37 gram/
Modellen er 955 mm

dm2

Modellen

Kroppen er som nævnt i en blød PVC der
føles lidt uvant at lrykte på men er ellers
pæn og godt tilpasset til motorhjelm og
cockpit.
Vinger og haleplan med finne er traditionelt opbygget og beklædt med folie.
Alle overflader er lakeret og der medfølger ark med selvklæbende symboler.
Samlesættet er komplet med spinner og
hjul, og man skal således selv Iægge udstyr som modtage4, regulato4 3 servoeq,

batteripakke og en 7x5" propel til. Så er
man v?ere flyvende.
Flyvning med Roulettes PC-9
:

På flyvepladsen var det ikke muligt at
jordstarte - dertil var græsset for langt,

:
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men en håndstart forløb uden problemer.
Cobalt motoren er klart kraftigere end en
Speed 400 og giver modellen et godt stig
og overskud til de almindeligste kunst-

i kast med denne skalaagtige model som
fik mange pæne bemærkninger på flyve-

flyvningsmanøvrer. Med stoppet motor
svæver modellen overraskende fint og
kan flades ud til en perfekt landing uden

Vingefang
Vægt
Planbelasining
Styring

motorassistance.

Motor
Akku

Konklusion

Propel

Som så mange andre små modeller er det
ikke nogen begyndermodel, men har man
blot nogen erfaring, kan man godt give sig

Pris

pladsen.
955 mm
750 B
37

gl

dm'?

højde-, krænge- og sideror
Cobalt 400 børstemotor
8x

KAN

1050
7xE

kr.975

Finn Mortensen - FMo

kom turen til mig som testpilot, og modellen jeg testede blev en Formosa fra
GWS. Det drejer sig om en lille F3Amodel
Så

i

skum med elmotor.
Formosaen kom ud af kassery og da jeg
har bygget 3 GWS modeller, kunne jeg
samle den på 2 dage (45 timer). Den originale motor med gear, en Speed 370 med
5,33x1 gear og enl0x4,7 propel er et godt
powerset, så det skulle prøves.
Modellen skulle have 3 servoe4 men

med, men pg limede det tast med epoxy
og microballoner. Teg skrottede de originale hjul og satte et par Multiplex letvægtshjul på i stedetJeg prøvefløj Formosaen med en 3SLP
Kokam 1500mAh LiPo akku, da jeg ikke
havde andet. Modellen kom fint i lufteru

og jeg kunne se at power ikke var en
mangelvare. Men med 3 LiPo celler ville

den fik4 stk. D54 servoe{, da jeg geme ville have en servo hvert krængeror.
Understellet skulle limes fast i vingen med

motoren ikke holde længe så den fik en
pakke på 2S2P Kokam 1020 på tur nummer 2.
Efter 10-15 ture, ville jeg lige prøve modellen med en børsteløs moto4 så den fik

samme lim som resten af flyveren samles

enAXl22l2-34og den

til

3 cellede 1500

mAh

pakke. Nu kunne den flyve et fuldt kunstflyrning program og lidt 3D.
|eg kan varmt anbefale denne model.

Spændvidde
Længde
Vægt
Planbelastning

Styring

900mm
rnm

912

ffia20g
21,8-?5,5

motorkontrol
Motor

Speed 370 med gear

10x4,7

Propel

Akku

g/dm'

krænge., højde- og sideror samt

2S2P

Kokam 1020

JesperAskgaard
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mAh NiCd til en modtager - lad

Potrl Møller har gennem et stykkc tid haft

600

en Multi Charger LN-2010 fra Multiplex
stillet til r'ådighed for en test.
Laderen skal tilsluttes en 12 V strømkilde. Det vil typisk v.ere et bilbatteri, men
kan også vr€re en stabiliseret strømforsynirrg der kan levere 3 A. Laderer-r cl af den
fuldautomatiske type og kan anvcndes til
fra 1-10 NiCd eller NiMH battcricl os fr'.r
1-4 Lithiurn-Ion eller -Polyrnelccllcr. Ladestyrker-r kan justeres fra 0,2 A til 2 \.

med 0,6 A

Tilslutning
Betjening af N4ulti Cher.ec.r LN-2010 cr meget enkel. Til.lut laderen til strømkilden tilslr-rt akkr-ren

tii uclgangen - vælg batteri-

type - indstil ladcstl,rken

- iryk på start-

kr.rappen. 3 clioder og et akustisk signal
fortæl1er nndervejs om forløbet.

lndstilling
Inden akkuen tilsluttes skal man lige sætte ladekablct i den rigtige udgang og vælgc batteritypetype. Der er 3 stik på laderen. Den røde udgang forbindes altid til
plus og aflrængig af batteritype væiges et
af de sorte. Med trykknappen v;elges herefter mellem Ni eller Li- batterityper. Laderen kvitterer ved at tænde en af dioderne. Ladestyrken indstilles på en drejeknap
afhaengig af batteritype.
Hvis man ikke er sikker pai hvor rncget
man må lade sine batterier med, står i vejledningen at NiCd batterier må lades n-red
fra0,5 -2 C, NiMH med 0. - 1 C og Lithium med fra 0,5 - 1 C. Fx er den korrekte ladestyrke for et 600 mAh NiMHbatteri: 600
mAh x 0,5 - 1 C : 300 mA- 600 mA: 0,3

A-

A.
Disse ndregninger er lidt ti1 forsigtige side, og det er godt for der er stor forskel på
hvordan de forskellige batterier kan lades.
I praksis kan man lade alle batterier
med 1 C. NiCd batterier til motordrift kan
lades mcd 3 C og NiMH kan lades med 1,6
C. Det lyder måske lidt indviklet men l;es
0,6

de næste eksempleq, så gennemskues systemet nok:

.

500

mAh NiCd til en Speed 600 mo-

tor * lad rned 1,5 A
26

a

1200

Når fejlen er rettet trykkes på startl:nappen, og laderne er klar igen.

mAh NiMH - lad rned 1,8 A

1200 rnAh lithium Polymcr
med 1,2 A

-

1ad

Ladeforløbet

Ladningcrr :ir,ric> \ cei :ri rrr-kke l.å siari-

Lidt mere om Lithium batterier
Vejledningen påpeger at Lithium batterier
or e r tid kan "miste balancen". Dvs. at de
enkcite celler ikke længere har den sarnme
slrænclinq. Derfor bor de enkelte celler

knap.;.;11. Ditrcirrr r ecl:iclen aiL.egr-ntler at
L.linkc. \.rr lacleforlobet er t.erdigt fortæller en mesct ho;li.dt bipper og konstant lys
i dioden det.

1ær'niigt tjekkes med et r,olhneter, og lades
enkelh'is hvis spændingen r-aricrer rnere

Multi Chargeren afbryder automatisk
lacleforløbet. Når der lades NiCd eller
NiMH batterier sker det med Delta Peak

Praktisk brug

metoden, hvor laderen mærker et fald i
spændingen når batteriet er fr"rldt opladet
og atbryder ladeprocessen. Når der lades
Lithium batterier registrerer laderen hvor
mange celler der er tilsluttet og afbryder
når maks-spændingen er nået. Det er vigtigt ikke at have afladet Lithium batterier

til mindrc cn 3 V - de tager skade af det og
laderen kan ikke "tælle" antal celler hvis
de er beskadiget. Et godt råd er altid at lade Lithium batterier på et brandsikkert
underlag og under opsyn. De kan bryde i
brand ved defekter eller forkert opladning.
Efter cndt opladning skifter ladelen til
"Trickie Charge" hvor spændingen vedligcholdes med en mcget lav ladestyrke.
Skr-rlle ladeprocesscn efter 6 timer ikke væ-

re færdig, skifter ladercn autornatisk til
vedligeholdelsesladning.
Ved fejl

Ved følgende fejl går laderen i
"Erlor Mode", hvor alle dioder
blinkcr og bippererr går i gang:
o Irrdgan g;sspændingen

.

forkert

Startknappen aktiveres uden
et batteri er tilsluttet
. Batteriet afbrydes under
ladeforløbet
o Batteriet forbindes med forkert polaritet
e Batteriet kortsluttes
o Batteriet el over 18 V

end 0,2 V.

har gennem en måneds tid brugt laderen flittigt på alle de nævne celietypeq, og
den har ftingeret uden problemer. Lysdioderne er lidt svage i dagsly+ men det kom-

Jeg

penserer den kraftirge bipper for
ingen tvivl når ladt'r'en er færdig.

-

der er

Konklusion

Det siger sip; sclv at Mlrlti Chargeren ikke
er beregnct til de størstc akkuel, men jeg
benytter 650 og 1050 mAh NiMH batterier til mindrc elfly og forskellige små Lithium batterier ti1 indendørs- og aftenfly. Til
disse batterier er den lille lader perfekt og
et dejligt supplernent til min store 1ade4,

der nu er frigjort til bmg på mine større
batteripakker.
Til en begynder med fx en Easy Star er
Multi Chalger LN-2010 en billig måde at
få en velfungerende og nem 1ade4, der kar-r
bruges både til sender- og små motorbatterier. Skulle behovet så senere opstå for
en stØrre ladeq, er den lille lader som
neevnt et dejligt supplement.

Mln Model
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Min første nrodel som den
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s;i ucl før clerr firialc

Et in.lir\ k .rt tri::crnL' :Lrn ol)rin!l!lig \'.rr tilt;L,nki i lron og lraleplan

provcflt'r'ninq

Bjarne Pedersen fra Pandrup Modelflyve-

Afprovning af modellen

klub fortæller om sine dyrekøbte erfaring-

Da alt var klaq, blev modellen aforøvet på
alle tænkelige måder på jorden: afstands-

til sideroret via den ene bom, og fia selv
samme sideror forbinde det til det andet
sideror fra et ekstra horn, og en trækstang

er med sin Skymaster og giver en uddy-

prØve med 1 motor kørende

igennem haleplanet og

bende havarirapport om samme model

tomgang/ftildgas, nr. 2 motor og så begge
motorer med samme prøve. De to OS 70
FS havde ingerr problemer med at køre
med samme omdrejningstal, hvilket ikke

Det er nn anden gang, at jegbegiver mig til
at bygge Aviomodelli'Cessna Skymaster i
1:5. Der er nu ikke fordi, at jeg ikke kan få

nok af Sk1'mut,"t"tt men den første jeg
byggede holdt kun til 10 min. prøveflyvning. Hvorfor nu det? Er Aviomoddelli's
byggesæt da så ringe at de ikke kan flyve
eller ...? Nej selvfølgelig ikke, tværtirnod
er det et kvalitets byggesæt, hvor alt er laserskåret og passer perfekt sammen, og
tidligere modeller af Aviornodelli's har også vist sig som glimrende og velflyvende
modeller. "Af skade bliver man klog, men
sjælden rig", siger det gamle ordsprog, og
noget om snakken er der.
Modellen blev bygget mecl populærskalafor øje, og der var egentlig ganske få ændringer der skulle til, for at få den til at ligne treplanstegnirrgen. Jeg vidste fra Henning Boisen der havde bygget modellen, at
højderoret var et svagt område, som skulle forstærkes med nogle kraftigere hængslet da han var så uheldig i sin prøveflyvning at smide højderoret pga. for dårlige
medfølgende hængsler. Højderoret blev
monteret med 5 stk. Robart hængsler med
nogle solide klodser limet i haleplan og
højderor, og en senere vridningsprøve beviste også, at det ikke var de1, at jeg havde
begået fejl. Jeg havde valgt at bygge mo-

dellen som den milit;ere udgave, O2A|B,
som havde pylons samt to 500 punds
bomber hængende under planet. Den blev
rralet ifølge hjemtagne billeder fra Bob
Bar-rka i USA.
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har der-r store betydnirrg på denne model,
da motorerne sidder på samme linie (centerlinien) men det er nLr rart no( at det er
i orden, og så lyder det ikke så tosset endda. Brændstoftankenes placering var også
ok (den bagerste var omplaceret), da der
ikke var nogen problemer på hele gasområdet hverken for motor 1 eller 2, og vel og
mærke med modellen holdt i forskellige
stillinger. Taxitest blev foretaget, ok ...

Med videokameramand sat i stilling,
blev modellen bragt i sit rette element, I
LUFTEN! Alt gik som det plejede, der var
en skøn lyd fra de 2 motore4 og modellcn
fløj helt stabilt. En tr"rr ind over banen, og
pludselig, rnodellen gikhelt om på ryggen
og blev der. Til at begynde med var vi alle

til

modsatte ror.

Højderoret skulle også forbindes via et kabel i bom. Det brød 1'eg mig ikke umiddelbart om. For det første syntes jeg det var
forkert at placere højderorshornet helt ude
i den ene ende af roret, og hornet ville
komme tæt på siderorets horn. Løsningen
med en forbindelsesstang til nummer 2 sideror gerurem haleplanet, kur.rne let give
en del slør. feg besluttede mig for at montere en servo til hver sideror via bomme,
og en servo monteret i haleplanet for højderoret, selvom det betød problerrer med
tyngdepunktets placering senere.
Det var i det sidste område det gik galt. Tilsyr.reladende havde jeg glemt alt min barnelærdom.
Årsagen

til styrtet

var placeret for
langt tilbage i forhold til hængselsliniery
hvilket betyde4 at roret har flere kræfter til
1. Rorhomet på højderor

enige om, at det var radiofejl. Da alt så stabilt ud igen, blev der mllet tilbage til nor-

at påvirke servoen og ikke som planlagt, at

malflyvning, meci det til følge,

2. Jeg havde limet 2 bøgeklodser ind i haleplanet til at fastgøre servoerl. Klodseme
var limet direkte på haleplaneis balsabeklædning, (indvendig og unde'rside) som
var af en meget let og blød kvalitet, hvilket
betyder; at servoen kr-rnrre give sig.
3. Stødstangen fra servo var nronteret for
larrgt ude på servoarrnerr, hvilket bevirker
en reduceret kraftoverforsel.

modellen
gik ret i jorderr. Hvad var der sket pilotfejl,
radiofejl eller lnaterielfejl?
at

Havarikommissionen arbeider

"

Havarikomr.r.rissionen" skulle nu i gang
med deres arbejde. Alle mand satte hovederne i blød. Videoen blev gennemset flere gange, lrren elr hel serie af fejl blev fundet på de tilbageværende stumper. Som
det så ofte gør sig gældende ved havari, er
det ikke kun en fejl, der udløser et havari,
men en kombination af flere. Ifølge tegrringery skulle man have et kabeltr;ek frem

det var servoen der skulle dirigere.

Øv.Øv.Øvl
Ved nærmere undersøgelse, blev det konstateret, at gearkassen på højderorsservoen var tlrldstændig l,:nust. Ikke et

tandhjul

r
Hlrjclcrors detalje, hvor man tydelig kan se kraftige robart hængslc.r ou drt n\ !. sla\iil.cr lrorn l.rvet af et stykke printplade

\år

trissen montc'rc-s mecl skrucn, låser og styrcr den lille tap kablet som den ikke hopper ud af sit spor i trissen.

var helt, og vidneudsagn fortalte også om
flutter i højderoret, som ingen af os ellers
havde hørt eller set, vel sagtens fordi al
koncentrationen lå et helt anden sted! Servoen havde galmke enkelt låst sig på nedadror. En flyver mindre,og en del erfaringer rigere!

For at kunne falde lidt fil ro oven på den
ærgrelse/ gik jeg dagen efter ud og købte et
nyt byggesæt, rned det i baghovet; "Sådan
får den model ikke lov til at tage fusen på
mig". Det er nu 3 år siden, og jeg har haft
tid nok til at sunde mig og finde lyst og
kræfter til at begynde en ny omgang Cessna Skymaste4, med div. forbedringer!
En

"ny Skymaster"

Hvad skal der

så til, for at det er sikkert at
den? Indledningsvis lavede jeg
nogle trisser i teflon på drejebænkery som
f11'r's

m.a

skulle udgøre et sindrigt wiretræk fra servo i krop og via bomrne ud til højderoret.
På højderoret har jeg monteret et hjemmelavethom i glasfiber, men som denne gang
udgår bade pa overside og underside, så
servoen kurure få fat på hver side af højdereoret, Push / pull. På denne måde ville jeg
kunne undga blv i næsen, pga. den mindre
vægt i halen. En testopstilling blev foretaget, med det resultat, at jeg skrottede ideen. Det virkede samænd, men jeg syntes at
roret havde ior meget slor, og spændte lvirene yderligere op, ia sa sik det simpelthen
så stramt, at sen/oen tille hat'e vanskeligheder med at finde det samme nulpsl(1
hver gang. En anden ting sonr ogid L,r \'æsentligt, er de luftstrømme, som kommer
fra bagmotoren og som u\'ægerligt \-il sta
omkring hølderoret, og kan \'ære kilden til
flutte{, hvis rorforbindelsen har for meget
slør.

Skvmastcren med fastc unclerstel, funclc't p.r airliners.net

Der var ingen vej uden om, tilbage til den
gamle løsning med en servo placeret i haleplanet. Jeg kunne huske, at jeg for længe
sider-r l-ravde set en artikel om nogle servoer i et af de tyske modelflyveblade, som
måske kume tilfredsstille mine krav. Hen
i dyngen af gamle blade, og minsandten
om ikke der også var en intemetadresse,
hvor man kunne fordybe sig i data.
Servoerne hedder Yolz, og de udmærker
sig ved, at de kun er 13 mm høje/ tykke og
har metalgear med et ståloutputtandhjul
samt kuglelejer. Som en v;eldig god sidegevinst har den øre for montage på siden
af servohuset. Helt perfekt, rrår det ntr er
sådan, at servoen skal ligge ned i haleplanet. Den har 4 kg traekevne, og mulighed
for et 3mm servohorn, og en totalvægt på

kun

139. Så alt

i alt ville den kumre til-

fredsstille mine krav. Det vil nu vise sig når
jeg får den hjern fra Tyskland.
Fremtiden byder på...
Planen er nu, atjeg vil sætte 2 servoer der-

ude agter stadigvæk med push/pull-system dog med stænger. Skulle den ene
stang knække eller skulle en servo finde
på at stå stille, vil den anden formentlig
kunne overtage så meget, at det er muligt
at få modellen hjem. Grunden til at jeg gerne vil bruge 2 servoer er dels at de nye servoer vejer væsentligt mindre end den tidlige anvendte servo, ogjeg vil kunne opna
et mere ensartet træk på roret, og fbrdobie
nrin trækkraft til 8 kg samt en slidstærk qearkasse. 8 kg er måske lige i overk.rnten,
men hellere det errd at \'ære undert'limensioneret.

Modellen vil jeg bygge præcis sorn beskrevet i byggevejledningen, da det ør'rige er
godt nok. For dem som måske går med
tanker om at bygge en model med konkurrence for øje, så er det vigtigt at frernskaffe en 3-planstegning. Med den i hånden skal man holde øje med div. vinkler på
finne og højderorsklap, da disse ikke passer fra fabrikantens side.
For at finde et godt billede af flyet, har jeg
været på jagt efter et forbillede på nettet.
Her er www.Airliners.net et godt sted at
besøge, for der er et utal af fly som man
kan søge på. Mit valg er faldet på 2 udgaver. Skymasteren findes med og uden optrækkelig understel, og den mest slmlige
ændrirrg er motorcowle! sorn el gjort lidt
større på bugen for at give plads til det optrækkelige næseberr. Hvilken udgave som
jeg vil vælge afhænger af tyngdepunket på
min model, når jeg kommer sa langt. I tilfælde af en haletr-urg model i'il jeg r'ælge et
forstørret cowl. Her kan mau "gratis" få
foræret noget vægt. Får at opna cou'lets facon vil jeg lime et sh'kke 1,5 mm krydsfiner på centerlirrien ai con'iet, sa det passer

med yderlinierr itolge 3-planstegningerl
og udgående dt'rfra spartle resten af vejen.

Hvis der nu skulle veere nogen derude
der bler- inspireret til at bygge en model,
eller læse en t'r'ggebeskrivelse om skym.rsteren, j.r s..r har RC-Unionens hjemmeside et rigtig godt link: Freddes seje modeli'h-r'c-side. Her beskriver en Svensker
hele ibrløbet om bygningen og hans besr'ærligheder på en meget underholdende

made og godt krydret med billeder, dem
som vi alle elsker at se på.

Hvad skal der ellers ændres?

Ingen ting, næsten da, ior at sige det kort.
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Jochen Cuters Lipo Balancers
kan med liclt snilc{e monterr's

uclen at $ernc krvpei-lexen p,i
cn LiPo pakke.. Her h.rr jeg
sir.npclthen "regrrct ud" lrvor

poleme på hve'r enkelt cellescktion ligge.r - og så sk.iret et
lille hul rnecl en lrobbl'knir,.
Kreclsløbenc cr simpelthen
nronteret rnecl clobbeltkæbenclc tape. Efter billedet blev ta-

get har hele ovcrsiden fåct cn

strilrc lærredstape for at skjule'

/beskytte. lodrringerne.

alle gode gange 3

leghar lør her i bladet skrevet om Miniature Aircraft's "Fury"

-

Først om Fury Ex-

pert, siden om Fury Extreme

- og nu me I

altså igennem det igen. Det er nu ellers ikke fordi hele modelprogrammet

partout

skal prøves af og omtales, men fordi den
her omtalte Fury lon-X på mange måder
er banebrydende nyt. Yi kan ligeså godt
springe ud i afsløring nr. et: Det er en el-

helikopter. Omtalen her handler selvfølgelig om selve helikopteren, men også i høj
grad om Lithium lon Polymer batterier i

lidt større

skala og ladning af disse

- så ik-

ke helikopterinteresserede kan måske også få

lidt ud af det.

det", idet man skal tage stilling til motori rcsulator os accll og der står jeg som ikkeel-klnclig ai. Frrr rlctte prrtrje.kt havde jeg
.rl.:oiut ingen i(rrsttncl '...i L.orstr-Lr:r- ntotorer - i.eh'r-lninScrr .-ii ::ni.-ri Vinrlinger, irrrdele,'ulemper ved in- clier ..ui-runners
osr'. Ion-X loser p-rroblemet iclet den ktrmmer fra Miniatulre Aircratt \lED en speciel

Hacker motor og med en Jeti-regulator,
som oven i købet er monteret på motoren
fra fabrik, med stik til modtager og2 forsyningsaccuer. Som bmger skal jeg altså
bare skrue dyret sammen - lade accuerne
op og så flyve løs. feg skal ikke engang have startet loddekolben op! Yderligere er
Ion-X baseret på den vel nok mest populære 15cc helikopter på markedet - nemlig

Fury'en, så på forhånd ved man, at dyret
kan flyve.
Ventetiden:
Jeg bestilte

min Ion-X umiddelbart efter

den blev
Helikopteren:

opfatter Ion-X som banebrydende fordi det er den første ei-helikopter fra en af
de større producenter der dels er designet
til at yde som en 15cc helikopter og dels
kommer i en pakke med motor og regr,rlator - og med 2 forskellige LiPo batteripakker som tilbehør. Vi har tidligere set store
højtydende helikoptere fra fx Minicopter men det nye e4 at Ion-X kommer i en "no
questions asked" pakke - og så fra en pro-

Jeg

ducent med en hvis "tyngde". Minicopters foker er i mine øjne lidt mere "el-nør30

præsenteret

efter

lt)'t.tr

200312004. Miniature Aircraft lovede
dengang levering i løbet af marts - men sådan skulle det ikke gå. Min Fury Extreme
blev solgt til Martin Hjermitslev - og det
var godt, for han flyver ikke så lidt bedre
med den end jeg gjorde. Nå, men gudskelov fik jeg arbejdsmæssigt et forår så hettigt, at jeg ikke havde meget tid til at bekymre mig ovet at Ion-X blev forsinket.
Den korn først i starten af juni, stort set
samtidig med at jeg fik lidt bedre tid til at
rode med den! Jeg hentede byggesættet på
en rasteplads uden for Filskov hvor jeg var
på vej til Stormodeltræf i Brande - havde et

rendezvous med Benthe Nielsen fra Roiordiscen den 3. juni sent om aftenen.
Bygning:

\r,r cr det lidt snvd - for Ion-X'en er min
ircdjr. Fun'. Iorr-X'cr.r er ideutisk rned Fury
Ertrcmc- Fa elr lanq rækkc punkter. Hele
h.-rlen, rotorholed, srvashprlacle og cn stor
del ai transmission er helt magen til Extleme, så jeg var på hjemmebane. Jeg bmgte
vel ca. 16 timer sammenlagtpå atbygge og
så var den klar! Brugeruejledningen findes kun på medleveret cd-rom. Det er en
fordel for producenten for der kan lynhur-

tigt og billigt laves opdateringer hen

ad
vejen - men en ulempe for dem der ikke
har så let adgang til en computer. |eg fandt
det også lidt irriterende, at selve teksten
var skilt fra tegningeme, men ellers var det

let nok for mig. Jeg placerede bare den
bærbare på byggebordet og havde på den
måde manualen optimalt til rådighed. Selve bygningen er der ikke så meget at sige
om. Følg manualen, så kan det ikke gå galt
Forskelle el/brændstof

En elmotor kører med nærmest nul-vibrationer. Så meget af det der skal til, for at få

tilsvarende brændstofhelikopter til at holde på længere sigt, er spal'et væk på Ion-X
af den simple gnrnd at lavere vægt flyver
bedre og længere på en el-model. Således
er 2mm G10 sideplader udskiftet med
1,5mm kulfiber. Canopyet er markant tyndere og lettere og sådan er det hele vejen
igennem. Miniatr-rre Aircraft påstår også,
at der er sparet mange gram alene ved at
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sikre, at skruer har den rette længde. Gea-

ringen e4, i modsætning til brændstofuersioner; to-trins - dette fordi Hackermoto-

8000mAh pakkeme. Af samme årsag valgte jeg de store pakker - på trods af at noget

pitch nogle %. Det giver 90'er ydelse de
første ca. 6 min, hvorefter man må nøjes

af ydelsen forsvinder pgu. uf den højere

med 60-70'er ydelse de resterende minutter. Miniature Aircraft lover i øvrigt omkring 15min flyvning på 8000 pakkeme.
Detkanudmærketlade sig gøre, hvis man
ikke flyver for vildt.. En 059L lapper geme
en halv liter fuel i sig på 8-10min så reelt
oplever man LANG flyvetid hvis man er
vant til en 91'er. Men generelt set med sådan en børsteløs motor så følger den med
selvom du i princippet belaster den for
hfudt - det sker bare under uhensigtsmæssig stor varmeudvikling og strømfor-

ren kører ekstremt hurtigt rundt - ca.
42.400 olmin Men ellers er der som
nævnt i vid udstrækning brugt stumper

vægt..

fra Fury Extreme.

Apropos vægt vejer hver pakke 8549 (se-

Yægt:

læs senere hvorfor). Der er alt(1,5) LiPo med i luften. Hele
kg
så godt
helikopteren vejer 5,2k9 (5,0kg) flyweklar.
Til sammenligning vejede min Fury Extreme 5kg uden brændstof - så fuldt tanket er

nere 7849
Kraftpakken

Der er som sagt tale om en Hacker motor.
Den kører over 42.000 o/min på fuld gas
og trækker i hover ca. 23A og i øvrigt op til
ca.70A. Accueme er 2 stk. 5s4p eller 2stk
5s3p på hhv. 8000 og 5000 mAh. Jeg valgte
at købe 5s4p pakkeme. Begge pakker bruges samtidigt så motoren "ser" L0 celler i
serie. Det giver nominelt 37v - eller 42v
fuld opladet. Antager vi, at der max er 37v
til rådighed ved et træk på 70A, taler vi altså om en "pakke", der kan bruge op

til

37Yx70A:2590W. Gearingen var på de
første

kit

1:2Q8.(senere ændret

Da motoren kører

-

1,7

42.400

nl

1,:21,6).

o/min bliver

hovedrotorens omdrejninger lige over
2000 o/m. Det fremgår senere, hvordan
det er at t-hr,e med. Accupakkeme som leveres af Mrniature Aircraft er produceret a{

Amerikanske Thunderpower og er såkaldte 8-10C celler. Da C er kapaciteten
kan der trækkes 8x800OmA fra de store 4p
pakker kontinuerligt og 1Ox800OmA kortvarigt. Den mindre 3p pakke kan således
levere 8x6000mA kontinuerligt og
10x6000mA kortvarigt. Det ses, at det kniber lidt med at levere de 70A hvilket gø4 at
helikopteren med 6000mAh pakkeme bliver lidt mindre overbevisende end med

brændstofudgaven

i

virkeligheden lidt

fungere.

brug.

Jeg er

nokblevet "reddet" af den re-

Flyvning

lativt kolde Danske somner. Mit

Den korte version: Wouw! - Den lidt længere: Den flyver som en Fury Extreme med

setup ville måske give FOR varm motor

en 90'er på jeg kørte ikke mellem 1850 og 2040 o/min
på Extremen i flyvning - det gør jeg på
Ion-X- det giver en noget mere kontant og
præcis styring - ret lækkert faktisk. Ion-X

med følgende undtagelser:

er noget mere "smooth" end NOGEN
brændstofhelikopter jeg har set. Der er absolut ingen synlige vibrationer - ikke engang på den tynde vertikale finne er der
noget at se. Ydelsen kan sættes til at være
som en veloplagt 90'er + 30 /o - meni gSvet
fald varer det kun de første par minutte4,
hvorefter man tydeligt mærke4, at der tabes omdrejninger når man giver ktuftigt
pitch. Det er også en lidt farlig leg da man
"kører på kanten" med risiko for varmeeksplosion inde i motoren. Efter de første
flpninger fandt jeg en noget bedre middelvej, hvor jeg blot har reduceret max

første

længere sydpå - men her går det. Motoren
bliver op til omkring 70 grader varm - max
er 82t
Ladning:
Ja

-

der skal jo strøm på pakkeme og helst

i en fart. ]eg brugte lidt tid på at finde ud af
hvad jeg ville. Der er mange ladere der kan

lade 5s LiPo-men kommerviop på 10s så
kan de enten slet ikke eller også er lade-

shømmen ret lav. |eg fik hurtigt indsnævret laden'alg til Schulze ISL6-636 eller Orbit Microlader Pro. Det endte med at blive
Schulzen - fordi den måske er lidt mere alsidig og fordi den i LiPo-prograrnmet kan
levere 25W mere ... men men men ... Det
skulle vise sig at ThunderPower ikke anbefaler at man lader i serie . .. Altså ikke
begge pakker samtidig! Med andre ord taIer vi dobbelt ladetid eller to ladere. Så det
31

'l
Dct rlcrte .rI
er l.rYct

me

kanikken

\ir.iicli til Ion-X'-

Dtt neclcr:tr hr itle
tandhjul st1'rcr *e.rrin{en

en.

Bcmærk den lille I'C-L.læscr bag motorcn.

urrionens iomm

ke lidt durnt ikke at have undelsøgt det

overbeviste mig om, at rrogle sadarure i alle fald ikke kunne gøre nogen skade. Jeg

naerrlere forinden - for skal man kun lade
5s - så er ISL6-330 også et bud. Her får

man godt nok ikke 8A ladestrøm som
giver men i stedet max 5,5A. Men
når man nu alligevel skal have Z så er det
jo trods alt noget billigere med 2 stk. 330
end 2 stk. 636. Og er pakkerne helt tomme,
taler vi om ladetid på 1,5time med 536 og
vel ca. 2 timer med 330 - Det kunne man
nok godt leve med.
636'erer-r

lidt "el-nørdet"

RC-hobby i Ishøjog 10 stykblev købt.
Problemet med store LiPo pakker eq, at
hvis spændingen på hver celle i serie skrider i forhold til hinanden, er der risiko for
permanent beskadigelse. Eksempel: en 3s
pakke: celle 1 er efter nogen afladlling på
3,55v celle 2 er på 3,65v men celle 3 er på
3,45v. Laderen må kun lade til max 4,20 v
men da laderen ikke kan måle på

Jeg sprang på dette projekt af to grunde.
Dels kan jeg i princippet godt lide at slippe

for røg, lugt, oliegrisseri og støj fra braendstofhelikoptere, og deis er der med Ion-X

samlede sp.errding være 12,40v, når celle 1
og celle 2 rrår op på 4,20v, hvorfor laderen

nu en "plug and play"-pakke, hvor

jeg

fortsættcr r-rfortrødent. Når den samlede

som el-ukyndig - ikke skal tage stilling til
noget. Men når man så alligevel har kastet
sig ud i det og pludselig tager sig selv i at
have købt et enkelt sæt batterier til næsten

spænding nar op på 12,60v er spændingen
på celle 1 og 2 i princippet 4,30v og det er
alt for rneget - celle 1 og 2 tager skade!
Jochen Guters "Lipo balancers" monteres på hver enkelt cellesektion i serie og
måler således på hver enkelt sektion "p".
På Ion-X pakkerne der er 5s4p monteres
altså et kredslob pr. "s", altså 5 styk pr.
pakke. Når en cellesektion når op over
4,2h'begynder kredsløbet at aflade den

- så begynder det også at biive lidt
interessant, hvordan man kan passe på
dem og sikre at de holder maksimalt. I udgangspunktet lover ThunderPower, at et
sæt holder 350 opladninger og hvis det
holder stik, er det faktisk noget nær en
tredjedel pris i forhold til en 15cc på I0'l'
ftiel. Men hvad nu hvis der "sker noget"
og accueme tager skade? En tråd på RC-

:

-

alle 3 ccllel individuell må den gøre det
sarnlet - så laderen vil stoppe ved
3x4,20-I2,60v. Men i eksemplet vil den

5000 kr.

:

"LiPo-l.alarrccrs"

far-rdt Jochen Guthers sn-rå kredsløb hos

pr. celle
Og så blev det alligevel

!

om

endte med at blive 2 stk. 63(r. Det var mas-
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pågældende cellesektion. I eksemplet ville
kredsløbet aflade på celle 1 og 2 så snart
spændingen overstiger 4,2Iv. Da laderen

stadig ser cn totalt set lavere spænding
cnd 12,(r0r' iortsætte.r den, r.rren da celle 1
og 2 aflades af kredsløbene - er det i princippet kun celle 3 der blivel ladet på - cellerne kommer tilbage i balance! Næste
gang der af-lades, taler alt for (forudsat at
der ikke er sket skade på celleme) at alle 3
celler aflades lige meget. Så om alt går vel,
er spændingen efter afladnir-rg ens på de 3
cellet, hvorfor kredsløbene slet ikke kornmer i funktion næste gang man lader. LiPo
balancers har imidlertid en max afladekapacitet på 334 mAh. Det vil være fuldt til-

strækkeligt, hvis man har pakker som er
en smule i ubalance, da ladeprogrammet
typisk vil lade med en meget lav strøm,
når LiPo balancers træder i funktion. Men
er cellerne i heftig ubalance, må man selv
lige styre ladestrømmen. Dethjælper jo ikke noget at lade løs med 8A, når LiPo balancers træder i funktion eftelsom der stadig lades effektivt med en ret stor strøn i
det tilfælde.
ThunderPower argumelltL'rer for, at deres celler er afstemte "pirrligt nojagtigt",
således at ubalance ikke skulle kunne forekomme i nær.ner'.erdig grad - men jeg
tænkte at der i alle fald ikke kurure ske noget ved at r.noniere LiPo balancers - så jeg
gik i gang med loddekolberl.
Stor var forundringen da 6 ud af 10 mulige kredsløb blinkede lystigt i slutningen

Hcr er Irurv Extrerre t jerc
helt pa hjcmmt'l..rne. Rtrtorhoverle, Srvashplatc o*

hclc trarrsnrissionsclelen
mecl frikrb osr'. er hc.lt
iclentisk mcd Fun- Ertrr'lll

Lr.

ai første ladningl Noset kunne tyde på at

del

bester-nt

val Lrehov iol disse balance-

ringskredslob.
Problemer:

Alt skulle være så godt - og der Lrlei tlojet
l1'stigt. Pa et tidspunkt var jeg e't snrrrt i
Vordingborg for at deltage i et hyggetr;ef.
Oplevcde i øvrigt at der er ret stor fbrskel
pa ydelsen afhængigt ai udendørstemperaturen. Dct var ikke rnele end 12 grader
den dae og det kunne tydeligt mærkcs. |eg
f1øj -l hrre den dag og det grk fint nok indtil motoromclejningerne efter 5 nrin i sidste flr,r'r.rir.ro pludseligt steg. Normalt lå rotoromdrc.jnirrqerne på 2040 - men pludselig var de stegc-t til 2260. Underligt nok var
der us;edlarrlist lidt "purrch" i helikopteren. Enhver Lritch-o*rring resrllterede i dramatisk i.rld i omdr..jniuserne. Jeg landede
og beg\.ndtL' at pakkc :crrlmen - dagen var
alligevel forbi. Da jcg toq hood'en af helikoptererr, kurmc- jcg kr)n:tatere, at de 4 forreste celler i den enc prkke var vokset til
dobbelt størrelse os :anrtitlig \'.rr dL' 4 så
varme, at jeg ikke kurlne rLrrc. r'e'd dern.
Der blev bandet lidt og ..r krrtc jcg hjem!
Hjemme igen kunr-re jee ktrnsi.rtere .rt der
over de 4 "store" celler kunne males en
spænding på 0,00v. Accrleme blcl sendt til
USA og ved samme lejlighed rog troior oc
controller af sted - også ti1 USA. Orndrej-

ningeme var jo steget voldsomt og det kan
de i mir.r terminologi kun, hvis der enten
sker en fejl i motol ellc'r controller - eller
hvis sp;enclingen stiger. Det sidste' er i
hvcrt i.rld ikke skct med cn accu r-ned cr-r
.!'llL.sL.ktion Lr.r vej morl 0,(l[l\:
Ic-g

lar tl.r liqe ct kort ojcblik ær*erlie

over at har-c nrrrrtterct LiPo b.rlancers. leg
val rimc'lig :ikker pra. .rt clet iaktr"rnr at jeg
havde tjcrnet kn'rlpetlexen og loddet på
pakkenre ville udelukke cnhver forrn for
garanti - mcn s;idan skr-rile det ikke gå.
ThunderPon'er var lærrgc om det - 7 Lrger
faktisk - r.ncn resultatet var 2 helt nye accuer u/b! Det viser sig, at i den første serie
Ion-X accner var der angiveligt fejl på en
del cellet, så ThunderPower har haft travlt
med at ombytte accuer. Jeg talte med dem
- helt ovre i Las Vegas (de "står op" ca. kl.
18) - og de var slet ikke bekymret over LiPo-balanceringskredsløbene. De havde i
alle fald ikkc gjort noget værre var kommentaren. På et tidspunkt syntes jeg, .rt cler

var gået lidt lang tid uden nye accner

i

postkassen, så jeg ringede for at horc-,
hvomår de ville sende accueme sonl aftalt.
ThunderPolver afslørcde, at cic havdc
Lrenyttet lc'jlighedeu til at "inve:tig.rtc" LiI)o balancelingskredslobene - rlct Lrliver

onl ThtrnderPon'cr i ligmed Engelske FlishtPorler "findcr p.r
noget", n.rr det handler om balancering af
sPænderrc-le at se,

l.rerl

celler i de stolc pakker. De nye pakker er
med en nr. tvpe celler dc.r e'r'fi,sisk mindre
L.nd de sanrlc. De r'r ca. 30t1, t1'rrclele og
samtidig lcttere. De ganrle p.rkker vejede
S5le sti'kkct - cle nvc 7[i-lg - det hj;elpcr jo
alt sammL.n.
lVlotoren vtrr vidt omkring

- fol llotor-

sport, der er clistribntør af Hacker i USA,
skrev til nrig, at der vat en fejl i nlotoren,
r-nen at de ikke havde de nødvendige rescrvedele - så de sendtc den MED SKIB til
Tyskland - der gik også lidt tid mcd det,
r]ren trods alt "kun" 6 r"rger
Konklusionen vat at ct par skiver pti rotoren havde løsnet sig og derfor loterede

"frrt" på akslen...
Som sagt gik der 7 trger ira jeu scndte
rnotor og accuel til USA til jeg har,clc begge dele hjemme igen. Jcg Lrenvtiede. lcjlig-

heden

til at skiite. sckundærtandhjul

i

transr.nis:iont'n ira 52t til 55t. Dc iorste kit
var r.ned 52t, hvilket sav crr totalgearing på
1:20.S. \lcrr lt't kort eftr'r ir.rtroduktionen
r-iste det siq, .rt der r'.rr en del de'r havde

prtrlrlemcr nreci

for høje temperatr-rrer

s.rmtidig mccl at marlge mente, at der var
ftrr liclt "rnoment" ti1 at holde omdrejningenle oppe i folbindelsc' med langvarige
nlanovrer. Miniature Ailcraft har lige fra
starten haft en masse andre sekundært"rndhjul på programmet lige fra 45t til 60t,
hvilket giver udvekslinger på mellenr 1:18
JJ

I Jer firrbinrles clerr ene
rlr:t:-,rccu nred recul.rtoi.:r. I)u ir rtclt'leciningcr
lr-rr .: l,rJ.lr't pd for.rt i.r
:trrr :r L I]l:C fr a Kool
Fliglrt :r -:. rrr-. []cnrærk
"\\ cji!-L.'.i! irrrlc i stik-

orrrri. I).r rrr inger en
ttrist pa 5-,.rnrt ,,: ir tlcr
et t1'clc'ligt srr.r i.i ,rr . r
ket

g.rng rlrif ts.rccut
bles pii

rit. ':o-

!

oF, 1:24. Så r'et hurtigt var dcr cn del som
udskiftede 52t hjr,rlet rned 551. Resultatet er
en totalgearing pli 1:22 og en reduktion af
or.ndrejningcmc fra 2040 til 1950. Samtidig
får rlarr mere "mornent", men frem for a1t
ct schrp dcr kørel en de1 koldcre'og med

leverer så 5r, konstant tii moclt.rgerc.r-r. Pa
dcnne måde spalcs cle par hundrede gram
modtageraccuen veier - det handler jo alt
sammen on1 vægt i forhold til ydelse. Jeg
skal også have prør'et et par accuer fra

FlightPol'er. De levcrel pakkel på 5s2p.

f'leste børstekrse

lavere strømforbrug. Mirriaturc Aircraft
har i mellemtiderr valgt den gyldne middelvej for nye kit der konrmcr fra ploducenten er nu rned 54t tarrdhjr"rl hvilket gi-

"klrn" p.i 5000rnah, men performance sktrlle veere helt fantastisk foldi cte med
L'n vægt på blot 5709 skraber yderligere

87';,, - så den reelle eifekt på motolens ak-

4009 af Ion-X'ens totalr,ægt. Med r'ægtbespalelsen fi'a Ultimate BEC - skr.rlle det altså være muligt at komme ned i rrærheden
af 4,4k9 - dct e'r vist udmærket til omkring
2600w.

leslred er interessant når det handler om

I skrivende stund tester Chris S fra Miniature Aircraft ct par store "Outmnlers"

positionet tcmperaturel spændir-rgeq, am-

ver en udveksling på 1:21,6
Fremtiden:
Siden accuer og r-notor er kor-nmet tilbage
har jeg bare fløjet: A flight .r da1' keeps the
doctor an ay - kunne man sigc. Det er nr,r
ikke helt sandt, at jeg har f1øjct dagligt r.nen jeg har da forsøgt at smr-rtte i en halv
tirne lige efter arbejde for at flyve en enkelt

De er

rurodel.

\iil

nr.rn h.rve

c.rr

helikopte'lder vir-

kelig 1'c1g1 uoget, r.ua tnan kolre cl. Udviklingen er først lige begyndt ior alvor!
0a - jeg ved godt at jeg slet ikke har været

indc på motorclnes effektivitet, lnen de
liggel på mellern 85i/, og

sel er lidt lavere en angivet. De tal jeg har
opgivet er FORBRUG hvilket jo i særde-

fll.vetid på accueme)
Siclst men ikke rnindst har jeg bestilt

Flight-Data-Recorder.

er-r

Den

registrerer
praktisk taget ALT under flyvrring. Servo-

motor er en LRK

pereforbmg, højde og hastighccl el nogle
trf de data der registreres sonr sa eitert-ølgende kan læses ind i en PC eller PDA. Det
bliver spændenclc at se, hvad der virkelig

opladrrir.rg når vejr og lejlighed har r.æret

så nreget

foregår onrLrord.

til det. Det fungerer strålende!

Jeg lader

rle'n skulle de-r'r'ære "n-rulighecler" i. Første

konsekvent på Li Io programmet på laderr.re og med 6-8,4 afhængig af, hvor travlt
je'g har. På denne måde bliver accuerne

trin ai transmissionen kan dloppes eitcrsonl motoretr kører r'æsentligt lang-

Konklusion:

sommere encl Hackeren, mcn derudover
skulle det va:rr. sanske let at få den i IonX'en. Kombinationen er hcftig. Hvor Hacker motorcn trækker op til 70A (svarende
til knap 2600W) så er Actlo'en oppe på
96A - det svaler til lige omkling 3500W.
Der er nok ingcn tvivl om, at inden for få

el

ktrn fyldt ttl 90-95')'i , men det gør nu ikke
noset for som oftest fly,ver jeg 10-12 min,
hvorefter jcg kan lylde 4 - 5Ah p;i pakkerne. Det er alt sammen fint og skulle geme
give et langt acculiv
Jeg har bcstilt en Ultimatc BEC fra Kool
Flight Sl.stems (ja det ER med K). Den sættes til at trække strøm fra den enc accn og
34

-

eller "Ausser.rlaut'ers" som

vi piejer

at

kaldc. dem på disse breddegracler. Den ene

- men den hører vi ikke
til. Den anden er en Actro 32-3 og

år er braendstofl.relikoptere nclget rnan kø-

bcl hvis man vil have en "stille og rolig"

I standardve.rsionen med Hackcrurotoren
Ior-r-X en fremra€jende hclikopter! Styringen er pr.rci; kontant og fortrdsigelig ;eg vil gå så langt sonl at kalclc den, den
bedst styrede helikoptel jeg har haft i
"hænderne" nogensindc. Ydelsesmæssig
hænger modeller.r fint pa cn 90'er vel at
rlærke nden .-rt Lrlive fol varr-rr, men dct
kræver, at det er rimeligt lunt i vejret - og
samtidig er dct bedst i startc'n af en flyr-

Hc'r cr helikoptetur klar til
start

-

der marrglcr llge err

hoocl.

:

,1

rl

I

ning. "Fomyet Iir"'kan fås ved at flyve fx
6 mir-r. Derefter landes og motoren slukkes.
Hvis man så lader modellen stå et par minutter inden man flyvcr igen, får man fin
glæde af den varme der i mellen'rtiden
bl,ggcs op i accueme - så hal man 6 min
mere, hvor det først er de sidste 2-3min

'$

,.,+

i

,,,r

Så er der ladningen - mange er bekymret for ladetiden. Jeg flyver som sagt 10-12

Følg med på RC-unionens forum og på
min hjemmeside - www.rc-heli.dk

min og så lader jeg i omkring 60-80 rnin.

Lars Kildholt

Det er selvfølgelig et spørgsmål om indstilling og tenlperament, men har jeg v;eret 8 timer på flyvepladsen er
det sjælderrt jeg nogensinde har

hvor der er mærkbart mindre "punch".

fløjet merr' crrd 4-5 fll,vningcr

Og s.rclan ser clct altså ud, ntir tlen færdige Fun'cr i lnften

Bornesl'gdomme er der altid på en ny model, rlen det virker soln om der nu er s$zr
pa rnotot regulator og accuerne. Tiden vil
visc om der er de 350 opladninger i et sæt
acclrer sonl ThunderPower love4 mell når
jcg bare 120, er der "break even" på omkoshrir-rgssiden set i forhold til hvad det
koster at h*-lde brændstof på en 90'er heli
mcd 10', nitrer.
Den helt store iornøjelse er lyderr, og roen. Heiikoprtt'rt'rr er i iuldstændig ro uden
nogen tbrm ior surlige vibrationer - og det
på trods af at rrange stunlper er lavet i tyndere materialer errc'l tilsvarende brændstofheli. Det er ogsa e.rr iorrrøjelse, at helikopteren ikke altid er Lrr.sct ind i olie - og
det er rart at slippe for .rt torre olie af...
Man skal rent faktisk hr-rske at sr-nøre'med

på hele dagen, så for mig passer

i hrnclt'rne på Lars Kildholt. Dc't er også hans nraskine,

det fint

cler prycler forsidrrr af dette nu:rmer.

olie ved swashplade, i h.rlen trg diverse andre steder. Ion-X mster rent faktisk ;) En
klud med lidt olie på skal cler til fol at und-

gå, at en række stålskmer og andet godt
ruster, - men hvad - i Greve siger vi, at der
er prestige i at have en rusten helikopter!!

-

jeg brugcr tiden

i

mellem på at snakke og måske

trimme en begl'nders model der er altid nok at se til på flyvepladsen.
Sidst men ikke mindst er der
troerr på fremtiden. Jeg er over-

bevist om, at ndviklingen først
lige er begyndt - og der tror jeg
på, at Ion-X'en er en glimrende

platform at bygge videre på
også selvom det på et

-

tidspunkt

,r

bliver moderne med rroget andet motorgrej - eller rntiske en
helt anden type accuer.
Jeg føler rnig overbevist om,

mit Ion-X bekendtskab bliver
Iangvarigt, så der vil givetvis
at

blive skrevet mere om dem
efterhånden som erfaringerne
ruller 'rd.
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Dansk

Modelflyve
Forbund

RC-unioncn cr cicn danskc landsorganisation for rnodelllyurinp; med radiostyrede modc'llct: Litirrr.ir cr
tilsluttet Kongelip; Dansk Aeroklnb og Fdcl€ration Aeronautiq International. Arskontingentet er -itrLl.- rr. for
seniorer og 200,- kr ior juniorer; for bcgge kategorier er der et indmeldelsesgebyr p;i 100,-

kr

\td in.inr,l-

delsc skal der altid be-tale-s et fuldt årskorltirlgent. Mecllemme4 som indnrclde-s i årets sidste hah clcl. r

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

il

automatisk få overskydende beløb rcfurrcleret i næstc års kontingentopkær,ning

Bestyrelse:

I

Lars Kildholt
Sydkystens Mlk., formancl Tlf. 43 69 66 67

E-mail: formand@'rc-unionen.clk
f ørgen Holsøe, KFK
Troels Lrmd, Den Røde Baron, næstformand

Regnar Petersen, Brarrclc Mfk.

RC-unionen

.1,

E-mail: rotorcli scCajteknik.dk
Jet-gruppen
Stig Andersen, Ugebjergtoften 6,
Svenstrup, 6.130 Nordborg, tlf. 73 45 60 66,

Torben Møller, OMF
Hans Jørgen Kristensen, llaclcrslev RC
Steen Larsen, Køge
Svcnd Fauerholm Christensen, suppleant

RC-unionen

E-mail; mail: stigir@privat.dk
mobil: 20277888

Sportsflyveudvalget:
Regnar Petersen, Vænget 20, 7330 Brancle, tlf.

Eliteudvalget:

Formand: Lars Kildholt
Kærager 6,2670 Greve
T1f .:43 69 66 67

{clikopterrrrodeller:
Kaj Horning Nielsen, Amlundvej
7321 Gadbjerg, Tlf. 75 E8 54 54

10 52 23 2E E-mail: regnarbrandc@'mail.dk

l{ans Jørgcn Kristenscn,
Bramclrup Byp;ade 71,
6100 lladersler'. TIf. Z.l 52 62 85
Ernail : harrs.j.tit,kristcnsen.mail.clk

Flyveplads-udvalget:
Troels l-und, Havrer'ænget 55, Kirke
Sonnerup,4060 Kirke Såb1', tlf.25 11 ltt 0Z

E-mail: f lyveplaclsudvalg(!drc-unioueu.clk

79r
\]]ritltv

Styringsgru pper:

ll;r:;
i,, ..,- :,

Krr:r-ii,r'r

:..i

Fre kve nsko nsu

l^

:

S,rirriLrr.rj. ;i =l -rl -ir
E-mail:lcer Cittc'.t,rfanti.c-lk
a.-itlil

u n in gs - IJ ni o n e n

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

e

nt:

Metanol:

Sr.ær'emodellcr:

Fritflyvnings-Unionen

I

I,rn I l.rckt'. Lt)tu'\ L'j 1i, Tunt,
i r ii,'-.,1-i- I ll. -lt' 1r \'' >:

fesper Jensen, Garnmelgårcl 11,
'Ilf. 7,1 45 23 90
6.1.10 Augustenborg,

RC-unioncns sekretariat

E-mail : rcpse-j-fusk@rpost.tele.dk

Rugmarken 80, 8520 Lystrup
Tli. og rnail: se ncclcnfor

Karen Larsen

Fl-svær'emodeller:
Peter Bech, Søndergårdsvej

-13,

Tlf. :1.1 48 28 08
E-mail:pelr.rb, honl( .inl('rmi.(on)

3500 Værløse.

RC-unionens sekretariat:
Karen Larsen, Rugmarken 80,
8520 Lystrup, Tlf. 86 22 63 79, iax86 22 68 67

E-mail: sekretariat(atjrc-unionen.clk
Cirobank 326-5366
Tlf. tid: Mandag-torsdag kl. 15.30-'l7.30
Freclag / lørclag / søncla g er telcfonen lrrkket.

llC-uniorrcns hjemmcsicle på interncttct: *'rvr'.rc-urtionen.clk
E-mail aclresse til bestyrelsen: bestvrelsen(L'rc-unionen.clk

Linestyrings-Unionen

Formand: Ole Bjergager
Hollænderdybet 1 3.tv
2300 København S
Tlf 3257 4001

ORIENTERING FRA SEKRETARIATET

Medlemstallet vokser stadig stille og roligt, vi er nu rletto 3.276 medlemme4 efter
vi har slettet 183 restanter. Primo juli dette
år var nettotallet 3.163 medlemmet altså
en stigning på 113 medlemme4 svarende
tilca.3,5%, , som er kolnmet i juli og august

te ekspeditionen væsentligt, det g;elder
også når man sender billeder til certifikatel enten som digital eller alm. pas/kØrekort foio. Dit OY nr./medlems nr. står nu
også på

dit Modelflyvenyt.

Kl/at

måned.

Dansk Modelflyve Yeteranklub

Formand: Erik Knudsen
Amagervej 66, 6900 Skjern
Tll.:97 3517 67

Husk at meddele adresseforandrirrg til
RC-unionens sekretariat, når I flytter.
Adressekartoteket til Modelflyvenyt sty-

ORIENTERING FRA RC-UNIONEN

Sekretariatet er ferielukket iuge 42.

res nLr fra sekretariatet.

KLUBBER

Ved enhver henvendelse til sekretariaså oplys venligst dit RC-/OY/medlemsnr. som er et og samme nr., det vi1 let-

Denne gang må vi sige farvel til 2 Crønlandske klubbet soln er kornmet tled på

tef

h.h.vlog2mcdlemmer.

Qaanaaq Modelflyveklub og Ilulissat NIo-

delflyweklub.
Se i øvrigt klubfortegnelsen i

\Itn

kunle holdes opdateret med de daglige n14reder.
sere

nr. 3/01
F5B VM i York, 2004 F5B

A-certifikater

Wolf Fickenscher, GE& 4000
Gtrnimar Riib, GE& 3975.56
3 Marcus Mockli, SUI,3975.55
1

\'lil.

1767 Frank Jensen, Skar.rderborg
1768 Martin Larsen, Hjorring \Itk.

1769 Simon Bjom

2

\ielsen, Hjorring Mfk.

1770 Jan Brar-inet Ostbomhohrs Mfk.
1771 Steen \ielsen, \'itrorg RC Klub

1772Per \iilladsen, \'iborg RC Klub
1773 Mikael Lundqvist, Viborg RC Klub
1774 Leif Kristensen, Vestfyns

6 Claus Tønnesen,

DEN, 3870

Mfk.
Allan Hansen, Hjørring Mfl<.

1777 Chris Olesen, Brande

1779 Per Bukhave Nielsery ØstjydskMfk
1780 Thomas Doho Grenaa M{k.

31 Hans Harrsery DEN,3598

Robert fensen, Vestlollands \ltk.
Thomas Steensen, Filskor'\Itk.
Simon Loell,

88

Nordjydsk Radiostvrinssct'nter
Kim Nielsen, Panc-lrup \lR.

1 Flerr.uning Nielsen, DEN,3000
2

Jan

3

Bo Sjoberg, S\'\iE, 2954

Abel, DEN,2955

Ialt 11 deltagere
F5F Hold

1 Danmark,8860

FSB Hold

Tyskland, 11799
2Schweiz,11599
3 Italien, 11564

År'2004 har været et år med mange nye
ansigter i F5F (10 celler) klassen. De nye

7

Danrnark, 11131
Ialt 16 nationer

ansigter viser et meget højt aktivitetsniveau, ved deltagelse i de danske konkurrencer. Det er skønt at se at derure klasse er i

D\l

stærk fremgang, hvilket også ses mndt
omkring i de danske klubbe{, hr.or der fly-

1

i F5F og F5B el rru afgjort DM afgjort
tbr iorste garre, ilojct sor.n bedste to af de 4
dar-rske konknrrencer, og Danmarksrnesterc.rr i F5B blei'Clarrs Tonnesen (NFK) og

i

F5F Flemr.ning Nielsen (Drourringlund
Modelt-lyveklub).

ves r"neget med hotlinere.

Grundet meget stor travlhed efter VM
og NM er referateme for disse konkurrencer ikke blevet færdige. Det forventes, at
de komrner med i rueste mlmmer af Mo-

delflyvenyt.

Resultater for DM:

På el-styringsgrLrpperls vegne

Danmarksmesterskab 2004
Stormodel.Motor

Flemming Nielsen

F5B:

Lars Thomsen, Viborg RC Klub
Lei i Øster; Sarlsø Moc-lclfl

lndividuelt

2 Sverige,8773
3 Danmark,8330

H-Stormodel

Fritz Feichtingeq, Comc-t

F5F

6528

Ialt 43 deltagere

H-Certifikat

85
86
87

1 Sverige 7750

2 Danmark

28 Peter Bech, DEN,3663

Mfk.

7775Lars Birkmose Jensery Aarhus Mfk.
1776 Anders Aagaard, Mfl<. Gudenå
1778

lndividuelt

F5B Hold

1 Claus Tønnesen

yveklub

Torben S. Nlikkelsen, Samsø Mfk.

Helge Gellert, Koldin g Modelfl yveklub

2
3

2000

Hans Hansen 1863
Peter Bech 1838

Ole Sten, Freclelicia Modelflyveklub

Morten Rauil ivlidtjysk Modelflyveklub
Jesprcl

Tirc

Fi

f

sl.1111;

Svdkystens Mfk.

F5F:

1 Flemming Nielsen 2000

i':. S vtl kvstcns Modelflyveklub

2

Jeppe Alkærsig Jenserr 1992

3 JanAbel1962

4 Allan A. Arrdersen 1927

let-Modelle,'
Dar1 Ra:illr.r i>r.rr, Storkøbenhavns

Mfk.

5 Daniel Nedergaard 1872
6 Michael Nilling 1839
7 Jens Damhoj 1819

NYT FRA EL-STYRINGSGRUPPEN

Redaktionen har modtaget invitation til
Modellbauwelt Hamburg, som er en
udstilling for bil-, jernbane-, fly- og
skibsmodellel der finder sted for syvende gang.
Læs mere på: wwwhamburg-messe.de

8 Tommy Persson 1726

9 Hans Hansen 1578

V\{ i \brk cr nu overstaet,

og det Danske
I ;l'i lrokl har crrdnu eltgang gjort sig be-

nr,r'rkei r,r'lc i

t-1en :torc'r'erden. Der korni \lotleltli'r'enyt. Resultaternc for cir- rl.rnske htrld er tblgende: Hans
Hanseu 31. pl.-rd:, Pc.tc'r Bech 28. plads, og

mL'r' ct rcir. ".rt

Clatrs Tømrcsen 6. pl.rds ui af ct felt på 47

I

holdkonkurrc.ncerr fik Danmark en 7. plads (svenskeme en 8. plads)
ud af 16 nationer. Desr'ærre kr,rnne det ikke l"rcle sig gøre at opdaiere n'n'n'.F5B.dk
r,rbcnde, da den bærbare PC fik en deiekt
i .rrcldisk, men de daglige nvheder blev
.,ndt hjem via SMS, og der blev opretiet
.n tr'åd på RC-unionens fomm, sa dets 1ædeltagere.

Madsen 915
l1Peter Bech 494
1ORene

Ved Nordisk Mesterskab i Langstmp blev
der gjort rent bord i F5R Guld og Sølv ind-

ividuelt og Guld til landsholdet. I F5B blev
det til Guld individuelt, og sølv til landsholdet.
Nordisk Mesterskab 2004 F5B lndividuelt

1 Claus Tønnesery DEN,3000

2

Bo Sjdberg, SWE,2908

3 BengtJohansson, SWE, 2812
Ialt 6 deltagere
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Tanker om
sikkerhed , fra
RC-unionens

flyvepladsudvalg

Ved indtagelse kan det medføre blindhed
og ved større doser (over 30 ml) kan det
medføre døden.

Af samme

årsag er der meget kontrol

med hvem der kan købe methanol og af
samme årsag har RC-unionen den metha-

nololdning der omfatter et antal registrerede forhandlere som skal holde styr på
hr,or meget og til hvem der distribueres til.
Vrl rnan bruge handsker når man fx
blander methanol med olien/nitro, så bør
man anvende handsker. De skal være lavet at butyl- eller viton-gummi for at holde methanol ude.

Et af de gode råd til håndtering af
Sundhedsfaren ved brændstoffer.

Sikkerhedsspalten i dette nummer drejer
sig om sundhedsfaren ved de 3 typer
brændstof, som vi oftest omgås, nemlig:
methanol, benzin og kerosin.
I mange årtier hal man brl-rgt methanol til
de små stempelmotore4 benzin til de noget større motorer samt i det seneste årtikerosin til jetmotorer.
Lad os tage et kig på hver af de tre typer og
se hvad det er for nogle stoffer vi orngås.
Methanol

Methanol er den giftigeste af de 4 typer alkoholer der findes. Den er meget flygtig
og fordamper meget let. Kogepunktet er
kun ca. 65 grader celsius.
Dem der har prøvet at få det på huden
kender dens evne til at køle og især affedte huden, så den bliver helt hvid.
Når man køber maling og andre ting i
farvehandelery så er der typisk en såkaldt
mal-kode på bagsiden af emballagen som
siger noget om hvor sundhedsskadelig
varen e4 dels ved indånding og dels ved
kontakt. Der er 2 tal adskilt af en bindestreg. Første ciffer er sundhedsskadeligheden ved indånding, på en skala fra 00 til 5,
hvor 00 er det mindst farlige og 5 er værst.
Tallene efter stregen er sundhedsfaren ved
berøring, på en skala fra 1-6, 1 er lav sundhedsfare og 6 er høj. Som eksempel har
mange vandbaserede vægmalinger kode
00-1, hvilket jo ikke er meget på den skala,
men enhver ved jo at vægmaling ikke er
decideret sundt. Som eksempel har mineralsk terpentin MAL-kode 3-1.
Methanol har MAL-kode 5-6 altså virkelig noget skidt stads at komme i koniakt
med.

Methanol er altså yderst giftigt og det
skal håndteres med den største respekt.
Får man det på hudery trænger den igen-

nem huden og går i kroppen. Forårsager

øget leverial og når methanol oxideres

(fordamper) dannes der formaldehyd.
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brændstof er; at dels købe det færdigblandet, hvis man ikke er helt klar over hvordan man skal håndtere meihanol. Dels at
man anvender quickkoblinger i modellen.
Quickkoblinger findes i mange afskygningeq, men 6n af de meget vellykkede
konstrrrktioner er Du-Bros kobling (best.
nr. DUB 334, se billedet) sorn kan monteres
således at den kun åbner op til tankery
men lukker af til karburatoren. Derved
undgår man at skubbe brændstoffet frem i
karburatoren

og Q8, forhandler dennc h'pe.
Jeg behøver veI dariigt at rrær'ne at benzin

er giftigt, idet benzin har \I-\L-kode 3-1
(som terpentin). Men man skal .riliqevcl
ikke udsætte sig for unødig kont.tkt med
stoffet. Brug af håndpumpe og quick krrblinger er at foretrække når der skal tankes.
Jet Fuel (Kerosin)

Kerosin er også kendt som paraffiry raffineret af råolie og er næsten det samme
som den type brændstof som model jettr-rrbine motorer oftest kører på. Oftest
bruges der Jet A1 i modelhrrbinerne. Når
jeg siger "næsten", så er det fordi jet-fuel
(A1) indeholder flere stoffer end blot kerosiry men hovedbestanddelen af ,A'1 Jet fuel
er Kerosin.
I raffinaderiprocessen bruger man destilIation til at skille kerosin ud fra rå-olien.

som riPå

sikere
at

drrrkne
motoren

under
optankningen.

billedet over raffineringsprocessen kan

man se destillations tårnet som udskilier
stoffer ud fra hvilken deres masse og ko-
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Benzin

Benzin er jo et velkendt brændstof og det

har den store fordel at det har

højere

brændværdi end rnethanol. Et let tilgængeligt brændstof som mange bruger til deres storle mode1fl1r Ofte hentes det på den
lokaie benzintank, for det er det letteste og
billigste.
Denne type "auto-benzin" er iR<e ren
benzin, for den indeholder mangc andre
produkter og additiver som biler skal bmge, men vores modelfly har ikke brug for
dem og så er de for øvrigt ganske usunde
at komme i nærheden af. Blandt andet
indeholder autobenzin den stærkt kr'æftfremkaldende Benzen. Vil man forsøge at
undgå nogle at disse stoffet kan man anvende den såkaldte "mi1jø-benzin", også
kendt som "Aspen" elier "Grøn benzin".
De indeholder ikke alle disse stoffe4 men
er renset så den mindre er forurenende
ved forbrænding og mindre skadelige ved
omgang med det. Både Hr-rsqvarn4 Stihl

gepunkt.
Hvor usundt er kerosin så ? - hvad skal
man passe på ? Indånding er umiddelbart
den største fare, for det kan lede til kemisk
lungebetændelse og der skal søges læge
med det samme. Heldigvis søger dampene mod jordery idet de er tungere end atmosfærisk iuft, så selv om man ikke kan
lugte dampene mens man står med modellen på byggebordet, så kan lille firbenede "fido" nede på gulvet helt sikkert lugte
det, for den får alle dampene ned til sig.
Skulle man r'ære uheldig og indtage def
så undgå opkastning, men søg læge med
det.-car-nme.

Den tr.piske kontakt med Jet fuel er jo
med hændeme, som man kan spilde på.
De skal beskyttes med handsker og vaskes

gmdigt med sæbe hvis man får det på
huden.
Vær ikke bange for vores brændstoffer,
håndter dem med respekt. Nu kunne

mer-r

denne her artikel jo være vand på el-folkets mølle, som vil påstå et det kun er elflyvning der er ufarligt og noget ved! Der
til er det kun 6n ting af svare: "There is NO
replacement for displacement"

God i'l1wning.
Fl)'r'epladsudvalget

v/

Tioels Lund

Alternativ transport
Lars Hedelbo har en lidt anden

måde at komme på flyvcpladsen end de fleste. Han spænder
sin Spitfire bag på sin kinesiske
Geeby 150-9 rnotorrykel og triller af sted. Det tage 10 minutter

at klargøre arrangementet fortæller Lart og vi må jo erkende
at når det er godt flyvevej{, er
dct også godt motorrykclvejr.

Ansvars-

Boganmeldelse

forsikring
for en
klub-

Femsteuerungen und

R0-Komponenten

liir

Flugmodelle

an-

svarsforsikrir.r g for sin bestyrelse?

For nogle ar sidery kunne man læse om
en fodboldspiller; som var blevet dræbt
ved at krar'lc op i en af fodboldpladsens
lysmaster, il'ori der var overgang.

i

fodboldklubben blev
holdt ansr.arlig tbr manglende vedligeBesh'relsen

PC.

Ikke alle mærker er repræsenteret i bosen, men det er nn heller ikke et katalog
oi'er hr.ilke t)'per og firmaer der er på markedet. Dog skinner det voldsornt igennem
at de har en stor kærlighed for især to produkter (tyske forstås). Der er dog en "Markedsoversigt" hvor de kendteste mærker
beskrives i store træk, og igen skinner kærligheden til de to mærker (Graupner og
Multiplex) voldsomt igennem i al fald hvis
man bedømmer ud fra antal sider der er

bestyrelse
Hvor nrangc klubber har tegnet en

simple ting. Forklaring af hvordan det ftingerer i praksis, opbygning osv. hvorefter
man går videre med de mere simple mix
og programmer. Sidst i bogen er der forklaringer og eksernpler på tilsutninger til

til de enkelte ...
Bogen ville være rigtig god for mange at
have stående i en klub, da det er et lille op"sat af"

"Fernsteuerungen und RC-Komponenten
Flugmodellen"

fiir

udgivet af FMT forlaget.

slagsværk i hvad et mix gør, hvordan det
sættes op helt generelt. Så der er ingen tvivl
om at den kan guide en relativt godt igennem opsæh'ring af ens radio - dog tbrudsat

hordelse af ilsanlæg mv., og kom til atbetale en k1ækkelig erstatning til afdødes
efterladte.

En bog

Den slags uheld i'il r'ære dækket af en
ansvarsiorsikring, ,.s'r6 r'il koste ca. 1500
kr. om året.
Vi har ganske vist ikke lvsanlæg på vores modelflyvepladser, mc.n r-i har store

Bogen handler om, som overskriften sige4,

egen radios menuer.

fjemstyringer og og tilhørende komponenter til brug i Modelfly. Bogen er på Tysk, og
selvom der er en del billeder i den. Så vil
jeg mene, at for at få noget ud af den skal
der et rimeligt nivau til af Tyskkundskaber.
Bogen gennemgår alle dele der hører til
kontrol af vores fly: sender, modtage4 ser-

Jeg ma indromme at leg til mit brug ikke
l.rar fact mcrc nvttigt at vide orn min FC 18,

voer og mudolationsfbrmer AM,

- bare man kan

græsslåmaskine4,

hvor man kan

r'ære

uheldig at komme alvorligt til skade, og
nogle har spil til optræk af fli'.
I lvis uheldet er ude kan alting ske, som
r-r-ran

siger.
A1

at man selv konverterer det hele

FNI,

PPM, PCM, IPD og PWM. Den er logisk
by'gget op så man starter med de mest

til

ens

som ikke oesa brugen'ejledningen kan fortælle mig. \len et kig til hvad der er muligt,
og hvad de andre mærker kary er på ingen
made at foragte.
Prisen på 12,5€ (ca. 100,- kr.) er en okpris

lidte mere Tysk end "Zwei-

mal bier bitte"
SL

Vi prover altid at oplyse vejledende priser på de
omtalte ting

og helst i danske kroner. Det kan

-

ikke altid lade sig gore da oplysninger om nogle
af tingene kommer direkte fra udenlandske forhandlere/producenter med prisangivelser i Euro
eller helt uden. Under disse omstændigheder kan
priserne variere i danske butikker.
lanr.rr.r cr cn ai tlisrc levcr.rnclrrer cler forlrrntlles
af m.rngc hobbr'h,rncllerc rundt omkring i lrncltt.
l:irnr.rct har nrangt' ting

pra

progralrnret. l:r lcye.rer

dt' NiN'lH akkucr i lirrskellige strrrrcJser. l lcr cr vist
cle

n populære SubC storrelsc nrcrl k.rp.rcite I ir.r

3000

til

3500 nrr\h

(ill. l). Litlt nrcrc i leuetojsaftlc'-

lingen er morlcllcr som P.rrten.rr,ia og

litt'

Sfrezial

(ill. 2 - 5) cler lcr eres komprlette og r1tu:t(rr ll\,\'r'klare for c.r. 160/1fiO Ilrrro. JamaLa har ousa rrr,rrge
s('rvocrr pa progr.rnur(,t. XT

(ill.6) er t'n serlo ai

st,rnd.rrclstorrclse, XIi (ill. 7) e'r i nrellensiorrclsen,
og

AI (ill. li) er ai clcn

helt lille trpe nrcd crr r;r'st

pa rrnclcr 5 g. hndelig lrar vi clenne ganij \'.rlgt at
v

jsc ct smart sæt ian ekociccle torlænge rledrringcr

(ill.9

nrecl holclcr

til hunstikkene.

Se merc pti

u rvtr'.jarn.rra.cle

liC-l lobbv i lshoj har
(,r,rupnt-r

(i11.

t.lgc.t

\licro Star irå

10) pra lagt'r. Den er næsten iclcrrtisk

nrcrl Proiech Zorrrr 'l()0 - nrcn

L.r

af Craupner forbc-

rlrct på et par prrnktcr. Den lillc cl-heJikopter levcres cllten

:om f*-trligs,rnrJL't he.likoptcr

rrclerr r.rclio-

grej eller i en r-crsion nrt.cl fornrontcrcclc :cl \'ocl;

t1'(r og fartrcgtrl.rtor - allc'samrnen Cr.nprrcL

Lrro-

clrrktcr. \loclellerr fh r cr :tr.rlenc-le pa 3s1p 1 50thl.rh

l-il'o pakkcr. \/r.Lsionen

uclt-rr radiogrej

kosttr

1.995,- nrcns nrarr nr,r slippc 3.995,- for vcrsionur

nretl rrdstr-r.
CS1\{ h.rr

lcvct cn liclt iilb.reetrukket tih,a'rclsc

pa clct D.rn.-ske markecl cle sidstc par år; rlerr IIChoLdrv i Ishøj lagcrforer nu ct par af CSI\,Is gyrocr.
Siclste nye skud på stanrmen cr en CSM Sl5(r0-mi-

cro (ill. 11) som nred cn \,ægt på bare 11g og cn

storrclsc p.i 2'[2{120 nrm. kan mascs incl i sclv de
nrincl.tc irclikopterc. Larl clog ikke storrclserr sn1'clc
- itrr tlcr r.r

t.rle-

cr P.r rrir kr.!let

om etr aI de mest at'anccrcclc gt'rt>
tle

r

tale r

sanrmcnlignirrg nrecl

de.

allcr.t'rc.tc *\'r.rr tr,r lli og Futaba. Dcn lillc svro
It'\t'res tlttrl lC-itrtrrt.rt, -.r !lII il.t c,\ntl\ulr ti ll
k.ttt jtt-lere- p,r
lr) jtrturtrl l..tr.:t:tltr( r l\ \)\ rl
'.1.
I'ris 1.595.
FlightPorrer procluccrcl tærclige LiPo-Frak(gy
c.rr

1

l.rng række strrrrclser (ill. 18). Sonr sa vidt viclcs

clcrr første prodrrccnt har FlightPorver tagct balan-

ffi

ceringsproblemaiikken ah'orligt og har derfor uci-

640 + en APC 10x.1,7. Modcllcn er lavet i depron og

vikle't en ekstern enhed baseret pa Jochen Guthr'rs

alle dele cr pænt skåre't ud ligesom de er færdig-

balanceringskredsløb. Den eksterne enied tilkobles

"malet". Desuden medfølger alle fittings samt en

LiPo pakker på op til 5s gennern ct stik der er mon-

udfor)ig bi'ggei'ejlcdning. Iniropris kr. 495,Lascr 200 (ill. 13) har en spændvidde på 80 crn.

teret på alle FlightPowcr Carbon Extreme pakktr.
Selvsamme Carbon Extreme udmærker sig i

orligt

og err flvveklar r'æ8t på 195-220 g. Producenten an-

ved at være beskyttet af kulfiberplader foruden dc

lref.r]cr cn Tr,phoon Micro 6/3D + 12 A regulator +

indbyggede "tuneller" for øget luitgennemstrøm-

2 - 3 stk. Kokam

ning / køling. Alle FlightPower-pakker kan afl ades

celler). \lodellen er lavct i depron og alle dele er

med 10-14C kontinuerligt 20C Max. Alle FIigthPo-

pænt skarct uei ligesonr

rverprodukterne er lagervare hos RCJrobby i Ishøj

blå). Desuden meelfolgcr allc fittings incl. Motor-

til

spant til

priser der fini matcher køb i udlandet.

Se mere

fra på wwwrc-hobb1'.dk

Multiplex har sendt

\licro

3i0 + 9x4,7

clc.

(2 celler) eller 8x3,8 (3

cr færdigmalet (rød ellcr

6 :amt lrr.Sgc1'ejledning.

Introduk-

tionspris kn 325,-.
et par

Fra norske Ultramicro komnrcr følgerrde 3 mo-

nye servoer på markedet (ill.

deller: Edge

19). POLO digi 4 er med sin

cm. og en flyveklar r'æg;t

størrelse på 1 3x29x31 mm og

anbefales en AXI

22g en servo, der kan anven-

Kokam 350 ellcr 640 + en APC 9r3,E - 1013,8. NIo-

5.10

(ill.

1.1)

h.rr en spænclvidde på 23

pi 175 - 2i0 gram. Der
2208 I 3+ - en 8A regulator + 2 stk.

des mange steder. Den er ud-

dellen er lavet i depron og alle dele er pænt skaret

styret med kugleleje og rnetal-

ud. Desuden medfølger alle fittings sant bvggevej-

geal og trækker rned 5 celler

Iedning på CD. Introduktionsplis kr.
Vcrtigo 3D (ill.

35 Ncm og holder 60 Ncm. Prisen er 50 Euro. TI-

-150,-

15) har en spændvidde pa Z0 cm.

TAN Digi.l er som navnet antycler i en noget større

og en flyveklar vægt på 230 - 270 gram. Der anbe-

klasse. Dinrensionerrre cr {0r39x20 mm, og va:gten

falcs en AXI AXI 2272126 + en 12A regulator

cr 53g. Sen'oen er uclstvre't med Karbonit kunst-

stk. Kokam 640 + en APC 9x3,8. Modellen er lavct i

stofgcar, dcr angiveligt skulle r,ære meget ståtrkt og

depron og alle dele er pænt skåret ud . Desuden

få servoen til at køre neget præcist og uden slør.

medfølger alle fittings samt byggevejledning på

Sammenholdt med klokkeankcrmotor og digital

CD. Introduktionspris 595,-

elektronik skulle der her værc tale om en High End
servo, der kan trække 108 Ncm og holde 195 Ncm

-

-

3

Vertigo 3D 75l,har en spændvidde på 55 cm. og
en flyveklar r.ægi på 140 - 160 grarn. Der anbefales

Er

en AXI 220-1/5.1 + en 8A regulator + 2 stk. Kokam

ro. Den nye ROYAL evo 7 (ill. 20) cr også kommet

350 + en APC 8x3,8 Modcllen er lavet i depron og

på markedet. I skrivendc stund tester vi senderen,

alle dele er pænt skåret ud . Desuden medfølger al-

igen med 5 ccller. Prisen for kraftkarlen er 100

så læs i næste

nummer meget rnere om hvad denne

nye computersender har af facilitcter. Senderen er

le iittings samt byggcveiledning på CD. Introdukti<lnspris 395,-

sanlnen med en modtagcr set til kL 3395 . Multiplex hjemmeside findes på wwrv.multiplex-rc.de

Nu hvor indendørssa'ssonen står for døren kan

Freeair har lanceret cn ny model i EPP som hedder Blade (ill. 16). Den har err spænct,idde på 85
cm. og en flyveklar vægt på 195-250 grarn. Der an-

Electric Flight Etluipment præsentcre en række nye

befalcs en AXI AXl22'12126 + 12A regulator + APC

modelleL

913,8 eller aliernativ en

Topmodel CZ er kendt for deres mange uden-

Microte\ 20/3/

18 + en 8A

regulaior + APC 8x3,8 + 3 stk. Kokam 350 eller

6,{0.

dørsmodeller, nren de har netop tilføjet en ny

Modellcn er lavet i EPI'og cler meclfolger fittings.

indenclørsmodel til deres program. Quasar (ill. 12)

Introduktionspris 395,-

har en sp;r:ndvidde på 88 cm. og en flyveklar vægt
på 250 - 270 gram. Pnrducenten anbefaler en
22121 34

AXI

+ enBA regulator + 3 stk. Kokam 350 ellcr

Sidst men ikkc nrincl>t

har.\XI

uc]r idet deres se-

rie af borstelosc notorer mcrl r.n lille motor på 24

ll0+ 5l (ill. 17a-lr) sr beregnet for 2 LiSri.S ellc'r I Li-Ptr samt en APC 7x4 Pris

granr ! AXI
Po

-

APC

500.-

Ovcnnevnie ftrrh.rncllcs i Danmark af Electric
Fli*ht Equinmcnt som gerne vejleder vedr den rigtige \ammr-nsætning .rf motor, regulator og propel.
For vderliqer!- inio henvises til wwrv.el-fly.dk

.

Kon ku rrenceind bydelse ti

I

:

HøST øST 2OO4
søndag d. 24. oktober

Linestyrings-Unionen (CL-Unionen) u' dcn
danske landsorganisation for modeif lyvning
med linestyrede rnodelfly.
Unionen er tilsluttet Korrgelig Dansk Aeroklub (KDA) og F6d6raiion Aeronauticlue
Internationale (FAI).
Årskontingentet for år
Senior

n/MFN:

200,1

425,- kr.

:

u/NIFN:

250,- kr.

Junior m/MFN: 225,- kr. u/1\4FN; 100,- kr.
Medlemskab kan opnås ved henr.endelse til
foreningens kasscrcr, eller ved indmeldelse i
en af de klubber, der er tilsluttet unionen.
Unionens web-adresse:
rvrvw.modelflyvning. clk

Pingvinerne har hermed fomøjelsen af at inviterer

til

årets sidste konkurrence på

Sjælland.

Konkurrencen finder sted ved BorLrp, Modelflyveklubben Pingvinerne, Pilebæk
Gård, lige ved Skovbo Travbane.

Vi mødes sØndag d. 24. oktober kl. 10.00 og flyver i de græsklasser der er tilmeldinger til.
Klokken 17.00 forventer vi at være færdige og afslutter med kaffe kage og præmieoverrækkelse.

Deltagergebyr for Combat, er kr. 60 pr. klasse. Hvis du flyver shrnt kr. 40.

Tilmelding til Christian Pedersen på cip@pingvinen.dk eller telefon 20974892.

V glædcr os til dgtig

POST BEDES SENDT T]L

mange deltagere.

Unionsformand:

\,Ied venlig hilsen.
Christian Perlerser.r

Ole Bjerager

Hollændcrdybet 1, 3.tv
2300 Københaur S
Tlf: 3257'1001
E-mail: bjerager(tlget2net.dk
Kasserer:

Ulla Bødker Hune
Stillingvej 220

Redaktøren har

8471 Sabro

til dette nummer af Modelflyvenyt modtaget

havnsmesterskab (26. september 2004) og

Tlf: 86 94 92 39
E-mail: ulla,, rnod,.lfll i rring.dk

til

indbydelser

til

Kjoven 0pen ( I 7. september 2004), men

da begge disse arrangementer yil være afholdt når bladet her udkommer, er de ikke

Bestyrelsesmedlemmer:

ferater fra arrangementerne i næste nummer. DEADLIHE: 22. 0KTOBER 2004

Skolegac{e 64
7400 Herning

Tlf:97214706
E-mail: rubenGrmodelflyvning.dk
Henning Forbech (web-master)
Biilowsgade 36 1.
8000 Århus C
Tlt 86 72 6236
E-mail: henning(amodel flyvning.dk
Aage Wiberg
Søndergaardsvej 30

Herning

Tlf:97209737

Regeludvalg;
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ta-

get med. I stedet vil redaktøren og læserne glæde sig til gode billeder og spændende re-

Ruben Sonne

7-100

både Køben-

69

Dansk Mesterskab i Linestyring 2OO4 - 2e129 August

F2A Speed
Navn

PHC.

Carsten S. Jøroensen
Niels Lvhne-Hansen

1

2

. Flwnlno
seK
Km/t

tfluD
Aviator
Trekanten

15.35

2. Flwning

3.ilyvnlng

seK,

seK,

l(mll

l(mli

15.6C

230.7
233.7

234,5
233.7

km/1

234.5
17,38

207.1

15,40

ttsdst

F2A-14 Minispeed
PIAC.

UUD

^aåYn

.

rtvYnlIlo

2.

)omet

'1

troen l. Olsen
Niels Lvhne-Hansen
Jesper B. Rasmussen

4

lomet
I

32,951 109.2€
30.701 117.2t

rekanten

Flwnlng

ir. FIwntnE

seKl

seK.l l(mfil
1

km/l
29.211 123.2!

1

30.441 1 1 8.2i
30,801 1 1 6,8t
33,961 106,01

82,:
88,€

{viator

tteoait

*l ser(.1 l(]lilt| "61 l(m/ll

%f
9t

33,701 106,821

85,5i

12

89,

29.99t 120.04

90

120.04i

/.26t

88,'

106,01

84,€

7

90.
EE.{

84,t

F2B Stunt
1

2
3

4

Navn
Aage Wiberg
Dan Hune
Leif O. Mortensen
Uffe Olesen

. Hunde

Klub
Hernino

Kioven
Aviator
Herninq

z. Hunde

Tolal

3. Runde

1946,0
1858,0

1951 .0
1872.O

1925.5
1915,5

3897.C

1695.5
1614,5

1659.5
1599.5

1618,0
1658,5

3355,C
3273.C

3787.4

FZC Team-Race
Plac Navn
1

2

1. lndl.

Klub

Luis Petersery' Jens Geschrrændtner
Carsten S. Jørqenser/ Jesper B. Rasmussen

Comel

2lndl.

3lndl.

Beclst

Flnale
8:17,6

4:03,2

4:00,8
4:03,2

4:00,8

Ariator

Good-Year
Plac Mavn
1

2
3
4
5

2. lndl.
4:28,50
4:44,25

Aviator

1. lndl
4:45,00
4:50,10
4:49,46

lomet

5:O4,72

Klub

Carsten S. Jøroensen/ Jesoer B. Rasmussen
Jens Geschwendtner/ Ruben Sonne
Leif O. Mortensen/ Ole Bisqaard
-uis Petersen/ Jøroen T. Olsen
Christian Pedersen/ Ole Bieraqer

Aviator

Somet/ Heminq

3. lndl.

Bedst

Finale

dns

4:28,50

4:M.25

4:53,21

40 omq
4:44,51

09:35,4
09:53.4

5:39,74

5:04,14

4:44,51
5t04.14

09:54.1

Pinovinen/ Kioræn

F2D Combat
2

,Steen

5

Allan Korup
Christian
ten Henriksen

6

Bedste Klub
Plac.
1

2
3
4

Navn
Aviator
Comet
Herning
Pingvinen
Kioven

5
6

ALK

7

Trekanten

ts:z4

FzA-'IA

?29

2

1

2

7
5
3

FzE.B

F2C

tiY

tszt)

2
4

16
8

'l

24

4

4

19
13

1

6

1

2
5

1

2

I

Otat

7
6
5
3
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Socialt samvær ved

##R

Danmarks eneste FAI anerkendte
f

ritfl yuringsorganis.rtion. Medlern af KDA.

Kontingenter for 2004:

Senior
Junior
Intro-medlem
Abonnement alene

450 kr.

inkl. forsikring
forsikring

250 kr. inkl.

150 kr. inkl. forsikring
250 kr. MFN+FFNYT

{riffi$

Unionens adresser:
Web-adresse: www.ffu.dk

En eitermiddag

en kursist fra Egn.ront Højskolen

Formand (og post til):

fol

manden

Tom Oxager
4690 l-laslev Tlf.: 56 39 85 95

c-mail: oxager(t)dalbvnet.dk

Næstformand:
Hugo Ernst Ægirsvej 38
7000 Fredericia, Tlf.: 75 92 92 93
c-mai l: hernst(a,post12.tele.dk

Distriktsleder Øst:
10,

2670 Greve. Tlf.: {3 90 51 03

e-mail: s.apiner(ri'mail.tele.dk

Distriktsleder Vest:
Krisiian Hastrup Andersen
Ruholmvej 4, Vitteo 8382 Hinncrup
Tlf.: 86 91 01 22

ringede

til

for'-

Skandclborg Niodelflr'r'e-

Hans-Petcr Nørgård, for at hrtre onr

klub,

Månebakken 5, Dalb1,

Stecn Agnc-r, Cl. Havnevej

i febluar måned

deres gmppe l<unnc f:r 1ov

til at se u()get

modelfly'r'ning.
Egn.ront Hojskolen t'r' c'rr hojskolc for'
r-rrerlreskcr t-uet1 et tvsisk hartdik.rp. De
kur>i:ter dc-t t-noclte op hos os, var alle i

kl'e.tol,

og tlere

var lamme i den eue arn.

Kursisierne korntner fast pti skolen hvert
af i uge 30, og i år manglede de nogle
spændendc oplevelser på dcres ugeprogram. De to aftalte, at kursisterue sku11e
dtrkke op fi'edag dcr.r 23-7-2001 kl. 1'1.30,
og så ville Skanderbolg Modelfll'veklub
stille nogle modeller til skue.
Det blev den23-7-2004 og klokken n:cr-

Lidt sent på den ringede
jcg ti1 rnin tnakker Robert Danielsell for at
r.rrede sig 13.00.

hore, om han ikke geme ville vise et Par
moc-leller frem og vise sine flyvefærdigheder med dem. Det er ikke altid lige nemt at
fa "fri" fra far.nilien med så kort varsel,
men Robert kom, og det var til stor gl;cde
for alle g.estenle og naturligvis også for os
andre piloter.
Dagen startede mcd, at vi piloter fløj et par
ture "Freestyle" fol at vise vores flyvefær-

digheder frem fol de bcgejstrede g;ester.

Eftel demre opvisllinli var det formandens tnr ti1 at fortælle lidt om fl1'vning, og
om de forskellige il1'r'ere sotrl \rar med på
banen den dag.

Forrnanden havde taget en "Zlitt526"

skalamodcl med, en ældre kunstflyve4

e-mail: post(Qhastrupconsult.dk

Webmaster/FFI{YT:
Jens Borchsenius Kristensen
PS. Krøyersvej 284
8270 Højbjcrg. Tlf.: 8o 27 l3 28

e-mail: Jens_B_Kristensen@)mail.tele.dk

Økonomimedlem:
Karsten Kongstad
Degnebakken 22, Vgersted
4100 Ringsted, Tlf.: 57 52 57 03
e-m ail: kkCrrin gsted.

dk

Modelflyvenyt I Materialer:
Jørgen Korsgaard

Ahornweg 5, Ellund
D-24983 Handewitt, \skland
Tlf.: 0049-4608-6899
e-mail: jkorsgaard@foni.net

Fritflyvningskalender

Giro og medlemsregistrering:
Formand for ucltagelseskomiteen:
Peter Buchnald, Ellehøj 49, Høm
-1100 Ringsted, T1f.: 57 64 33 88

e-mail: buchrvald(@post2.tele.dk

17.

okt

Høstkonkurrence Vest

Unionens p;ironummer: 71.3-9535
7.
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nov

Landsmøde, Øst.

Skande rborg mode lflyvekl
- &ørestofe {ngen 6tnf,rln0

ub

Frank Jcrrscn

som \/ar meget velflyvende. Han fløj også
gæsteme.

et kunstf'lyvningsprogram for

Da alle gæster havdc fløjet fik piloteme
mulighed for at vise sig lidt igery så det
gjorde vi.

Robert havde medbragt hans nybyggede
store "Funtana" og den lille letvægts 3D
model "Southern X2" . Til udstilling havde
han også sit svævefly "DG1000" med. Det
var en fornøjelse at se begge fly hover.
Klaus havde sit gule "racerlyn" med, en

til andre klubber om, at invitere gæster til

flyvende tingest som skyder en fart på

et socialt arrallsemellt. Der er ikke uogen

over 200 km i timen. Jeg har,de medbragt
min "Diablotin" 3D, og viste hvad jeg kunne med den. Demdover havde jeg også taget min "twin star." med, en fantastisk

tvivl om, at hvis r.nodelill.veklubbeme

godmodig begyndermodel, som aldrig

Det er jo ikke ret tit, at der er gæste4, som
kigger på 6n med måbende mund og store

Et par timer efter
gæsterne var kørt hjem, ja

øjne.

begyndte det såmænd at regne. Alt i alt var
det en fantastisk oplevelse, at kunne give
kttrsisterne err social opttrr med lugt af

Så dette'kumre evt. være cn

opfordriug

skal have omtale, ja så skader det jo bestemt ikke, hvis omtalen er positiv.
Vejrethavde viheldigvis også med os, T-

i glemmebogen. (Selv om jeg har
malet min i opsigtsv;ekkende farver).

shirt og shorts var der flere af os, som
brugte til beklædning. Selv om det var
varmt, var det også dejligt overskyef så

Flemming havde en "Curare" med, men
han havde også andre geniale ting med, en

gerl.

skal gå

"Avistar" og

del kunne kigges højt på himlen hele da-

så

methanol og fed olie. Det var den holdning kursisterne fra Egmont havde, men
det val også en holdning piloteme fra
Skanderborg modelfl yveklub havde.
Frank Jensen (Jud ge-GeForce_DK)

Skanderborg MFK
Hvis anclrc klubbgl sclg. i landct er bler.t't fristet af
Iiranks.rrtikel og laver Iien. arr.rngementer, vil t,i
nrr.get gerne

brin:e

jeres t rfaringcr og oplevelscr

r iLlre

2

N'h4r. Ilc.cl a ktiorrerr

sendere med lære

/

elev kabel imel-

lem. Det var no-

get der kunne
vores gæster

få
på

mærkcrne. |.lLr
kunne de fl],r c
t-h'r'ercn seh'- na-

turliglis

n.red

Flemr-ning

som
siKlr'rhr.dsr-ret.
Der r-.rr iskc rrogle

ai gæ;ig;'.g. .ar-l
tidliqc.rc h:r'.lq'
pro\-et ai ih'r'e. tr{
flere af dem l'rald.'
kun 6n arur fil r.':dighed, lnen med
lidt snilde og op-

findsornhed fik li
også lavet en st\-

reordning til dem.
Der var 13 gæsteq,
og alle fik en fly-

ral

nu I IrJe-' t/

ung som
gammel og mand
som kvinde.
r.,cfur,
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l'lodelflyvedag på Randbøldal-l'luseet
Tekst og billeder

Stdstt'.ir blcv clcr i hu1()s hast l.l'ct
del th've.clag pa Ila nd Lrol d.r

I

-

e

rr

\lti-

!ltrsect. Lrc:o-

get \'.rr ikke noget at talc om, rlen dct .riholdt ikkc Modeltll'r'ekltrlrlren RC ELLE-

HAMMER, Randbøl Sosns \,luscumsfbrening og Dansk Flyvehistorisk Se.lskab at
gå i garrg igen i år. Resultatet blcv ca. 250
besøgende. Og det var ikke sa ringe endda.

Weekend i uge 30. Vejmdsigten lød på sol
og ikke ret mange regnbl'ger. De tre arran-

gerende tbreninger var ailerede torsdag
begyndt at køre udstillingsgenstande til
museet, og man glædede sig til at se rigtig
mange besøgende til arrangementet "Modelfyvedagc. på Randbøldal-Muscet".
Solskin

Lørdag, oprandt så dagen. Ganskc rigtigt,
solen skinnede og der.r førstc g;cst, Oliver

kom fra Grindsted, mcdbringencle sirr far.
De ville. være sikrc på trt se darularksmcs-

Søren Østcrgård viser her, hrncl h.tn k.rn mc.l

sin meget bevægelige noclellrr.likoptt r.

I'1,l'l,

Schaiffel'l'lielsen

tr'ren i llyvning rnecl modelhelikoptcr, Søren Østergaard ira Bincleb.rllc, ilvve. Oli\:cr \'.lr mele end fascineret .ri Sørerr Østergaards hclikoptere. Hans iar m;itte gørc sit
til, .rt Oliver ikke hoppede over afspærringen for at få fat i "legetøjet". Egentlig

skulle der kun flyves klokken 11 og i5,
men til glæde for publikum kom helikopteren i luften 4-5 gange hver dag.
Regnvejr

Sønclag morgen rcgnede det, ikke meget,
men nok til at humøret sank en smule.

-Gad vide om dcr kommer nosen i det
vejr. Overraskende nok så kom der gæster,

faktisk blev det til 141 i løbet ai dagen, kun
to mindre end i solskirrsvejret.
Søren Østergaard t1øj fire-fem gange beggc clagene, og hver fjang var de'r klapsalver fra publikum.
Efte'r klokken 16 flyttede man ud på EL-

t'lv i

luften.

De't ser

r-rc{

f.rstr-iugecle

til, at der bliver mo-

de'1fl1'r'edag igeu næste år.
Små drenge der

lyver

Engang fik forfattererL der i over 20 år var
beskæftiget i en flyvevejrtjeneste følgende

spørgsmål: "Ved du hvad man gør ved
små drenge der lyver?" Med egen opdragelse in mente kom svaret: "De får en endefurld!" Spørgerens ansigt så opgivende
ud, han rystede på hovedct og sagde: "Nej
- man gør dem til meteorologer når de blivcr store!"
M gor det igen
Formanden for RC Ellehamrneq, Tommy
Olsen, Bredsten, sagde efter afslutningen
søndag, hvor der trods regnen kom 141 besøgende: -Det har været en god weekend,
vi er tilfredse rned besøgstallet og vi gør
det igen til næste år.

LEHAMMERS flyveplads på Ryblergvej,

\(,'h i.rr, dr.n cr.1ltsa flot! Olivers far har.dc mcLc
irlkkr, t()r rnt,get i cle l0.tXX) kr. cl1'rc- modellcr.

encl nok at gtrrc mcd at forhinclre clen lille begejstrcclc fyr i at

t=
-'*$-.-.-.=+l*':ii
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hvor publikum kurne se clc

.- {

Tysk m od e lflyvestævn e i Tarp
å

^:.,

{:
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ffi
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ffi
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Dct cl altid spændendc i august at ovcr'\.\'r'c'
'i

Jt'r ,rlliqe rnr'dt'lllvr copr irrrirrq i
kn sr.ci

ai'p. FivvcpJaclsen ligqci'ca. ?0

krl rlcn clan-.kc qr.rnsc i Sonclcrjr'11alcl.
.13.
Dcr-i.lrr ilojcr fr'.r lrcclaq clcn
iil :onrl. : .'t ' .:. 1,. , r'l'..,r' .t- lrr;,r l:.tlutt'
tr-cd.r g tr,: lr r'-tl r -. Dlr- lirrnt ntcr lt.t alt ge
danske rnocielijr r r.itr, Lrl i nrangc ar'har
der vel \ &'r"ct ca. l0 (100 tllskrlere.
Jcg var dcr i clenr-rc olngang om lør'dJS(rl, tlt('-[ l()l ,tt rr. p.t rrg ftrtlgr'.i[et'r'.
Inclen fol 4 tirner falclt del de-*r'ær:re 4

modehll' ned! Vcjret var godt og jcs
blev mar-rge oplcvclsel r:igere.
Konr til I'.rlp næste;ir'!
Bent F I lansen, Silkebolg

,,:r'

1

ffi

{a>
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Test af Robbes nye

digital servo FS 2507

Stor var glæden, da nyheden om Robbes

Dataene ved 4,8 Yolt:

nye og prisbillige digitalservoer nåede mig.

Hastighed: 0,166 sek.
Moment: 4,9kglcm

Holdemoment
leg havde længe kigget på de noget dyrere

digitalservoer fra firmaer som Futaba og
JR, men jeg

ville ikke give de 6-800 kroner

pr. stk., som de kostede. Her kom Robbe så
med en tilsyneladende god digitalservo

til

kun knap 400,- kroner.
lnd på internettet og finde Robbes hjemmeside, så jeg kunne se nogen data på serYOerne.

48

Og ved 6,0

11,6

I

45 gr.

kg/cm

Volt:

Hastighed: 0,131 sek. I 45gr.
Moment: 5,5 kg/cm
Holdemomen t: 1,4,2 kg I cm
Servoerne har både kuglelejer og metaltandhjuf ca. samme mål som en alm. standardservo og heller ikke ret meget tungere.
Desuden er der indbygget Flash-hukommelse. Det vil sige, at man kan tilslutte et
programmeringsapparat og så i hver servo
indstille midterstilling, udslag, hastighed
og failsaf-e-stilling. Uden programmeringsapparatet kører sen'oeme selvfølgelig ligesom en almindelig sen'o, så det er
ikke et must.
Der er også indbygget et støjfilteq, som
skulle kunne fjeme radiostøj, som sommetider kan opstå ved brug af fx lange servoledninger. Går det helt galt med støjen eller
signalet til den helt forsvinder, så låser failsafen i servoen den fast i den sidste stilling
som den stod i. (Eller den stilling som man
evt. har programmeret ind i den.)
Alt dette lød jo så godt at jeg næsten
måtte bestille nogen med det samme. Jeg
ville dog lige høre på RC Unionens forum
på intemettet førsf om nogen kendte til

dem. (http: / /www.rc-unionen.dk/nytfo-

rum/ default.asp) Her havde andre også
hørt om dem, men endnu ikke prøvet dem.
En var endda så flink at sende mig en test,
som han havde set i det tyske blad Modell
Technik. Her var der også kun rosende ord
at finds så jeg kørte ned til Hobby World
og købte 6 stk. til mit igangværende stormodelprojekt.
Hjemme påbordet kunne jeg se dem køre. De var som lovet ret stærke og kørte
fint. Der var heller ingen slup at mærke i
servoarrnen. Det var næsten for godt til at
være sandt! (Og det skulle det senere vise
sig også at være, men det kan du læse
længere nede i teksten.)
Kort efter købet kunne jeg på RC Unionens forum læse, at Robbe havde kaldt nogen af de nye sen'oer hjem igen til eftersyru
da de havde opdaget en fabrikationsfejl.
Rygteme gk på, at de havde brugt en sili-

)r-.

,,

r-t"

kone, som ikke var syrefri til at lime ledningerne inde i servoen fast med. Det kun-

printef men det er som sagt kun
et rygte. Hvad der virkeligt var galt ved

ne så ætse

kr-ur Robbe.

Jeg kontaktede

Hobby World og spurg-

te, om han havde hørt noget om tilbage-

kaldelsen. Det havde han ikke. Den var
blei'et hængende ved den danske importør! NIen det korte af det lange e4, at vi
fandt ud af, at r-nine sen,oer var med i den
berørte serie, sa de blev sendt rehlr via importØren. Det skulle r-ise sig, at det skulle
tage næsten 3 maneder, inden jeg fik dem

retur igen pga. smol. Ikke fra
Worlds side, ej heller rra Robbes

Hobb1,

...

min nye stormodels forste og arrclen
tur virkede de bare super, så da jeg kort eiter var med Aviator Trar,els i Tvskland til
På

Dortmundmessen, så købte jeg 6 stk. mere,
da de var at finde til en billig penge.

.4
;

Hjemme igenblev de straks skruet i en model, men her r,ar der flip på en af dem allerede ved installationen og kort efter var
den helt død. Nu har jeg jo taget et førstehjælpskursus i bi.a. genoplivrLing, så den
fik et ordentlig slag i brystkassen og inden
jeg nåede til mund til næse-metoden, ja så
var der liv i den igen! ;o) Men den kommer

ikke i modellen!
Den tyske forhandler blev kontaktet og
servoen blev ombyttet direkte ved Robbe.

De kunne dog ikke finde nogen fejl på
den? Samtidig på forumet (Her har vi for-

igen. Man skulle jo gerne kunne stole på
dem.
Så facit af denne test må være, at det er

til prisery hvis den
bare havde været til at stole på! Jeg vil ikke
en fantastisk god servo

anbefale andre at købe dem og har man
dem allerede installeret i sine modellel så
få dem pillet ud! Jeg ville ikke engang bnr
ge dem som gas-sen/oer.
Er der nogen spørgsmål ang. servoerne,
så er jeg belrjælpelig på tlf .:20626953
Der kan læses mere om emnet på Unionens forum. (Søg på >FS 250 T<)

umet igen. Virkelig en genial opfirrdelse.)
kunne jeg læse om jet-folkene, som havde
samme problem.
Det udviklede sig løbende til, at flere og
t'iere piloter oplevede de samme svigt og
da et lokalt klubmedlem også oplevede et
s\,igt endda i luften, så pillede jeg alle mine
sen/oer af deme type ud af mine modeller

Allan Bindeballe
ØstjyskMtk.
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MIN MODEL
eller snarere Harrys model
jørgen Tønnesen har bygget en kvartskala
Spacewalker II fra SIGs byggesæt. Der er
blevet lettet lidt på konstruktionen under

bygningery der behøves fx l,:napt så meget
krydsfiner i kroppen når der el en vibrationsløs elmotor i snuden.
Der er også lettet næsten et halvt kilo
ved at udskifte pianotråden i understellet
med glas og kulfiber ogABS delene til motorcowl, hjulkåber og vingetipper blev ligeledes udskiftet til lettere glasfiber dele.

Flyvevægten er 5600 gram, inkl. 1500
gram LiPo-batteripakke. Der er motoriseret med en Actro 40-5 som trækker en
16-10 APC plopel med 6300 rpm.

\red blandet f1r'r'nir.rgen giver det en
samlet f11'r'etid på over en halv time pr.
opladning, ganske passende til en søndag
på pladsen med et par flyveture og et par
kopper kaffe.
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Tilknyttet Socieh' of Aniique \lodellers
som SA\I-ll Denmark

å

ffi

Klubbens adresser:

*#

, " {

*6græ mfu*sæs=*==*cft
æ

#$Hpw* ffiHg

, s

B

s

{a# ffd##trft F

Hjemmeside: rtrr rv.dmvk.dk
Formand:

*€ €-+

iltrsff#ffi
4

L

ffinF
**3

Erik Knudsen

ff ffiffi

dq

l"'e

$æd æ€

;".

dæe

Æ

3g

,'u':' 1fF#4

diq 3&, :+

ffitrå# ##q"Fi

Amap;ervej 66
69t)0 Skjem, TlI.: 97 3517 67

Kasserer:
Fritz Neumann

Snyd ikke dig selv for glæden ved at få Modelflyvenyt med posten l-neranden måned fra nu af - Tegn abonnement!
Abonnernentsprisen for resten af 2004 og hele 2005 (ialt 7 blade) er 342,00 kr.
Bestil ved at udfylde og indsende nedensiåer-rde kupon.

Kiærsvej 73
4220 Korsør, Tll.: 58 37 23 76

Sekretær og webmaster:
Hans F. Nielsen

Pas på dine blade

Klemivej 4, 8355 Solbierg
Tlf.:86 92 7876,B-mai: HFN@adr.dk

Vi h..rr solide samlebind, delhver kan rumme 12 numre af Modelflyvenyt altstr to argange.
Bladet holdes fast i samlebindet rned metalklemmer - der skal ikke limes,
1et tages ud
"hulles. eller klippes for at få bladene til at sidde fasf og de kan
igerl hvis mar-r skulle få lyst til det.
Samlebindene er lavet i meget kraftigt plastbetrukket karton.
På forsiden og på ryggen er der trykt "Modelflyvenyt<. De leveres i fem
flotte farver - husk at krydse af på bestillingssedlen hemnde4 hvilke(n)
farwe(r) du ønsker. Prisen er kr. 75,- pr. stk.

Modelflyvenyt:
Hans F. Nielsen og
Frede Juhl
G1. Færgevej 22

6300 Cråsten, Tlf.:74 65 L4 57

Kontingent for 2004;150,- kr.

Ekspeditionsgebyr

{l

'

- Brændstol og El:
Fly,
EXTRA 3001 38%, sptr 3,03 m.
6495,-11 1995,EXTBA 3001 27%, spu 2,1 m. kiVARC
2695,-/4995,WIDEBODY 60, sptr 1,65 m. Velegnel til EL. Kit
1495,.
\r/lDEBODY 40, spv. 1,43 m. Velegnel til EL. KiUARC 1 1 50,-/1 995,.
EPSILON. spv. 1,60 m. Velegnet til EL. Kit/ARC
1795,-/2995,.
PITTS STINKEB 34%, spu 2.0 m. KiyARC
5995,18995,"
Fly. E ru u r n e r brændstof, ARF;
EXTRA 3aC !EKl, spu 1,8 m.
m OS f.!AX 1 60 FX, m. dæmp.
EX-IRA 3ff S. spv. 1.6 m.
r. OS !.'AX 61 FX. m. dæmp.
EDGE 5:: s!r 2.0 m.
m. OS !.!i-X I a.l FX m. dæmp.
PiPEB C!3 J 3 sc., 1.8'1 m.
m OS r,':X :2 FS n. dæmper.
SKY HaFC s:; 1 :-l n.

kit/ARC

3: :{. ' : a.: lI0"C. akk!. mv. Begyndertitbud
TRAI\aR 25 s:, - :a r
m OS r,rÅX 2: '.ta-': 2.iJ. mv. Begyndertilbud
Fly.6rauønxt ELNlF:
BO 20S LlOr.lSJtr :..' : :-? 1 æ r
GEE 8EE SPOSiS-i
r-: - =,
MlNl PIPER.
".
-å;- :::':' .l akk!m!latorer.
Kontakt os fcr=r
EL'-.:a---

TRAI\aq

r

OS \råX

O.S. Enoi nes. lorbændiffiDoloEr:
OS uexqO fX. m. oæmp: De sidste af

- c=-; \.-i:
OSMAX61 Fx,m.dæf,f
OS MAX 91 FX. u. dær:
OS N,IAX FS 52 Surpass. r
--:
H€licopter,
OS\,AXd6AX

modellen...

::e.i- SZFTFTS
ERGO 50 m. OS MAX 46FX-H æ : :i:fl
uNl MECHANTK 20oO m. OS r.!tri 9' SX-i:Fjernstvrlngsanlæq:

bt,tilFnrtMC-1O 36Ft anmHr

n,"r"",

.--^€.:

- s:at
.

iic ti,åsii. æ.iji *i-i,., - *-,,
u,auFnp' MC-jg.SuperpCM Nyiæ L:s-8.
tilbehø Visse hlbud ka1 væ.c t

æi-='s: :'::

mv
p.oælmu

SUPEB AIR ARF m. OS MAX 46 LA. p.opel

GILES202,ABFm.OSMAX46FX,

HITEC LASER 4, 35 mHz, modt., 3 servo. akku, lader
MULTIPLEX MICRO-JET ARF, m. seryos og reg.

mv

n

stk. somlebind å kr.75,-

' blå I gul

995,-

3295.4-495.-

6795.-

.2h-

.i-:3.
2:-?3-

jJ::!"ilupoPt Mx-22. Super anræg Ltr sirJ:'
tufauFnPt sonic c4,2 hanats m ; æN? si.JP;FDF's 3::-

9ÆHTILEUl!r

Hermed bestiller ieg:
Abonnemenl for resten of 2004 og hele
2005 (iolt 7 blode), pris kr. 342,00

-

i forverne:

1195,1595,1995,1995,-

ERGO30m.OSMAX32SX-i!.€

Aft t seNoet ag

Vi har desværre måttet indfore et ekspeditiorrsgebyr på alle ordrer under kr.
100,-Ekspeditionsgebyrct er kr. 15,- og går til dækrring af portoudgifterne
ved udsendelse af bestilte blade og mapper.
Ved ordrer over kr. 100,- opkræver vi intet ekspeditionsgebyr. Hvis du
ikke vil klippe i bladet, så skriv din bestilling i et brev eller på et postkort!

Argong
-Argong
Argong
-1 Argong
n Argong
Argong

L

2003,
2002,
2001,
2000,

kr.
kr.
kr.
kr.
'l999, kr.
1998, kr.

grøn
190,175,150,150,,l50,150,-

{rgong 1997,kr. 125,-

Argong 1996,kr. 125,Argong 1995,kr. 125,'
Argong 1994, kr. 100,-

- rød

sølu

Følgende enkeltnumre (saet kryds) å kr. 47,00
Nr l
Nr 2 Nr 3 Nn 4 Nr.5 Nr.6

1986:llrl-t1987: fl
1988:lrl-rLl
1989:
'1990: II
I

l
I

-

nu {4r'{: se nje*mesiOe ww.camodel.com.ar
Gruupnet - CA Model " Multiplex - Hitec - OS Engines - yS
Besøg os påi ww.dinohobby.dk
Email: post@dinohobbvdk
Tel. 27494095

l99A: 1995: L
1996: a
1997: rr
1998: 1999: rr
2000:
2O0l:
2002: ,
2003:
2OO4:

!
-

l

:

r
I
!
I

I
-

a

:

l

Beløbet vedlogt i check

Adresse:
Postnr./by:

kr 100,- tillægges et ekspeditionsgebyr po kr. 15,- til dækning of portoudgifter.
Uden for Donmork tillægges oltid et belob til dækning of forsendelsen.

Ved køb for under

:-l

1992:

1993:

Vi forhandler

-

r

t99t:

'

1295.1795.1295,.
1095.-

a

f

a

ti
n
ll
I

S

e k a le

t æ vn

n

der

Navn

Dato

Sted

F3F Viking Racc 20{ll

9.-16. oktober

Caire Arcona, Ilii€ien TYSkland

Mail

Kontaktperson

Flyveteknisk Selskab (FLY)
(Landsdækkende fagteklLisk selskab under Ingeniørforenir-rgen i Danmark (IDA))
indbyder til møde om

VULCAN kanonen

Fra F- | 04 Starfighter

til

JSF

General Dynamics Advanced Technial Products

Når man nævner "\'IJLCAN" kanonen er der sikkert mange som genkender dens meget karakteristiske brummen og de mange
forskellige flytyp"l som den har været anvendt på.
Flyveteknisk Selskab har glæden at præsentere et foredrag med en repræsentant fra General Dynamics Advanced Tectu'Lical products, tidligere kendt som General Electric, som producerer "VULCAN" kanonen. Som titlen indikerer vil foredraget omhandle
"V[JT-CAN" kanonens udvikling og desigu samt de mange forskellige installationer som kanonen er kendt for. Foredraget holdes
på engelsk, og der vil efterfølgende være mulighed for at stilie spørgsmåI.

VELMØDT!

Torsdag d. 14. oktober

lngeniørhuset, Kalvebod Brygge

kl.
3l

19.30

-33 København V

Gratis-møde i her-Lhold til IDAs regler
Tilmelding til IDA senest d. 7. oktober 2001 pa u-u'n'.ida.dk arransernent rr -107E9 eller 33 1E l8 18
Ikke-ingeniører er også r.elkomre! Kun tilmeldie vil fa beskecl om evt. atllsning.

AEROPLANKRYDSFINER
Vand- og kogefast birkekrydslin6r i tykkelser fra 0,4 til 12,0 mm.
Pladestørrelse: 127 x 1271122 x 122 cm
eller 60 x 30 cm.
Hurtig levering.
os/f iner

Frodesgade 17 1,
Tlt.75 12 23 90
Fax75 12 23 35

67

00 Esbjerg

SIDEN

1e48

ff
I

til

svæve- og gummimotorfly.
Tegninger og materialer til veteran- og
skalamodeller. - Ttæ - lister - balsa - rør
profiler - beklædning m.m.m. På gensyn
Byggesæt

f'

MODEL & HOBBY
Frederikiborggade 23 - 1360 København K
Tlf. 33 14 30 10 - tt. 11-17. to. 10-1.3, onsdag I-uKKt r
wlvrv.model-hobbv.dk

om HELIKOPTER!
X-Cell- Hirobo - Century
Robbe -Vario - Raptor - m.fl.

Drejer det sig

Stort udvalg af rotorblade

BREV

betaler det sig at besøge vores
hjemmeside
www. rotordisc-rc'hel icopter.d k
Mange nye varer: Se ,Nyheder"
Oprydningssalg: se "Rodekassen( 1. nov.
Vi er specialister med
30 års helikopter erfaring
Dertor siger vi

Spar tid -Spar penge
Gå ti|

H

Tidsskriftet Modelflyvenyt
Strandhuse 4
DI<-5762 V. Skerninge

ELI KOPTERSPECIALISTEN
Vi har ferielukket 8.10.04

- 15.10.04

begge dage incl.

ROTORDISC'EN

Amlundvej 4, Lindeballe Skov . 7321 Gadbjerg
Tl{:7588 5454 / Fax:7588 5495
www. rotordisc-rc-helicopter.dk
E-mail: rotordisc@teknik.dk - 24 timers service

Telelontid:
Mandag 09.00-1 9.00 - Tirsdag 09.00-1 5.00
Onsdag lukket
Torsdag 09.00-15.00 - Fredag 09.00-14.00

!

MUUTIPLEX
PERMAX BL-48O hrashless
-/i

,,,sefs the air on fire!

Brushless

Sensorless
Neodym magnets
Small size

o

. Efficiency better than 80%
o
a Virtually zero wear
o
Low weight
. You can choose between 416 and 8 windings, Motors
with 4 and 6 windings also with planetary gearboxes,
O

PERMAX BL motors -

Iow-cost brushless power!
Recommended
Speed controller:
MULTlcont BL-27 A

MULTlcont BL-37 A

rrffi

TYP D

BL-480-4D
33 2483

#
Recom. Spe

Prop

ed

co nt r o

I I

e

r

"

7
'o age(\/)

5,5x4,5 ; 733',5,5x4,5 i 733 -'
5,5x4,5 # 733',-'
5,5x4,5 t 7331.i

6
7

I

Ie

'. c

'l:r'eri(n)

3x8

6

1

3xB

C

1

?,,O

1

3x8

10
12
14

?_
8
25
",

XX
XX

33 348s
7 2275

22V5
itPM

o

I 160(-)

10
12
15

i 3300
1 4700
1 6300

Cun

ent(A)
6
7

RP[/

]i700
1)_900

BL-480-6c
33 2481

v 2276

r=

il&

BL-480-8D

t/oltage(V)

BL-480-4G
33 2480

1

1 )r,O

7

1

TYPG-withgearbox

Frcp

22V6

Cunent(A) ttPi4
2)
5700
17700
28

#
Recom. Speedra nt ro

BL-480-6D
33 2484

# 7 2276

7 2275
RDi\'ii

41

Voitage(V)

RPfu]

00

51 0i)
6',i00

9,5

4404

12

5100

16

s900

MULTIPLEX Modellsport GmbH & Co.KG . Neuer Weg 2 . D-75223 Niefern-Oschelbronn . WWW.mUItipleX-fC.de
co-Distributor: Flair Products Ltd. . Holdcroft Works . SN26 7AH GB-BIunsdon

tr.s.EtøtflEs

SANWA RC ANUEG
Sanwa RD-8000

OS Max 37SZ-H

Sanwa RD-8000 er et
meget avanceret
computeranlæ9, men
let at programmere selv for begyndere.
Leveres komplet
med slim-line 8
kanals modtager,
4 servoer, akkuer
og ladeapparat.
Har indbygget
hukommelse til 10
modeller. Flevsystem er indbygget i

Ring til supplement for den
populære 32
Monteringsmal er
samme som 32. Den kan
derfor installeres i de fleste
''30 helikoptere. Ydelsen
1
er forøget til 1.4
"
v. 18.000 o.m. Større
bagleje og krumtap til at optage den forøgede ydelse
og mindske vibration. 20M karburatoren har
tomgang- og hovednal pa samme side

SX-H.
de

Lq

s
.f

HK

v.

Et 6-kanals computer
anlæg til meget lav
pris. Specifikationer
næsten som det store
RD-6000 anlæ9.
Dog ikke helikopter
programmer, 4-model
memory. Trainersystem. Leveres
med 4 rormaskiner,
akkumulator, sender/
modtager og lader.

på 11 ,5 cmr har samme monteringsmal som FS70-ll-S.
Cylindersæt uden ring for lettere
vedligeholdelse. Nyt udluflningssystem reducerer problemer med
tankni,reau. Lukket forleje forhindrer olietab. Leveres med let

KATALOG ER

og kompakt dæmper. Prisen
er reduceret r forhold trl
clen normale FS-70
_

v./ Jens Munk

-

*

830 mAh

BEMÆRK

- VI ER FLYTTET

2500 mAh
3s 620 kr

-

2s 296kr
5s 445kr
1600

mAh

3s 520

E-

3s 1.045kr
4s '1.385kr
5000 mAh

Is 1.i29kr

qs 1.745kr
kr

rs

2.150kr

.4

Gå ind på hjemmesiden

n

Å:

\ r\A/\ /-silverstarrnodels

-d k.

Der vil være interessante links.

SILVER STAR MODELS

Smedevej 5,9500 Hobro - Tlf. 98 52 02 55

- 2635 I

frfr-Beta Reeaffier
Vejer kun 309 og forbindes til PC via USB
Registrerer op til 16 forskellige data
- hastighed 15-470 km/t

-

5s 545kr 3200 mAh
1050 mAh

l

!

Bemærk vi har ikke åbent på lageret, undtaget i særlige tilfælde, efter neermere aftale og bestilling.
Telefonen svarer normalt fra tirsdag-torsdag fra kl.
10.00 til kl. 16.00. Udenfor denne tid er der telefonsvarer. Brug venligst telefonsvareren, så kan vi ringe
tilbage, også udenfor telefontiden.

:i

Køgevej 200

2s 220kt

-

-

hsjde med climbrate
position 0g "flip" på 4 kanaler/servoer
2 kanals tenperaturmåling 0p til 220 grader
2 kanals tenpemturmåling 0p til 1100 grader'
omdrejninger op til 40.000 o/min
spænding på modtageraccu

* tl-motor - spænding 0g strsm 0p til 1004. : :: :. :' ::
' :':.'':.:r':t::
, - G-måling på 2 akser op til 3BG'
'" (de med . markede målinger kræver tilbehør) ' ,''
' kommer snart: telemetri for aflæsning påjorden
-

;,,,

*

R0-Helikoptere
RG-Biler
tltr-l,ttgt

Truck. I 1/8 biler leveres Subaru lmpreza, Toyota Corolla,
Peugeot 206 & Truck.

- axma@post3.tele.dk

'

RC'Fly

Vi kan også levere 1/'10 biler 4WD Monster Chewy

å
l'

OS FL-70

- lo" din forhandter
eller mod frimærker eller check fra importøren
Simprop Hovedkatalog 2003 - kr. 60.Simprop Nyhedsprospekt 2004 - kr. 1 0 OS Motor-katalog - kr. 10.-

Livs-lang erfaring med:

Escort Cos\ .iorth & Porsche 911 GT.

Ring HYPER.En topkvalitesmotor
pa 8.17 cm .Yder 1.9HK
g
17000 o/m. Blat fræset topstykke giver
køling. Carburatoren w
har 10 mm abning mod
normalt 5 mm.Dette giver i
forbindelse med forbedret ,., ,rfti
brændkammer mere
stabil kørsel i hover som
fuld speed.

Sanwa VG 6000

.-

i skala 1:10. Bilerne, der er 90% færdige, leveres som
2WD eller 4WD. De er forsynet med en let startende
2,5cm3 gløderørs motor med snorestart.
2WD leveres med flg. karosserier: Porsche 911 GT,

4WD leveres med flg. karosserier: Ferrari F50, Ford

bedre

" $tort la$er I

stof biler 1 :'l 0
Vi kan nu levere en hel serie kvalitets brændstof biler

OS Max 50 SX-H

Ring efter prospekt!

!

SY brænd-

Mercedes C, Ford Escort, Opel Calibra & Toyota Celica

senderen. lndeholder programmer til helikopter og fastvingede fly.

" Attraktive priser

RC BRÆNDSTOFBILER

Startpakke indeholder alt for at måle ovenstående
(bortset fra det med . markerede) samt software
og kabel

til

PG

- pris kun kr.1.595,-

Se mere info på

www.rc-hobby.dk

qåJ

Mandag:

)-) -r*r erql
/[:'r
f f JJ
f f J:t
f*t
a.å{.J JJ

R0-Monstertrucks UilU f[-l_i]Sli]
RC-Både
,
* s ,_:

Åbningstider:
Tirsdag:
0nsdag:

rJX
ts,

S#s*=iruu*y-ij"b

11.00-18.30

1't.00-18.30
11.00-16.00
Torsdag: 11.00-18.50
Fredag: 11.00-18.30
Lørdag: 10.00-14,00

MtO nortrlnsen nonWfu
iii':l::::'::T::l:::'

a
VI HAR ALTID EN TRAINER 40.
Komplet med alt det du behøver for at komme i gang
med at
Kr.2995,-

flyve

T::

::: ::: T:t *..,,*,

EASY STAR kommer færdigbygget med 3-kanals

rliloli'Y

'o"i:"T:

i::lli::T

Kr

1850,.

Raptor 50V2 byggesæt med PRO-50H motor .Kr.3795,-

E-HAWK

1400

Kr,775,-

Glasfiber kropo med Speed D 400 motor færdig beklædt
vægt 600 g
Nødvendig tilbehør:
3-kanals fjernstyring

Kr.1450,-

ROBBE POWEB PEAK INFINITY 2

SULLIVAN KABLER nu med millimeter gevind

batteri, lader og fartregulator

filfr,m

LMH 120 C0RONA byggesæt indholdende servoer, gyro,
fartregulator og batterj.
Du mangler kun sender, modtager og lader.
Corona er meget robust og har fleksible rotorbladet.

LMH 120

C0RONA komplet
med fjernstyringsanlæg og
lader

Kr.5295,-

'18001404 SPORTSLINE CHASSIS 04 1:5
Dette er basischalsiet i FGs Sportline 04 serie, Chassiet kommer
færdigmonteret med stanCarddele, men du kan selv sætte dit præg
på det ved at tilkøbe nogle af de følgende tuninssæt,
Tuninssættene skal besttlles sammen med bilen for at få dem til specialprisen,
F.eks. med Ferrari 360 GT karosseri,

18006007 BtGF00T
OFF-ROADER 1:6

Ring om pris

{+*

Pi<colo TNDENDøRs HELIKoPTER

Kr, 6098,.

MEGA 1/8 4WD MONSTER THUCK med 4-hjulsstyrrng og kæmpe hjul
- bilen leveres færdigbygget med radiostyring (ekskl. batterier og glødestarte0.

CEN TR4 kornplet med a':

cr s{a

bruge for ai kore
Kr. 2450.-

Er udstyret med 2,6 ccm motor og 2
trins gear.
Flere modeller at vælge mellem

Karosseriet er dekoreret
og lakeret i smarte farver
7,5 ccm Race l,4otor
Kæmpe hjul
4-hjulsstyring
Kuglelejer
Tunudslodning
3-tr nsgearkasse med

Fun Piccolo + Piccoboard Plus + 2 Micro-server +
Lade + Flyakku + Sender + Krystalsæt + Easysim.
Kr.2495,Leveres også uden sender og Krystal sæt Kr.2095,-

bak

Tillæg for færdigbygget

model

Kr.

175,-

10 ol etrykstoddæmpere
rneC ,'Co l-over,, system

rlig:lorque servoer
220

c talk

Kr. 6395,-

Besøg vores internetside på:

www.leif-o-hobby.dk
Sprængfyldt med informationer til hobbyfolket

Alle priser er incl.25"k moms. Der tages forbehold for trykfell, udsolgte varer, valutakurser, afgifter og andre forhold der kan indvirke på prisdannelsen.

ÅeNrNrcsrrDER: MANDAG - FREDAG KL. 13.00 - 18.00 . LØRDAG KL. 10.00-12.00

:-.-.

RC-Unionen
Rugmarken 80
8520 Lystrup

1[agasinpost

0T-

6514

Jørgen t{ieleen
VdbvvEi 1T

Blad nr.46083

DANMARK

PP

TTTTI \JESTERIJIfi

oæ

a,r

*b

Karo Air 3-1O95
3

Karo Air 2-845 Dragonfly

kanals

kr. 1.498,-

2

kompletsæt med fjernstyringsanlæg

kanals

kom pl et sæt m

e

kr.
d

998,-

fje rnstyr i ngsa n I æg

$
Stor

motorprogram
fra SH
5H-21 Compet,ion iib'
Til bil, båd, fly m.m.

Karo Air
Karo

Air 3 kanals fjernstyringsanlæg Komplet sæt

-

Karo Air standard servo
Karo Air mini servo

rV'"\
SH-32fsrtfiy

kr.
kr.
kr.

RC Styro:

f

168,-

ra Ghiant

TJI EPS

RC Colours:

Til plastic

RC Car:

Til polycarbonat

Pris pr. dåse (til

alt og i alle farvel

kr.

48,-

kr.
kr.

398,598,-

Hobby Træ
Blue Phoenix, 2 m.svæver, godt begynder træbyggesæt,

2 kanals
Lindy 25, Godt begynder træbyggesæt, 3-4 kanals

I

brl

5H-12 Slide Carb. t'i

bil

5H-32 Marine til båd

Kvalitets servoer fra Blue Bird, Taiwan
698.88,-

Komplet malespraysortiment fra Ghiant
Komplet malespraysortiment

5H-21 i

BMS-306 Micro Servo, str.22 x 10 x 23, speed 4.8V - 0,11 sed60 , 69
BMS-371 Micro Servo, str.24 x 11 x 24, speed 4.8V -0,12 sec/60,89
BMS-380 Micro Servo, str.29.5 x 13x26, speed 4.8V-0,13 sec/60, 139
BM5-3B0MG Micro Servo, str.29.5 x 13x26, speed 4.8V-0,15 sed60, 159, BB
BMS-620 High Torque, str.40.5 x 20 x 41 , speed 4,8V - 0,15 sed60 , 459, BB
BM5-620MG High Torque, str,40.5 x 20x41 , speed 4.8V- 0,15 sec/60, 519, BB
BIVS-621 High Speed, str.40.5 x 20 x 41,speed 4.BV - 0,13 sed60, 419, BB
BM5-705 HighTorque, sIr. 42 x 21 .5 x 22, speed 4.8V - 0,1 8 sec/60 ,28 g, BB
BM5-706 High Speed, str 42 x 21 .5 x 22, speed 4.8V - 0,1 3 sec/60 ,26 g, BB
SDC-05A8, Speed Control, 54, m B, 4-8 celler
SDC-10AB, Speed Control, 10A, m.B.4-B celler
SDC-45AB, Speed Control, 45A, m,B. 6-10 celler
Alle speed control med 1 A BEC

South Herts Models
Absolut den bedste glødestrømsregulator til permanent glødestrøm

kr.

398,-

Sinyih
1/10 nitrobil
4 WD, fås med forskellige karosserier - Ferrarr, Porsche, Celica, Ford Escort,
Mercedes CLK, BMW Calibra, Audi - pris: bil med motor;

kr. 1.885,-

Great Vigor
1/8 Buggibil
Model: Rex-x, topkvalitet, med T6 alu chassi, kuglelejer, aludæmper, ståltandhjul, krængningsstabilisator, h gh performance pipe, aluhj ulophæn g
i

kr.

2.985,-

eller incl. SH-21 Motor med slidekaburator og bagududstødning.

kr.4.485,-
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Jollen2.6SgiHemmet

T,t.75 28 04 55 Fax 75 28 05 00

. www.autoogsurf.dk

