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Modelflyvenyt

-r,fi?;ffi

*nu'*,u,,,.

Strandhuse 4
5762 Vester Skerninge
Tlf:622412 55 (i alm. kontortid)

Udgiven

Emait: pe@modelflyvenyt.dk

skal sendes til grenredaktørerne og ikke til den ansvarshavende redaktør Se adresser
her til højre. Organisationsstof, referater, indbydelser el.lign. skal dog sendes til de

respektive unioners sekretariater.
Referater der modtages mere end tre måneder efter et arrangements afholdelse, kan
ikke forventes bragt i bladet.

Radiostyring:

Dansk Modelfl yve Forbund
Lars Kildholt, formand
Kærager 6,2670 Greve

Arild Larsen, Rugmarken 80,

Tlf.43

Crenredaktører:

8520 Lystrup
Tlf:8622 63 19 (RC-unionen)

Tekst

69 66 67

Abonnement:
Abonnement for 2005 koster i
Damark kr. 300,- for alle 6 numre.
I de øvrige nordiske lande er prisen kr. 35Q- og i Crønland kr. 350,I det øvrige Europa er prisen kr.
350,- og i resten af verden kn 445,-

Email: al@modelflyvenyt.dk
Tekster afleveres om muligt i elektronisk form. Lav tekstens opsætning så enkel
som muligt - gerne i et rent tekst-format og uden specielle formateringer med spalter, bokse eller lign. Sæt aldrig billeder ind i din tekstfil.

Annonceekspedition:
Tidsskriftet Modelfl yvenyt

Poul Møller
Morbæruænget 9, Fensmarlg
4684 Holmegaard
Tlf:2026"10 53

Email: pnm@modelfl yvenyt.dk

Udgivelsesteminer:

Billeder
Papirbilleder som sendes sammen med stof til bladet, r'il blive returneret, hvis du
oplyser hvem de skal tilbage til. Husk at oplyse hvem der er fotograf, men undlad
at skrive direkte på billederne.
Digitale billeder sendes på cd-rom eller diskette. Gem særskilt (altså ikke lagt
ind i en tekstfil) i TIFF eller JPEG-format i bedst mulige kvalitet/opløsning.
Billeder fra Internettet er i så dårlig opløsning, at de ikke kan bruges.

Hvis Modelfl yvenyt udebliver
er bladet beskadiget i forsendelsen eller skifter du adresse så skal du henvende dig
til din unions sekretariat:.
RC-unionen: 86 22 63 19 ma-to kl. 15.30-77.30, sekretariat@rc-unionen.dk
FFU: 57 54 33 88, buchwald@pos0.tele.dk
CLU: 86 94 92 39, ulla@modelflyvning.dk
Alle andre skal henvende sig til Modelfyvenyl 62 24 12 55kL 70-1.4
mail6Dplakatforlaget.dk
Yed eventuel udmeldelse

er det vigtigt, at du giver besked til din unions sekretariat
med at betale det næste kontingent.

-

og ikke bare lader være

DEADLINE næste nr. 4 marts 2005

Modelflyvenyt udkommer den 15.
i månederne februar, april, juni,
august, oktober og 5. december.

Steen Larsen
Rengegade 21a st.th.
4560 St. Heddinge
Tlf: 30 56 39 48,
Email: sl€amodelfl yvenyt.dk

Annoncemateriale skal være os i
hænde senest 6 uger før udgivelsesdato.

Fritflyvning:
Per Crunnet

Oplag: 4.200 eksemplarer

Hakonsr,ej 10 A
2880 Bagsværd

Sats og

Tlf. 44 44 88 76
Email: pergrunnet@thotmail.com

Linestyrings-unionen
Ruben Sonne
Skolegade 64, 7400 Herning

'tlf:

tryk: A-Offset, Holstebro

Oplysninger og meninger:
fremsat i Modelflyvenyts artikler
står for artikelforfatterens egen regning og dækker ikke nødvendigvis
redaktionens opfattelse.

972'1.41.06

E-mail: ruben@modelflyvning.dk

Ekspedition:
Tidsskrif tet Modelfl yvenyt
Strandhuse 4
5762 Vester Skerninge
Postgiro nr. 7 16 10 77
Tlf:622412 55 (i alm. kontortid)

Forsidens billede:
Lars Pilegaard prøver Alfa Models
nyeste el fan model, der som
originalen er baseret på Huckebein.
Læs mere side 16.
ISSN:0105-5441

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

i

hobby-centret, hvor man blandt de
12.000 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.

hobby--c5;]*t[9.[,"
Søgade 26 . Ringsted .Telefon 57 67 30 92

www.hobby-centret.dk

Så kom den endelig - Den nye

Systemkrav:

Realflight G3.
Sættet indeholder:
. Over 41 fly
r Forskellige helikoptere
r 13.000 km2 til at udforske
o lnterlink PLUS controller

Minimum

.

\Mndows XP, 2000, ME, 98
o lntel Pentium 1.0 GHz
. DirectX 9 eller mere
. 3D accelereret grafikkort 32
MB ram
. 256 MB ram
r 1,3 GB harddisk

Teamet fra RealFlight har gjort
det igen. Med den nye version er
der lavet væsentlige forbedringer
mht. 3D fysikken, som giver en
bedre fornemmelse og realisme

når man udfolder

Optimal
. lntel Pentium 3,0 GHz
. 3D accelereret grafikkort 64
MB ram

sine

akrobatiske evner.

.lGBram

De har også ændret i måden man
følger flyveren så man konstant
har horisonten i baggrunden.

Som altid er der fuld "kollisionsdetektion", men som noget nyt
kan flyet ligeledes gå i stykker.
Der er kommet en bane beregnet
skræntflyvning, og flere
skræntsvæverer følger med i den

for

nye pakke.

Meget mere kan opleves med
den nye RealFligt G3

For mere information, gå ind på
www.realflight.com, eller kontakt

Avionic Denmark for råd

og

vejledning.

PRIS kr. {795,-

I/VIONICI

Vi holder ferielu kket 1 4,02.21 .02.

DENMARK

!=

5ffH:1å:

Tlf.: 86946088
www.avionic.dk

t--.t-" .l

"t
'
Vægt 250-2709. til 3 x Li-Po

P-51

4D

ZOOMZOOM
ZoomBi 4D
Zoom 4D, spv. 90 cm. le'.,eres malet.
Væqt ca. 320q. tl 3 x Li-Po

495' zoÅBi

Quasar, spv. BB cm, leveres malet

*l

Mega AC

3

900.-

tl

\*;,"
Y

Christen Eagle, spv.73 cm
Motor POT BOW + Tl''ll/121C-3

64C.-

Motor AXi 2212134 + Tl,'11/0810'3

925

Cobra

550.-

550,,

Microbat. spv.96 cm, 3Dtkunstf.
2COOL. Microbat i dobbeldækker
udgave spv 96 cm. 3D,kunstllyvning
PJS 550 motor + TMM1210 regl.

600,b5u,-

1

decor.

Rhino

925,

*c(==

ht" '
_:.- BAI

BAT
cm

BAT vinge til sp 400. spv B0 cm.

EPP 375..

YAK 54

Ub*
,fu_
EasyStar, spv. 137 cm model i EPP skum
(læs meget holdbar)m. motoripropel 495.Med 2 servoer og regulator

1

.000,-

Slartsæt 1, komplet (MC-12 sender) 3.225,Vægt 195-2509.3 x Li-Po
Motor AXi 2212126 + TMM 1 210-3
MicroTex motor + TMMOB10-3

850.1250,795,1250,-

til l6/15rx motor

350,-

1995,-

FW-1904

183

med

1995,-

indbygget FAN og Børstelos motor + regl.

cm

825,-

fff.#,,
P-51D

Mustang

F4U-1 Corsair

cm
cm
F4U-1 Corsair, spv. 81 cm
Sp. 300 m. 5:'1 gear. APC 9x6SF og
P-47D Thunderbolt, spv. 83

825,-

P-51D Mustang, spv. 85

825,-

825,'
375,-

Alle Alfa modeller kommer lærdigmalet
og næsten færdigbygget.

t
A4

Skyhawk

FgF Panther

cm
40-3p
cm

i

Plettenberg

795,1250,1295,-

motor

fra 675,-

Panther

475,-

MIG 29

Hornet CP2
coRoNA 120
CORONA 120, rotordia. T4 cm. med

Zoom 400. rotordia.59

l,4lG 29, spv. 65 cm tir 1 Mini lan

Ir/ega AC16/15i3 + Jes 40-3p

l/ini

795,

regl.

fan 480 impeller til 16/15/x

/

480

.'*1""

1250.-

motor

350,-

* +I
"tq&

Hawker Huntet

F35.C JSF

cm

1895,-

Hornet CP2, rotordia. 59 cm. TILBUD 1350,CP2 + Gyro + 4 stk.

servoer(BB)

2540,-

regulator

3235,-

+ XN12 modt. + x-tal +

Et godt sted

0
åJb'=lFF

-'^- 4

at starte

medin'door
helikopter.

-::::

rotorbl. Bg5,HORNET + 3 servoer + gyro TILBUD 1720,-

F35'C JSF, spv. 70 cm.
Hawker Hunter, spv.70 cm.

HORNET rotor. 49 cm miGFK

Mega AC16/1512 + Jes 40-3p

Vi lagerforer alle reservedele til HORNET lll

Mini fan 480 impeller til 16/1six motor

Vi flyver selv med en Hornel / Logo 10 og
kan derfor vejlede dig ogsa etter købet.

fF-18
F-18. spv. 90 cm. er

Sniper

Logo 10 el-helikopter, rotord.

beklædt.

Sniper, spv 86 cm, GFK krop,

som

1100,1295,-

er malet. beklædte vinger og ror.

40-3p

'1250,-

Startsæt består af: Model, servoer, regulator.
motor, propel, 2lader 121220V, akku, sender,

Mega AC16/15/2 + Jes

modtager og krystaller. (lim købes separat)

Se mere information om modellerne
på vores hjemmeside www,el.lly.dk

Se flere begyndersæt på www,el-fly.dk

,--ilq

:';ffiiffi;å,n*t;:itffl::,,1,
,'

385.-

Det ullimative setup til Nemesis, F3Aog

450.-

cm
40-3p
F4D Skyray. sp,/. 65 cm
lJega 4C16,15'3 + Jes 4C-3p
Jes

i:

1230.,

Rhino vinge med sp 280, spv 68

640SHD
3 x D54 servoer

F4D Skyray

Midifan impeller til F9F

TMM2512-3

t

900,-

Ta 183

Hacker / Mega

Motor POT 200W + TMM2512-3 1130.
X Rock. spv 100 cm. ca. 500q
750.
Motor AXI 2B0Bl24 +

fa

Focke-Wulf Ta 183, spv. B0 cm

0-

A4 Skyhawk, spv.70
130,- Mega AC16/15/3 + Jes
F9F Panther, spv. '1 15

,*t
--qF

Uzi XXL, spv. 100 cm, med

1'a215,-

400,-

Microbat

Vægt ca. 6309. til 3 x Li-Po 2000SHD

Li-Po)

1

Focke-Wulf FW 1904. spv. 85

575- l.lega AC16 15 2

Extra 3D. spv. 73 cm

understel opnaet ved brug af 2 stænger.

9S5,-

BA regulator.

Flyvevægt ca B5g med 2 x Li-Po celler.

YAK 54. Børsteløs power.

300,-

1175,-

Ta 183 HuckeDein, spv. B0

cm
cnr

Anvender 2 servoer.

Forbedringer: Mere enkel og hurtig at samle,
bedre farve, mere stabile vinger og skærkere

1

119 Birddog, spv. 145 cm
AXi 2820110 + TMM 4012-3 regl.

l,4ini fan 480 impeller

.{' 1;

Nye Shock-Flyer, spv. B0 cm. leveres
malet. Vægt 175-2209. Til 2-3 x Li-Po.

695,-

+ Jes 40-3p regl.

+regl.

-

\

--*.,..t "

SU-27, spv.42cm med molor+propel

i:^

4t,fu.
J.-

IVemesr's

L19 Birddog
Ll9
Birdd(

Spitfire. spv. 110 cm

lllEa AC22l20l3

Eagle, EPP 3D modei spv.90
Cobra, EPP 3D model spv.78

Nye shock-flyer fra ikarus.

Spitfire

695.-

3 x Li-Po

Eagle

Vægt 185-220q. Til2-3 x Li-Po. Fas som:
Egde 540T. Extrema 3305 0g Super Star.
Model med lkarus molorsæt (3 x Li-Po) 375,Børsleløs for mere power og min. vægl
AXi 2208/34 + TMMOB10 (2 x Li-Po) 900,-

cm.

\#
-rå-q,

Med FAN + borslelos molor

Christen Eagle

Vægt ca. 2709.

2 x Kokam Li-Po

MIG 15. model i depron spv. 75

I

Uzi XL

AXi 2208/34 + TMMOB10 (2 x

+ Jes 40 3p regl

,4iniqrL

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

. ,a, -j._l

F3A

22204

t

6{

AT6 Texan. spv. 125 cm

+D. siv. cm, Ieveres ma et.

/

'*'
,JrPt

AT6TEXAN

P'51 Mustang, spv. 1 15 cm
Mega AC 22t2013E + Jes 40-3p

Uzi XL, spv.70 cm, med decor.

su.27

Mustang

925.- \

Motor AXi 2212134 + TMl,/0810-3

Vægt 175-1959. til 2 eller 3 x Li-Po
Motor Typhoon 06/3D + TMM1210

*\

y-...

Mini fan 480 impeller til 16/15/x

molor

cm

2495,520,-

Tryklejer (2344)

265,-

Logo 10 med GFK rotorblade, friløb
og tryklejer

350,-

115

Rotorblade GFK

(2344). Samlet

tilbud

3000,-

Logo 10 Carbon el-heli. rot. 115 cm 4495,Logo 14 Carbon el-heli. rot. 125 cm 5295,Logo 24 Bionic Carbon rot. 150 cm 6295,-

Børsteløse fartregulatorer og motorer fra
alle de førende producenter.

bs:x
Hacker

Excel Competition 3 spv. 221

crn

Leveres færdigbeklædt. Flot og stærx

ARC

Til sp 500 eller buggy motor.

ARF

HCS

og op til 5 Li.Po cel.

n/8n5E

PYTHON 30

245A.-

Hacker A20-34S. 299 til 2 Li'Po celler

rcdel

Hacker A20-30M, 429 til 3 Li-Po celler 545,-

795.-

Hacker A20-26M, 429 til 2 Li-Po celler 545,-

Mega AC 22130/3 motor

Turn Left, spv. 122 cm.

A20

X-PEAK 3plus er en
ny og lorbedrel
udgave al X-Peak 3.
Lader nu op til 5A

465,-

HCS 20/B/16E, 319 til 2'3 Li-Po celler

365,-

HCS 23/811 2E, 3Bg til 2 Li"Po celler

365,

HCS 23/8115E, 3Bg til 2-3 Li-Po celler

365.-

PYTHON 30, 259 lil 2-3 Li-Po celler

400,-

PYTHON 60, 329 til 2-3 Li-Po celler

400.-

Motor og regulalor som sæt.
Hacker A20-34S + TMM 1210 regl.
HCS E motor + TMM 0810 regl.
PYTHON motor - TMMOB10 regl.

965."

X-PEAK 3plus 54, 1-14C, 1-5 Li-Po
lntelli Control 5A, 1-25 celler. V3

H-

695,995,-

#* Hv;

':'t/'.+ro

Cockpit

MC-12
l',4C-1

2 Iøs sender med

akku TILBUD 995.-

R700 1595,akku 4495.med akku 5350,-

MC'12 Computeranlæg med

MC-22 Computersender med
MX-22 Compulersender

modtager 1225,1625.akku

Pjco-line sender og

Cockpit sender 7k med

lSL6-330d 5.54,1-30 celler,2
lSL6-530d,6.04, 1-30 celler,2

udg.

udg.
2udg.

1.375,2.395,-

:i*å.riw

2,995,lSL6-636+,8.04, 1-36celler,
Kob din schulzelader der hvor du ogsa
onsker at tå vejledning og service.
Vr har 9 ars erfaring med schulze.

EVO sender

750,
800.-

2695-,

MC-19 sender m/HF modul

Se mere pa lwwv.el-fly.dk

.f

.t

i

4Ki2204t54.2NIt

ryl:',?.s11'1i11
sa er det Kokam

Microfloh

6.8A)

80,-

AXi220B/x.419 til 2 Li-Po
Axi2212lx.52g til 2-3 Li-Po

640SHD.640mAh,179(15C'9A)

85,-

- 14A)

120,-

Bagmonteringen

910SHD,910mAh,24g(15C"12A)
1250SHD, 1250 mAh,35g(15C - lBA)

135,-

124)

115,-

(6/3D)

Typhoon micro 06 serien, 439
I baggrunden ses Destiny i de normale farver Typhoon micro 15 serien,

T3g

'q$t'wlillr

#

.r
Destiny

.fr"

Fredy FV

Destiny, spv. 138 cm

1350,-

Fredy, spv. '153 cm med T-hale

1

Fredy FV spv. 153 cm med flaps

850,-

'1950.-

Mega RC 400/15/x, 7-10c.639.
Mega AC 221203,3E.4,7-Bc.

16fu.

Dream

Diva, spv.300 cm som

svæver

Baracuda, spv. 300 cm tii

elektro

1875,-

a.
z/

925,-

1210-3

0Bl0-3
ADV

MegaAC

1611514

3 x 1250SHD med stik, 1109

1025,-

3 x 1500HD med stik, 1059

ilÆ
ffi,*

-T

-

Toplight Mega S

Toplight Mega T. spv. 200
Toplight Mega S, spv.200

cm
cm

255C,2595.-

T= dobbelt vjorm. S= enkelt vjorm
Gode til Termik og Skrænt flyvning.

875,995,-

3 x 3200SHD med stik, 2759 (45A)

c.)

1300,-

'"+€å;r;3lE

.,,.,€#' :tG

h[tfoå

Aerofly profi. Deiuxe iV2005)
Mamba 3000, spv.200 cm.
Mega AC 22130/3

eleklro

motor

-

1695,-

CD

USB

675,1725,-

l'ar d.r s rr ator '.a s oste a, bg margler:
195,mod.) 195,-

Add-On, CD til Easy.fly
795,- Add-On 2,CD til

525,-

?*il

H

*-

'-

=
3I"*l
Ncm.4.4g
Ncm,99

130,-

MS-X3 servo (Hype),18

Ncm,139

120,-

servo 9

160.-

Ncm,5.4g

150.-

åIirEc
NYE priser på HITEC servoer:

15,17,-

GP 3300 løse, 23x43 mm, 599
48,Stort udvalg i lN-LINE loddet Akkupakker.

x KAN1050

375,-

gram

MS-X2 servo (Hype),10

44,-

B x GP 3300

gram

Schulze 4435. 4 kanaler. 6.5
Schulze A835rv, 8 kanaler, 13.5

D54 Micro

21,-

B

CD

_aI*#

.åæ

685,'

GP 2200 løse, 23x34 mm, 469

FLYSIMULATOR med intertace kabel

750,-

480,-

Ni-MH celler uden loddeflige
KAN 650 Iose. 14x29 mm, 159
KAN 1050 lose, 17x30 mm,20g
GP 1100 løse, 17x30 mm, 209

til senderen

1040.-

D47 Micro servo 11 Ncm, 4.79 NYHED 175.-

PRISER PA N|.MH CELLER

færdigpak
lærdigpak

{ri)

460,-

Ni.MH pakker uden stik (lille udsnit)

(Kræver elevstik I din sender)

HFM S HF Synth modul(krystal
Scanner modul til EVO serien

6095."

D44 Micro servo 10

stik

7 x KAN1050

4495-

EVo 12 sender m'Synth modul

550,-

Monteret med 3 balancer
1350,1500,- Monteret med 3 balancer (elektronik) 1595,1150,- Lj Po balancerlil 1 celle (elektronik)lg 78,-

1.q.
. ..r. zi I

Easy-fly + P,cæfly + Add-On

(304)
(30A)

3 x 2000SHD med stik, 1659

FLYSIMULATOR med (styreboks)
l"

(12A)

2 x 20005HD med stik. 1129

Easy{ly + Piccofly + Add-On
395,Aeroliy proff. Deluxe (V 2005) USB 1350,Den nye deluxe har ulrolig flot grafik. I max.
cp osring i detaljer som står du selv på den
valgte ilyveplads. Leveres med USB stik.

;

lra215,-

(1BA)

900,-

1400,-

+Jes 30-3p (8c.)

Mega AC 2212013 + Jes 40-3p (7

255,-

(9A) lra 310,2 x 910SHD med stik. 529 (12A) 315.3 x 910SHD med stik. 749 (124)
440,2 x 1250SHD med stik,75g (1BA) 385,-

1025,-

"j.

Toplight Mega

3Bg(9A)

900,-

2295,-

Diva er en svæveudgave af Termlk dream

(6.8A)

Motor og regulator som sæt.
{Xi2204t54 + TMM 0810-3

c.)
AXi 2826/10 + TMM 4016 (14 c.)

Thermik Dream. spv. 300 cm (elektro) 2295,Vinge I 3 dele, med flaps og krængror.

Lithium Polymer pakker, tærdig med stik

3 x 640SHD med stik, 559

Mega RC 400/1 5/5 + Jes 1 B-3p

Baracuda

Ring eller se de nye priser pa www.el-fly.dk

495,-

2 x 350HD med stik. 249

3350,"
e104 _

110,-

460,-

795,-

regl.
regl.
\Xi2212126 + TMM 1210-3 regl.
\Xi2212134 + TMM 1210-3 regl.

-

1500HD, 1500 mAh,339(BC

EVO 7 sender m/Synth modul
Evo g ienoer m synth modut

2000SHD. 2000 mAh. 529(15C' 30A) 180,3200SHD, 3200 mAh, B7g(20C' 644) 340,-

MegaAC 22130x7-12c.224912x8

AXi 2820/10 + TMM 4012 (10

Thernik

740SHD,740 mAh,21g(20C

2 x 640SHD med stik.

AXi 2208/34 + TMM 0810-3

-

350HD,350 mAh. 109 (20C

675.-

Mega RC 400,7i 12 + TMM

-/'_n-.

10x6

400,-

Mega AC 16/15/x, 7-10c.769.6x4-Bx6 625,-

Typhoon M06/24-14 + TMM

-

500,-

celler 500.celler 525.
og propelnav 115,-

1250,-

?

Lithium Polymer celler, løse med PCB

celler

2-3 Li-Po

AXi 2B0B/xx 7Bg. 7-B celler BxS-'1 0x6 600,AXi 2814/xx 1319, 7-B celler 9x5'10x5 650,495,- AXi 2820/10 1619, 7-10 c. '10x5-12x8 700,-

Nanofloh, spv.78
Microfloh.

Skal du have

.f
.;1. J=-

'.

cm.
spv. 114 cm.

3595.-

Micro IPD

0.09s
89.0.17s

HS-50 servo, T Ncm. 69.

210.-

HS-55 servo. 11 Ncm,

140.-

HS-81servo,26Ncm,'169,0.11s
HS-B1lVG med metal
HS-85 BB, 30 Ncm.

tandh1ul,0.11s

199.0.16s

HS'5625MG digi, 94 Ncm. 609.
HS-5925MG digi, 92 Ncm, 569,

0.14s
0.08s

Prisfald 185," Jeti 4k / 5K modtager, 8.99
Prisfald 190.- Jeti 7k modtager, 1 59
475.- Jeti krystal til Jeti modtager

færdigpak

145,220,-

220.'
450,680,-

250,.
325,-

t ['oL"u itig Lt t yipmznL
Hjørringvej 145D. 9900 Frederikshavn

tlf

99lll3]3

Telefontid:

Forretningen:

Mandag 13.00-20.00

Mandag 15'30-20.00

Tirsdag
Onsdag

14,00-18.00
14.00-18.00

Torsdag 13.00-16.00

Kun ordre
lnternetbestilljng er aben døgnet rundt

Tirsdag 15.30-18.00
Onsdag 15.30-18'00
Torsdag- Fredag lukket
Lørdag efter aftale

60,-

www'hobby-vtrorld.dk
Nyheder

Radioudstyr
a

I

*-å-

l
N

Nyheder

Tilbehør

-J--," e
1-;i*i.o.

:ffi
Twister CP. Færdig rndendørs helikopter med
senderog \adet PøveflØjeltta fabrikken nu
med collective pttch som muliggør 3D f yvning
.. kun kt 2295-

Reak Flight simulator. Med USB i ls utn ng
og styreboks samt kab er til tilslutnjng af
egen sender S mulatoren indeholder 41
forskellige modeller .
kr. 1895 kun kr 330 -

k

Glødehætte.

{.-

kun

kt

224-

kt 1,75 kr 250 kr. 185 -

Brændstofpumpe fra.

tn..

kt 122-

...

...

Tllbudspris for startkasse byggesæt og
tilbehør som nævni ovenfor.. kun kr. 895.-

Harrier 3D. Færdig 3D model ttl motorer fra
'157 cm, længde 169 cm

*i'i

er

Power Panel

5 cc Spændv dde
vægica 36kg

;

Futaba anlæg:
Den nye FF-g Super med 149DP modtager, 4
stk servo S300'1, modtagerafbryder,
kun kr 4675 batteripakker og ladekab

Starlkasse samlei og malet
Startkasse byggesæt
Slartakku 'i2 v
Starter ..

8

t.r!
O Ol

1475 -

FF-7 med 137F modtager,4 sik servo S148,
modtageraf bryder, batteripakker og ladekabler
nu kun kr 2995.-

6EXA med 1 36F modtager, 4 stk servo
S3003 modtagerafbryder batteripakkerog
lader
nu kun kr 1895,Skysport 4 med 1 36F modtager, 4 stk. servo
S3003 modtagerafbryder batteripakker og
lader ....
. . nu kun kr 1395 Vr ændre gerne I sættene og sendere kan
købes seperai

%_*

T
Harmann Rocket. Færdig pyion racer model til
motorer fra 6 5 cc Spændv dde 136 cm,
længde130 cm vægt ca 2,8 kg kun kr. 995 -

*

,_sL
@n-'

Aerofly Professional Deluxe. lvled USB
tilslutn ng og kabler t I t lslutning af
Gra!pner/JR, Multiplex og Futaba med DIN
st k 12 flyvepladser hvoraf 3 er i fotografik
54 forskellige modeller som f eks TOC og
F3A modeler
lun kr 1395 -

I

Startkasse plast og t behør som nævnl
ovenfor p us lader til 1 2 volt akku
kun kr. 1095.-

.

Startkasse r plast uden tilbehør og
mode holdere blå
kun

*.

kr

395 -

Futaba Flight pakke.

+

4 stk Fytaba 53003 servoer. Futaba R1 36R
6 kanal modtager krysta 1600 mah
akkupakke, afbryder med ladestik og
forlængerkabel
nu kun kr 1100.-

Ladere

Tiger Moth 3D. Færdig 3D parkmodei med
motor/gearsæt Spændvidde 80 cm vægt 320
- 42O yan
kun kr 435,-

GWS Flight pakke.
4 slk Gws/Supertec S03 servoer GWS 8
kanal modtager. krystal.700 mah
akkupakke afbryder med ladest k og
forlængerkabel
nu kun kr 695 -

CA modeller: Træbyggesæt i høl kvalitet

GWS Flight pakke til park modeller
3 stk GWS/Supertec Naro servoer GWS 6
kanaL modtager, krystal, GWS 8A
fartregu ator, 8,4 voli 600 mah NlmH
flybatteri.
. kun kr. 910 -

Epsilon F3A. Til 15 cc motor spy 165 cm
længde 160 cm, vægt ca 3200 g kr 1795 Widebody 60 F3A. Til 10 cc motor. spv
170 cm, længde 165 cm
kr 1495Widebody 40 F3A. Til 7 5/8,5 cc motor
spv 1 50 cm længde 143 cm .... kr 11 50 -

Magister komplet såt. Færdig begynder elmodel komplet med sender og lader. Modellen
er limet sammen og radioudstyr samt motor/
gearsæt er monteret. Spændvidde 163 cm,
vægt 2380 gram
kun kr 2895,lvlagister sæt uden motor og udstyr .... kr. 895
Sættet indeholder dele forberedt t I indbygning
af el- eller brændstofmotor.

Vi har Danmarks største udvålg i
begyndermodeller og færdigmodellen
Altid minimum 150 forskelliqe flymodeller
på laqen

ExEa 3OO 27o/o. fil 30/50 cc motor. spv
200 cm, længde 208 cm ...
kr 2695.

..

Ladere:
Li-Po lader i I 1 2 og 3 celler. kun kr 195 X-Peak 3 lader
a le typer akku kr. 585,lnt lly lader t I a e iyper akku
kun kr 995,l\,4PX Mult Charger LN-2010 .. kun kr 695,-

t

.

-

Se vores hjemmeside på internettet, nu med
3000 varenumrer og 2500 farvebilleder.

Nu med mulighed for Dankortbetaling

llobbU lllodd
v/ Birgit og Erik Toft. Elvirasvej 1, 7100 Vejle. Tlf. og fax 75 722295
e-mai I : hobbywo@postS.tele.dk
Aben: Mandag - fredag: kl. 10-13 +15-17.30 - Besøg uden for nævnte tiderefteraftale.

GWS Flight pakke til park modeller
2 stk Gws/Supertec Naro servoer GWS 6
kanal modtager, krystal. GWS 8A
fartregulator, 8 4 volt 600 mah NimH
kun kr. 770.-

flybatter

GWS Flight pakke til indendørs modeller
2 stk GWS/Supertec Pico servoer, GWS 4
kanal modtager. krystal GWS 2A
fartregulator, 8 4 volt 250 mah NimH
flybatteri
kun kr 750 -

....

Vi sælger kvalitetesanlæg og radioudstyr
fra bl.a. Futaba, Multiplex, Graupner, GWS,
Schulze, Hitec, Sanwa og Simprop.

Vi sender som postordre i hele landet
Vi sælger kataloger fra:
Graupner - Multiplex - Robbe - Simprop Flair - Great Planes - Goldberg - Sig Jamara - Krick

Forbehold for prisændringer!

ZoomZoom

34

Ole Kastrup anmelder deme model fra Hacker i Tjekkiet

Tiger Moth 350 3D

38

Poul Møllet, der ellers er mest til "tøffere" og vinger blev kastet ud i
en test af en 3D for eksperter. Laes hvordan det gik ...

Højstartspil
Bygget af

40

Fleming Christiansen til 2m

svævere.

Læs her detaljeme om hvordan han gjorde

X-Peak 3 Plus

42

Her genrmer sig en lækkerbisken af en lader skriver Poul Møller

...

Scan7 - en synthesizer modtager
Den virker!

Så

M

kort kan det gøres! Men Frederik Hansen Beck giver

den alligvel nogle flere ord med på vejen ...

Sikker start med Huckebein

45

Lars Pilegaard har bygget en startvogn og deler ideen med os ...

Mosefund på fælleden

52

Selv efter en tur på bunden af mosen var der godt

.
ARTIKLER

o

54

Et lille projekt
"Hvad der får et fly til at flyve". Vi får lov at

ha

NYT FRA UNIONERNE

læse med her ...

Mini-test af RCV58-CD
Troels Lund

10

testet en fuetaktsmotor, der skiller sig ud

ved den anderledes konstruktion

o

Flyvende legender på Duxford
Jørgen Korsgaard var ude og se på rigtige maskiner ... og så må vi en
mden gang høre hvad han syntes om Cambridge ...

Kristoffer Sellebjerg fra 10. klasse har lavet projekt om

o

nyi

Nyt fra RC-unionen

48

o Nyt fra CL

52

13

.FF

53

L4

REFERATER

...

Hot Pot

.

Eller hvordan en kold jyde blev lun, skriver Lars Pilegaard
og deler et lille tip med os andre ...

o Lithium Polymer akkuer
Poul Møller giver lidt grundlæggende informationer om cellerne
og kommer også med eksempler på et par samlede LiPo-akkuer

o

Tordenrøv -Migog MiG-15

o Viking Race F3F

36

76

Lars Pilegaard prøver nveste el ian model, baseret på Huckebein

Vi får lidt historie, byggetips og sammenligninger Lars' kone har

DIVERSE

namgivet modellen.

o

Super Decatlon
Steen Larsen lod n1'beglnder
Læs her

o

ht'ordm

20
Japer Torbensen samle

o
24

Poul Møller har hen oler someren testet Multiplex'nyeste sender
Her er hans beskrivelse og kommentarer til senderen.

Space-Scooter
ha prø\'et

...

himlen

En kommentar til Bilka-flyet

30

46

Personalia
Mindeord for Thorkild Frederiksen
Mindeord for Frede Sachmann

Boganmeldelser

længe været på Poul Møllers snskes€ddel ...

Meteor

Stævnekalendet indbydelser
32

Se også

Modelflyveudstilling

s. 45 og

mv.

50

Pilottræf s.49

... Lars Pilegaad sporger: Hvordan ri får ietjager
til at flyve med samme overbevisning med gammeldags børstemotor
Og hvordan bruger vi med fomuft det shgende antal arbejdsløse børste

Alle tiders

regulatorer?

som nu afdøde Thorkild Frederiksen lavede.

for fattigrøve

Modelfllwenyt 1-2005

47

Mikromodelle anmeldes af Steen Larsen
Flugspass anmeldes af Ruben Sonne

Et variometeq, der kunne tbrtælle om modellen steg eller sank havde

Kobra Komet og Kobra

46

For Søren Dalsgaard var modellen en åbning til modelflyvning

o

dette seneste skud på stammen af Elapor-

Picolario Talk - en sterrune fra

...

Og det er vel ikke så galt, spørger han...

26

modeller. Læs her hvad han mener om den

28

Poul Møller har fået en masse nyheder at se

det gik ...

Royal evo7

Poul Møller

o Produktinforrnation

et ARF.

værktøj

Georg Lautrup Kristensen fortæller om et stykke skattet klubværktøi

56

ET

lille
profekt
i gane rned, i 10 klasse i folkeskolen, at lave en opgave om min kom-

Jeg har r,;erc.t

mendc uddannelse. Jeg drømme.r om at
blivc pilot, sd derfol var det jo oplagt at
skrive lidt om, hvad der får et fly til at f1y-

at h;rve lnonterrt dct pti r.ingcn, gat, jcg
plastikrøret med pianotr;iden incleni, et lille'bøj, sai det kører str.rnrt. Så blivel loret
hvor man har sat det, og det o' jo ntcget
smart, nrir r-rran skal teste de forskellige ud-

\.e.

slag.

Dct cr virrgen, del løfter' flyet, på grund
af tbrr-nen, sctm oftc er buet på oversiden,
og lige på undelsidcn. Der skal seivfølgelig err kraft til, for at luften kan strømme
over vingerne og c-lc kan løfte, men det er
vingcr.r der konkret løftel flyet. Det vil jeg
serne demonstrere for mine klassekammerater. Jeg skal fi'emlægge et produkt,
som bliver min vingcmodcl og en skriftlig
rapport. Vingemodellen vil jeg fortællc

lidt om

her.

Den er udført med hovedliste i fyr; i top
og bturd, med en "n'ebbing" imellem span-

telne på den ene side. Spanterne er skåret
ud i 3mm balsa. Fol og bagkantliste og
piedestalen er også lavet i balsa, som er
malet sort for synets skyld. Vingen er beklædt med gennemsigtig oracovel så man
kan se byggemetoden. Jeg har monteret et
beslag på det midterste spant i vingen, piedestalen og vingerr er forbundet med en
3mm skrue, så indfaldsvinklen kan indstilles. Jeg har desuden lavet vingen med
ror Iflap, så man kan ieste hvilken indfly-

delse neutral/positiv/negativ flaps ha4
eller hvor flyet krænger til højre, når højre
krængeror går op, og venstre ned. Jeg har
lavet forbindelsen til roret af et stykke
tyndt plastikrør, sonl har en indvendig diameier på 0,8mm, som pianotråden. Efter

8

Jcg arrvcndte. cn brevr,æ'gt, t-ncci en nøj-

agtighed p..r ca. l-2 srinl, og err r-ir.nclis

klaftig gulr. r,entilator; sorn Lrlcv sat til at
bl;ese på ftrld knald. Jeg sorgc.dc tor at L-rft

strømmerr kom vaudrct fla vcntilatot-cn,
tærrdte vægtelt, mecl r'inge rrrontere't, så
den stod på rrul, og lagcle derciter en lilk'

skruetvinse p.i 70g på sonr barllast. Jeg
startedc mcd ner-rtralt r"or/fl.rp, og ca. 8
graders inclfaldsvinkel. Vægten stod p.i 70
gram. Da verrtil.ttoren tæncltes, r,ar jcg
spændt pii or-n clcr var ct m;illrar:t iøft. Det

var der! Vægte.n i,istc 5-1 glar.n. Jeg plovede med postiv t1aps, og iandt ud af ptrnktet hvol c'len Lrrcntse.r lrrcre end den øser
løftet, var ca. r'ccl -10-45 gradcr. Mcn vccl
ca. 35 grader; stocl r,.esten p.i 39 grant, så
der var f.rktisk en fin forskel. Med 35 gr.adels nesativ ror; stod \,ægte11 pri 67 grtrm.
Det lillc iorsog hcl mt'd rorenc', beviste altså den tøue teori, at hvis man vil kri--trge,
f.eks. til hojre., bei'æee.r' højre krærrger-or
sig op, og minclsker kritet, urens veltstre
går nedad og oser kritct. Derior. tvirrges
virrgen til højre.. Smartl Jeg provede også

med en indfalclsvinkcl pa 0 er.rcler'. Hcr
stod vægten, med ueutralt lor; pa (r0 elam.
Med postitiv flaps,46 glam oc med nes.rti.,i 79 gram.
Jeg har ikke fremlagt for klassen endmr,

Vingen p,r sin pieclcstal

st t fr.r baskarrterr

ai

nren jcu er sikktr på at de vil svntes clet e.r'
nrcrc sp;endendc, cncl at jeg stiir os .evlet'
our teori, sor-rr n-r.iskc cr lidt sr'ært at iorstå.

Det er rrernnrcre at fitrstå i pr'.rksis, synes
jcg. J..g vil desrrden tage n.rin træncr mec'l
til fremlæggelsor, cla de jo sa kan sc cle andre ror; og kr;errgelor (på lordcn!), os få cn
iorucr-unrclsc. ai et hclt f1y,, citer at have set

vingestykket. Jcg fik .iltsii bcvisf at flaps
rrger loitet, og dcrfirr neclsættcl start- og
landinsshastished. Jeg fik også bcvis! at

løftct oges med inclfalrlsr.inklcrr,

og

krængerorcne virker pti grunc'l ai øget og
minc-lsket løft. Jeg st,rrtes

c-lei

cl en god må-

de at forklare folk kort onr, hvoltol et fl1,
kan fl1,ve. Folk kan med dcre-s øjr.rc se, at
\'ægten iiilder'! Så mii cltrr jo loite. Det kan
cle ikkc af at nran folklare' dcr-r-r cn nrassc
tekrisk. Så en lidt ander'ledes, plaktisk
rnåde at vise dcr.r sinrple fblnr for loft pii.

Iler

er'

li

dt

a

n cl le r.n lil i n

ger. Lr d ia

l

cl

sv i n ke'l,

neutral f1ap, va'gterr i'iste 40
glar.n. Med positiv flap r'istc den 32 i:ran.r,
og med negatir, 49 grarn. Med ca. 45 graclers indfaldsvinkel, og ncutral flap, viste
vægter.r 41 gram. Med positive, 36 gram,
og med negative 43 gram. Jcg prøvede at
finde crr rcaktion for stall, meu dcn forekom ikke. Efter 45 grader; val løfte t ca. det
samme. Jeg prøvede for sjor, med -8 gradcr'
indfalsvinkel. Der viste vægten med neutral flap 75 gram, me'd positir, 65 gram, og
med ncgativ 91 glar.n. Tak ior de eode råd
på for-utr!
Mvh Kristoffer Scl le.bjerg
OY-61 04 Toftlrurd An'orv r.nodelf'lvveklub
ca. 20 grarder,

\l()ilr11h

\rn\ I

i-2()(l)

Vingen set fr.r siclen med rorforbinclelsen

(Red. Har du også lavct små simple opstil-

linger som kan være interessante for l.eserne, så hørel vi meget gcllte om det pa
redaktionen)
Vingen unde-r plivirkning af ventilatoren

-
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Hvad er en RCV58-CD

ventiler i topstykket. Den metode bruger

RCV er et engelsk firma som har lanceret
en række modelfiretaktere som skiller sig
noget ud fra de fleste andre firetaktere. Det

RCV ikke. RCVs første motoreq, og for den
sags skyld også de senere, har ingen ventileX, men i stedet en roterende rylinder som
har porte fræset ind i toppen af cylinderen.
Disse porte afdækker så åbninger til dels

gør de af den simple grund, at deres firetaktmotorer anvender en noget anderledes konstruktion.
Der har jo i mange år været firetaktmotorer fremme på modelmarkedet, så hvorfor er RCV så lidt speciel?
Jo, som Steen Larsen skrev i sin artikel i
modelflyvenyt nr. 6-2002 om RCV 9Q så er
der nogle ting ved RCV-motorene som gør
dem interessante. De fleste andre firetakt-

producenter gørbrug af en knastaksel, timet til krumtapperL som så styrer åbning
og lukning af et antal "trompetformede"

RCV58 er en ret bred motor

10

indsugning gløderør og udstødning, efter
hånden som hele rylinderen roterer rundt
i firetaktryklussen. Til forskel for RCV 60
og 90 samt 120, som er gearet 2:1, så er
RCV-CD-58 ikke gearef og kan derfor
slynge propeller i almindelige størrelser.
Hvorfor en RYG-motor

Måske kender du også følelsen at opdage
noget nyt og så ovemandes af trangen til at
vide hvordan det virker. Det gør jeg i hvert

Cememskæring af RCV58CD

fald. Mine erfaringer med firetaktere baseres på tidligere og nuvænde ejerskab af både Enya-, O.S.- og Saitomotorer alle motorer som arbejder efter knastakselprincippet. Virkelig udmærkede motorer som har
givet timevis af fornøjelig flyvning. Efter at
have snakket med et par folk som har haft
erfaringer med de gearede RCV-motorer
var jeg overbevist om at min næste motor
ikke skulle være af den type. Dog skulle
jeg lige ind på RCVs hjemmeside for at se
lidt på deres øvrige produkter. Der stødte
jeg på deres firetaktere i CD-serien.
Indtil videre har de lavet 2 størrelser. En
CD-58 (9,5 cm')og en CD-91(1.4,75 cm').

Krumtaphuset deles vandret og karburatoren fylder en del bagud

Modelflyvenyt 1-2005

Kontruktionen

Fordele og ulemper på papiret

CD-58 har en konverrtionel krumptap-

Hvis man vurderer motorens egenskaber

udrede med fabrikken, i stedet for igennem en dansk forhandler. Men for ikke at

\len her stopper så også det konventionellc.. For selve
rylinderen roterer. Pa kmmtapak-slen sidder del et tandhjul som har indgreb i er-r
tandke'ans, sonr er err cltl ai cvlinderens
skørt. Det gor at cr'1int-lc.ren roterer rundt
om stemplet, men dos inr'le i et q,linderhus (se tegningen her til leu-stre), alt imens
stemplet ber.æser sig opr og ned il-rcle i cylindcren. I toppen ai ci'linderery i kompressionsmmmet, er der ir.eset en vinklet
kanal ucl ira centmm af q4inderen og ud
til siclen. Nar o'linclelerr så drejer mndt vil
demre kanai passere abninp;er i cylinder'huset, sonr s.r damrer en passage ud til dels

på papiret, så er er der et par store fordele
og et par klare ulemper.

være i lommen på nogery nu hvor jeg skriver om motoren, så købte jeg motoren di-

aksel, plejlstang og stempel.

k.rlbulator; sloderør

og udstødning i

r1ær'ntc rækkefølge. Derrrred virker rylinderens ir;csede port nu sorn ventil. Deraf navnet cu drejeventil. Gearingen mellem krumtap og cylinder er 1:2, således at
knrmtappen kører 2 omgange mndt når
rylinderen har kørt 1 omgang og deraf har
vi så timingcn af motoren efter firetaktprincippet. Motoren skilles ad på err lidt
uvant måde. Kmmtaphuset el nen'rlig delt

Fordelene først
En konventionel firetakter er rent

produk-

tionsmæssigt dvrere at fremstille end en
totakter, idet der er langt flere enkeltdele i
en firetakter end i en totakter. Fordelen
ved CD-S8eren er at den består'af rc't få enkeltdele og er dermed også noget billigere
af fremstille og i sidste ende billigere at købe for os modelfolk.

En anden fordel er at en firetakter med
drejeventil kan ikke "overdrejes" som en

konvetionel firetaktcr kan. "Overdrei
ning" er det fænomen hvor en motor løber
så mange omdrejninge4 at de små fjedre
der sør'ger for at ventileme trækkes tilbage
i lukket stilling, ikke kan klare opgaven.
Man siger også at ventileme "flyder". Den
tilstand er ikke god og der kan i visse til-

vandrct os blrnden holdes pa af 6 stk.

fælde ske fysisk skade på motoren hvis
stemplet ramrner ventilen.
Denne ventilflydr-ring er fysisk urnulig
med en drejeventihnotor. Derfor behøver
mar-r ikke. frvgte den slags med en CD-58.

3mm. unbracobolte. Resten af krumtaphnset er støbt ud i 6t med cylinderhuset. I

Dernæst ulemperne

toppen af rylinderhuset er der et mindre
dæksel som giver adgang til toppen af cylir-rderen. Rent servicemæssigt er der intet
at gøre undcr dækslet, bortset fra at man
kan trykke pti toppen af rylinderen for at
få den ud af det store leje som den roterer
i. Karburatoren er en ganske almindelig
totaktskarburator, som man ser dem på
motorer i .30 størrelsen. 1 nåleskrue og 1
tomgangsskme.
Lyddæmpe'ren er af helt samme type og
størrelse sor.n på tiretakterc fra fx O.S., ASP,
Maglrum og SC. Selv gevindet er samme
størrelse!

Gløderoret (OS.tvpc- F) .idtL'r i siclen af cylinderen
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Konstmktionen af CD-58 er godt nok simpel, men den er r,ægtm.rssig ikke særlig
Iet. Lægger man er1 CD-58 på vægterr, så
viser den ca. 500 g. Hvilket er 60 g mere en
O.S. FS52. Denne motorsammer-rligning
bør være ganske faiq, da deres ydelse er
den samme, men mere om det se-

Montage

mig for at lave en fair
sammenligning mellem RCV CD-58eren
og min tro tjene4, en O.S. FS52 firetakter
(8,5 cm' ) som sidder i min Seagull - Pilatus PC-9 (se Modelflyvenyt nr. 4-2002).
Den kører som næsten alle andre O.S.et

Jeg havde besluttet

bare fantastisk. RCV CD-58 er, på grund af
sit store kugleleje i bunden af cylinderen,

betragtlig bredere end andre firetaktere i
sin klasse. Det gør at man skal bruge et
motorfundament som er ca. 37-38mm
mellem vangeme. O.S. 52 har 34 mm. Karburatoren som sidder bag på motoren og
stritter en aneise bagud, ligger ikke tæt ind
til cylirrderen, hvilket gør at der optages
mere plads i længden end man er vant til
pa en O.S. Af samme grund skulle jeg
fi nde mig et andet ftlndament med længere vanger. Karburatorens gasarm sidder
ganske fomuftigt og let tilgængeligt.
Første

opstart

Motoren blev monteret

H:**
Første

rekte fra fabrikken og nahlrligvis for private midler. Posten kom med motoren ca.
4 dage senere. Motoren er fomuftigt indpakket og der hører både et afgangsrør og
en udstødning rned, dog intet gløderør.
Den san-rlede pris var på daværende tidspunkt 139 € (ca. 1460 dkr.) eksklusiv udgift
til forsendelse, ca 50 kr. Toldproblemmer
er der jo ikke fra England.

indtryk

Motoren købte jeg hjem via den bestillingsformula4, der er på RCVs hjemmeside
og det gik aldeles glimrende. Vel vidende
at evenhrelle garantisager må man så selv

i

Pilatusen og

trækstænger justeret længden.
Første motorkørsel foregik på jorden med
motoren monteret i flyet. CD-S8eren startede med det samme, men dens tomgang
var meget besværet og noget ustabil. Det

var dog ikke noget særsyn for 20 år sidery

RCV58 er væsentlig bredere end andre firtaktere, her ses OS.52FS
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men helt moderne motorer fremstillet med
stor præcision bør faktisk gå godt allerede

efter ret få tanke brændstof. Men CD58eren måtte lige køre 2 tanke på jorden

med varierende belastning inden den
skulle i luften. Propellen var en 11x6, som
anbefalet i instruktionshæftet. Jeg mener
nu nok at kunne forvente at sætte ihvertfald en 12x6-12x7 på senere, merr det må tiden vise om den kan lide. Mit umiddelbare indtryk er blandet, {ordi motoren
"snakker" en del rent mekanisk. Der er en
svag men klart hørbar hylelyd eller syngende lyd som sandsynligvis stammer fra
tandhjulet og tandkransen. Ikke en decideret usund lyd, men bare uvant. Det skulle
vise sig efter 5-6 tankfulde at lyden forsvandt af sig selv; tilkøring!

Motoren vil ikke rigtig gå ordenligt på
jordery jeg justerer lidt ind på tomgangsnålen for at magre den ud, dog uden at pine den for den skal jo lige køres til på en
noget fed blanding først. Den tidligere lidt
hårde motorgang, som var til stede i starten, ændres hurtigt til en lidt mere blid
gang som til forveksling kunne vaere en
hvilken som helst anden firetakter.
Tomgang

RCV 58 har jo en karburator fra en totakteq,
så det overraskede mig faktisk, at den klarer opgaven så godt. Den er rimeiig let at
justere og motoren tager gassen ganske

hurtigt.
Tomgangen er stabil efter ca. 4-5 tank
fulde og bliver bedre og bedre med tiden.
Efter 10 tanke var den faktisk overraskende lav.
Mellem og fuld gas

Mellemgas kan godt være lidt drisk for
mange firetaktere, men RCV 58 klarer også denne disciplin i fin stil. Fuld gas er ligeledes OI! og min første skepsis over for

den simple karburator kommer

lidt til

skamme. Den kører faktisk fint. Når flyet
aendrer stiiling i luften og brændstoftrykket til karburatoren varierer lidt så mærkes
det kun svagt.
Ydelse og propeller

Med en 11x6 propel kører motoren 11.000
omdrejninge4 ved fuld gas. Hvilket er udmærket for en firetakter på 9,5 ccm. Men
med større propeller falder omdrejningerne ret markant, ogjeg synes egentlig at pilatusen fløj bedst med en lidt mindre propel. Der var ligesom mere træk når omdrejningeme kom lidt op selv om stigningen kun er 7 tommer.
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RCV58 er ca. 10 mm lavere i højden end en OS.52FS,

Stabilitet

drejningsvillig end en O.S.52. Til gengæld

Mange kender nok situationen: Lige plud-

er RCV 58 meget billigere i anskaffelse.

selig stopper motoren eller går ud. Gør
RCV 58 det? - Nej, jeg var ikke udsat for
det 6n eneste gang, ud af de ca 30 flyvninger som jeg nåede at flyve med motoren. Det eneste tidspunkt hvor motoren er
klart ustabil er lige efter starf når motoren
er kold. Gmnden er simplethen at RCVs
firetaktere har deres gløderør sidende ude
i siden af cylinderen og kommer kun i berøring med de varme gasser i rylinderen
når portåbningen ind til glødrøret åbnes
kortvarigt, når der ønskes tænding af gassen. Fordi gløderøret kun bliver varmet op
i dette korte øjebii( så skal man have g1øderørsstrømmen forbundet mellem 20-40
sekunder før motoren bliver varmet lidt
op og man kan fjeme glødestrømmen igen
uden at motoren enten går ud eller går meget hårdt. Det kan godt virke noget anderledes for de folk som er vandt til en O.S.
som jo oftest kan køre rent og stabilt næsten med det samme efter start. Men det er
jo 6n af de ting som følger med, ved en så
anderledes konstruktion som nu den RCV
har valgt til deres CD-serie. Er det et problem i hverdagen? - Nej, det synes jeg ikke.
Er man blot opmærksom på def så er der
ingen praktiske problemmer i det. Er rnan
af den lidt utålmodige natu4, kan man jo
montere en elektrisk glød (glow driver) i
modellen.

Brændstoffet

Fabrikken anbefalder at anvende 1,0'/n n1tro. Mere end 15% vil kunne skade motoren og 0% vil give en ustabil tomgang og et
mærkbart lavere antal omdrejninger ved
fuld gas. Jeg tilkørte og fløj motoren med
107o ritro i brændstoffet, samt 15% Aerosynth II olie (vores lokale ldubblanding).
Pris og værdi

i Danmark er ca. 1.700 kr og forskellen til den dyrere O.S. 52 er ca. 500 kr.
Skal man så spare de 500 kr. og tage den
lidt svagere RCV eller skal man bruge de
ekstra 500,- kr. på at få en lidt lettere og højere ydende motor? Tja, jeg vil ikke anbefaPrisen

le en RCV 58 til 6n der forventer høj ydelse,

men gerne til den som ønsker en stabil og
velfuirgerende firetakte{, der er let at bygge ind under et cowl, gmndet dens lave
cylinderhøjde. Brugsværdien for en RCV
58 er høj. Den vil givetvis levere mange gode timer i luften uden problemmer og vil
kunne udfylde rollen som trofast "træk-

dyr".
Reservedele

Da min Pilatus havarerede, blev RCV
58eren også beskadiget. Indsugningsmanifolden revnede. Karburatoren sidder og

stritter ud bagtil og da der kom et brandYdelsen

Lad mig sige med det samme at mine erfaringer stoppede på flywning nr. 32. Det var
ikke motorens skyld, men et radioproblem. I løbet af de 32 flyvning som jeg nåede indenmodellenhavarerede fik jeg den
klare oplevelse at RCV 58 CD blev bedre
og bedre som tilkøringen skred frem. Lækker tomgang og en ydelse der rakte til modellen. Men hvorvidt ydeisen var tilfredsstillende for en 9,5ccm firetakter er en anden. Før RCV 58 kom på min pilatus, havde jeg fløjet modellen med O.S. 52 FS surpass. O.S. 52har, trods mindre slagvolume, flere kræfter. RCV 58 føles mindre om-

skot farende frem og trykkede karburatoren fremad revnede manifolden desværre.
En ny manifold koster kun ca 4f' ogleg
fikAvionic, som forhandler RCV motorer i
Danmark, til at skaffe en ny manifold.
Man kan også bestille reservedele på fabrikkens egen hjemmeside hvis man vil gå
den vej.

Den endelige dom lyder: En fin motor
som ikke giver topydelse, men er stabil og
til prisen er den en god investerin& som

vil give mange gode oplevelser.
OY-3581

- Troels Lund
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I-fthium Polymerakkuer
Gennem et par år har Lithiumcellerne vundet mere og mere frem. I denne første af to artikler om LiPo celler

- som de populært kaldes - giver RC-redaktør Poul Møller lidt grundlæggende informationer

om cellerne og kommer også med eksempler på et par samlede LiPo akkuer i den mindre klasse (når
flere celler er samlet i en pakke, kaldes de efterfølgende en akku).
De første Lithiumceller var ikke specielt
egnet til modelflyvebrug, da de ikke kunne levere varen - og varen er Ampere når

vi snakker elfly - til andet end indendørsfly med et forbrug på 1-1,5 A. Det er nu historie, og de højst ydende Lithium Polymer celler kan i dag levere 20 C uden problemer. Lithium Polymer akkuer folsyner
i dag også kraftfulde helikoptere og kunstfly med masser af energi.

hvis man *etter 2 celler sammen i

cn

paralielforbindelse (se ill.2) tredobles med
3 celler osv., så erkender man pluclselig
mulighederne i cellerne.
En LiPo celle afgivcr ca.3,7 Y under forbrtrg. Hvis man vil have spær'rdingen sat
op, kan man forbinde dem i serie (se ill. 3)
Sættes 3 celler i serie hæves spændingen

til

11,1V.

nll seric- og parallelforbindelse, k.rn m.rn med 3 celler i selie
KomLrinerer nlAn

og 3 celler parallei lave en akku - en sakaldt 3s3p (se ill. 4) - med spænding på
11,1 V en kapacitet på 2,1 Ah og med mulighed for at trække små 17 A. En sådan
akku vejer ca. 140 g -.mindre end 3 subC
celler der leverer 3,6 V.

Da vi i dag kan købe 3200 mAh celler
der kan aflades med 40 A, er det kun pengepungen der sætter grænser for Lipo cellernes anvendelse. En 3S3P akku vil indeholde 9,6 Ah og kunne levere 120 Aog

gælder også ved afladning).

I

denne
sammenhæng er spændingen (voltene) lige meget. De viste Kokam 700 HD celler
har altså en C-værdi på0,7 da de 700 står

for 700 mAh. Da de er af en type der kan
aflades med 8 C, så de kan levere 8 x O7A
=5,6 A.
Det lyder ikke af så meget, men når man
så erfarer at amperetrækket kan fordobles

t4

men har man store pakker; er det de noget
d)'rerc ladere fra Schulze., Robbe, Graupncr; hrtt-.lli m.m. dcr skal i arbejde.

Enkeltc af ladelne har rnulighed fol at
vælge r.rrellem forskellige akkutyper. Har
man erl sådan lader; er det en god ide ai
vælge den type der hedder Lithium lon LiIo. Så lades akknen til lidt lavere sltrtspændirrg, og risikoen for overladning :
øde.læggelse af celleme er meget mindle.
Der kommer ikke helt så nreget strøm i akkuery men forskellen el så lil1e at de færleste vil lægge mær'ke til den.
Afladning

Vær oprnærksom på, at der er forskellityper af celleri og at de kan belastes med
forskellige C r'ærdier.

Der er ingen grund til at aflade Lithium

En anden sammenheeng hvor vi bmger

Men hvad er det nu C er for en størrelse?
Det er et tal den ladestyrke - A - der lader en tom akku helt op på en time (det

pakker kan nran købe ret billige iadere,

V

Opladning

Lidt teori

des. Enkelte ladere finder selv ud hvor
mange celler der er i akkuen. Ladestyrken
skal også indstilles til maks. 1 C. Til indendørsflyvning med forholdsvis små akku-

11,1

ge

Kokam 720 HD Liihium Polymer celle

lades med og hvor mange V og A de skal
lades rled. Ofte skal det indstilles på laderen hvor mange celler - i serie - der skal la-

begrebet C er ved opladr.ring. LiPo celler
må ikke lades med mere errd 1 C. Dvs. at
føromtalte 700 mAh celle må lades med Q7
A - men med 2,1 A hvis der er 3 i en parallelforbindelse. Det er også r,igtigt at der benyttes en lader beregnet til LiPoakkuer da
de skal lades til en meget præcis spænding
på4,21. V per celle i en serieforbindelse. La-

des der med for hoj spænding, ødelægges

celleme. Vores pakke med 3 celier i serie
skal altså lades til 72,63 V - i denne
sammenhæng er er1 evt. paralleiforbindelse underordnet.
Det lyder måske lidt indviklet, men køber man sine LiPo akkuer færdiglavede,
kan man få at vide hvor mange A de må af-

Polymer akkuer ud over når man bruger
dem. Og så må man aldrig aflade dern
helt, da de kan ødelægges hvis spændingen kommer under 2,75 V. Nogle regulatoler har mulighed for indstilling til Lithium

bmg og de vil atttomatisk afbrl'dg

fe1

strømmen før kritiske spændingsværdier'
nås.

De fleste flyveiure afsluttes før akkuen
er tom - specielt indendørs, hvor motortider over,/time pr. opladning ikke er noget særsyn. Med NiCd lærte vi at vi ikke
måtte klatlade pga. den såkaldte memoryeffekt. Den er der ingen af i LithiumakkueI, så de kan bare sættes til laderen når der
ikke flyves. De tager hverken skade af at
blive opladt inden de er tomme - eller b1ive brugt inden de er fulde.
Vedligeholdelse

Da Lithiumcellerne siadig er sarte i for\lodt'lll\ venrl l-1005

+

l
I

L Fit

hold til NiCd og NiMH er der mulighed
for at beskytte dem på forskellig vis. Det
bedste er at benytte en god ladeq, og behandle akkueme som ovenfor beskrevet.
Der kan dog over tid opstå lidt forskelle i
de enkelte celler i en akku, og hvis en celle
i en akkupakke har fået lavere kapacitet
end de øvrige er risikoen for overladning/ødelæggelse til stede. Denne ubalance kan udlignes ved en gang imellem at
lade cellerne enkeltvis.
Et par eksempler

En 25 350HD Kokamakku vejer ca. 20 g.
Den kan oplades med 360 mA og aflades
med 20 C:6,8 A. Ideel akku til de lettere
indendørsmodeller med små børste- og
børstløse motorer. Skal der mere knald på
modellen kan benyttes en 35 pakke, men
pas på de små GWS motorer!
En 25 720HD Kokam akku vejer ca.40 g.
Den oplades med 07A, den leverer 7,4 V

Modelfl'renyt
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lod-

og kan aflades med 8 C = 5,6 A. Akkuen er

nes egne flige er meget svære at

fin til de mindre børsteløse motorer, men
også meget fin til de gearede 280 motorer.

de på. Sørg for at celleme har samme

o

En

stribe gode råd

(fx fuldt opladede)
inden du samler en akku.
Beskyt loddepunkter mod kortslutning - både på de enkelte celler og
den færdige akku.
Pas på ikke at udsætte de sarte celler
for Szsisk overlast - kasser punkterede eller oppustede celler
Brug kun specielle Lithium ladere og
brug om muligt et LiIo ladeprogram
- det er meget vigtigt at indstille laderen korrekt.
Lad med 1C
Kør aldrig en akku tom
Klatlad geme
Opbevar akkueme halvt opladet - de
skal ikke motioneres
ladetilstand

parallelforbindelse kan anvendes
til 400 motorer som et let alternativ til fx 7
cellet 1050 KAN akku.
En 3i 1 1500P-M6 fra Multiplex er en 35
pakke der vejer lidt over 100 g. Den kan
oplades med op til 1,5 A. På pakken kan
læses at den kan afgive 12 A. Denne akku
dækker motorer op til 400 klassen og alle
de mindre børsteløse motorer. 2 akkuer i
parallelforbindelse kan bruges til mange
mellemklasse børsteløse motorer.
2 akuer i

a

.

SomLiPobegynderbørdukøbedine

o
o

o

akkupakker sarnlede og følge anvisningeme for opladning og brug.
Hvis du køber løse celler for selv at
lodde dem sammery så køb med et
lille print med loddepunkter. Celler-

pnm
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Lars Pilegaard prøver Alfa Models nyeste el fan model, der som originalen er baseret på Hucl<ebein.
Han

fortæller lidt om historien, giver bygge tips og drager sammenligninger

N;esten alle erindrer i dag MiC-15 som
er.r lidt ringe jager fra østblokken, der
r-rnder Koreakrigen blev t'ejet ud af himlen
i hobetal af der-r fantastiske amerikanske F86.

God historie for hjemmefronten, men
kun den halve sandhed, for de amerikanske piloter var udmærket klar ovet, at det
ikke var Mig'err men piloterne, der var
linge, og frygtede den dag de mødte den
med toptrænede piloter.
Følgelig udsatte man fra amerikansk side en dusør på først 50.000 dollars og siden det dobbelte til den pilot, der afleverede en intakt MiG i Sydkorea, og nedkastede flyveblade på både koreansk og kinesisk med det glade budskab. Men intet
skete.

Det gjorde der til gengæld den 5. marts
1953, hvor Franzisket Jarecki uden godkendt flyveplan fra hverkerr Polen eller
Danmark uden varsel planter MiG-15 nr.
346 på Bornholm.
Første hele MiG i vesten. Stor opstandelse. Eksperter strømmer til fra hele vester-r, og polakkerne kræver flyet leveret tilbage orngående og understreger kravet
ved at opbringe og tilbageholde et antal
danske fiskere.

16

De fik flyet,

før'st efter behørig
undersøgelse og opmåling, og et sæt af
disse havnede ad ornveje ved Airfix, der'
omsatte dem til den første nøjagtige plast
model af MiG-15 til glæde for dlenge i alle
r.ner.r

aldre.
Sidst i maj gentog historien sig og først i
septembel fik amerikanerne en MiG i Korea, hvor piloterr til sin store overraskelse
blev en holden marrd. Han l.ravde aidrig
hørt om dusøren al den stund, at flyvebladene var kastet alle andle steder end over
MiGbaseme.
Den del af lristolien bliver sjældent fortalt i hverken øst eller vest, ligesom man
har svært ved at e.rkendc, at Mig'en stammer fra vesten og endte i USSR på grund af
en kæmpe dumhed som fortalt i min historie i MFN 3-2004 om Focke Wulf Ta 183
Huckebein.
Alfa Models MiG-15

Efter udviklinger.r af Huckebein var det
forventeligt, at Alfa fortsatte med en MiG,
der i størrelse stort set svarer til folgængeren. Hovedmaterialet er igen depron, og

ner et stykke. Sammenligret med Huckebein, el maksvægten reduceret med 90
gran1, sorrr en nødvendighed, da mir-rdle
ekstrem pileform og 5 cm mindre spærrdvidde har neds.lt planarealet med 1,2 dm'.
Besparelser-r el opnået ved at udelade en
indvendig; tr';efolstærtr<r-Ling af vingesadlen, mindle "skurn" i de mindrc vinger'
og meget mindre godstykkelse i kropperr,

del mangc siedcr fx ved vingesadlerr er'
helt nede på det halve af Hnckebeins.
Om flyvning med modelien oplyser A1fa, at MiG'en kan lave alle marrøvler; der
ikke kræver sideroq, og at den mcd etr bøt'steløs n-rotor kan "mavestarte" fra en kortklippet bane, som det også kan ses p;i video på fabrikkens hjemmeside.
Samlesættets indhold
Sættet med børsteiøs motor blev leverct
fra Electric Flight Equipment og aukonr
ubeskadiget med posten i en fbrnuftig kasse med alle dele pakket i blisterplast og
fastgjort, så delcrre ikke kunne kornrne i
indbyldes berørirrg selv ved kraftig lrånd-

modellen kommer i sprøjtemalet alufarve
rned så stort metalindhold, at det naermest

tedng.
Kasseu irrdeholdt haleplan, vinger og
krop, fan og en pose med tilbehør samt

føles og rasler som sølvpapiq, når man fier-

tegning, mærker og byggevejlednir-rg på
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engelsk.

Vingerne er før maling forstærket langs
forkanten med tape og støbte skaller på
tipperne, ligesom der er lagt cn støbt forstærkning på bunden af kloppen. Trækstængeq, horn og lukketøj til 1åg over tel,:ni-

kmm er også på plads.
Kroppen el under produktionen stobt i
2 langsgående hah'dele, der er limet sammen og skåret or.e-r pa tr'ærs lige ioran
bagkanten af vingen.re, hr oreiter.. del er
monterct indsugningsror til tanen og to
stk. spant af krJ,d-sfitrer, det sammeu med
3 nylonskruer darurer en slass bajonetfatning, der gør det muligt at skille og samlc
for- og bagkrop med et enkelt lille vrid.
Mærkerne der er af t1'pei-r blanke ovcrføringsrnærker gøldet mnligt at lave 2 forskellige skalamodelleq, og det aubefales at
forbedre vedhæftningen med medfølgende tapetklister.
Fanen er køreklar og monteret med en

MPJ r"nk. 2 og regulator af q'pe.n TMM
1230-3s, som klrn manglcr akkr-rstik. Inclholde't i posen med tilbehol t'r sa ontiatter-rde, at du reelt kun rnanqler cle'omtalte.
akkustik, rnodtage4 a sen'oer, 1 forlær-reerledrring samt akku for at r'ære tlvvende.
Med en vægt på.115 glam og 270 grar-ns
tryk ved et forbmg på 11 A.
MiG-15 påbyggebordet

Vanen tro oversatte jeg byggevejledningen, og gik på nettet for at se andres evenhlelle erfaringer. Hilde mænd - det så ud
som om alle modeller enten tabte vingerne
eller brækkede op omkring vingesadlen,
men efter nøjere iæsning af mere end hundrede sider nåede jeg det resnltat, at fejlen
opstod ved brug af kraftigere motorer
med tilhørende større akkuer for at kompensere for øget strømforbrug og hale-

Altså - bygget lige efter bogen - ingen
problemet eller hvordan nu hvis jeg af en
eller anderr g;rund som fx "mand på banen" måtte sætte modellen i koruet?
Med den tvivl og med erfaringenle fra

Huckebein

i

baghovedet besluttede jeg

mig til at ændre mærkeme, bruge 2 servoer til krængero4, lave huller til køleluft og
forstærke vingesadlen moderat.

I stedet blev de sorte. felter på næse og
vinger malet med mat plakatfarve mens
alle andre m;erkeL Lrlev lavet af seh,klæbende folie og rnonteret før samlearbejdet.
Servoer

Sclv orn vingerncs pileform ikke er så ekstrem som på Huckebein, og vingetippeme

derfor ikke er så langt bag tyndepunktet,
havde jeg ikke den store lyst til at fremprovokere tlere tipstali end højst nødven-

digt, så konshrrktørens store

krængrorsservo i modellens tyngdepunkt
blev udskiftet med en lille D54 servo ved
hvert ror.
Montagen var ganske traditionel med
boltskæring af skum og de små servoer sat
på alumalede låg af 0,4 mm krydsfiner
med dobbeltklæbende tape og slutmonteret med UHU Por lirn, "dirnser" og 0,8 mm
piano.
Da krængerorsservoeme nu beiandt sig
bag h,ngdepunktet, Lrlcr' lrojdcrorssen'oen sonr kompcnsaiion i-li'ttr-t fr..a halen og
frer-n i "tckr,iknrnrrret", oq cle origin.rlc
l-ri.-urotrækstærrqcl cvantrlir-net ind i err
str-rmp 2 nrm plastror sh'ret af en ditto 3
lrlm, sa de kunne na irem tii den n1'e placeling.
Lidt besr,ærligt rnen til gengæld sparede
jeg en forlængerledning ud til haien tæt
forbi motoren.

Som ved Huckebein blev der boret et par
ekstla kanonløb over luftincltaget, og depronen blev forstær'ket med et par papir-

rør lavet ved at mlle limvædet papir omkring en rørstump.
Forstærkninger

Forstærkningerne omkring vingesadlery
der først blev udføri efter vingemonteringen, består i al sin enkelthed i at et indvendigt lag glasfibeltape og balsatrekanter mellem kropssider og akkupladens
tværpinde. Endvidere blev depronen forstærket indvendig med samme lype tape
lige bag låget over teknikmmmet, da depronen her er helt ned på 3 mm og dermed
så blød, at der kom rynker i overfladen al-

Ganske få dage før byggeriets start havde
jeg leilighed til at se - eller rettere ikke at se
er-r lille sølvfarvet P-38 på himlen, og det
stod klart, at der skulle flere farver på MiG'en, så Aifas mærker og mine drømme
om at lave de'nLromholmske MiGblev lagt

Modsat Huckebein er virrgesadleme markeret ved komprimering af depronen, og
der er en sjuskemargin på ca. 2 mm hele
vejen rundt om vingeroden, og altsa ikke
nogen præcis angivelse ai hr-or og rned
hvilken indstillingsvinkel r-irrgeme skal 1i-

på lager.

mes på.
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lerede første gang, jeg satte låget på.
Fastlimning af vingen

\lodclth !on!t

Fan me'tl rr'gulator

Køleluft

Mærkerne

-

Bvggt'sættc'ts hovc.dele og dekorations.rrket

cer-rtrale
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Til sammenlimningen brugtc' jeg 30 minutters epoxli og som forarbejdc' fjemede
jeg først al maling i vingesadlcrne og perforerede såvel kropssider som enden af
vingerne med ct 1,5 mm bor, så epoxyen
kunne trænge helt ind i godset.
Vingemes ensartede placering blev sikret ved fastlimning af små stumper tændstik, og modellen lå underprocessen solidt
tøjret i en simpel bcddirrg.
Efter hærdning blev overgarlgen
mellem vinge og krop monteret med lim
på både krop og vingc, så fairingen er med
til at fordele belashringerne ud over en

k*-Ændret krængerorsservo

større flade.
Fastlimning af haleplanet
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som jeg monterede med epoxy.

Ensartet indstiliirrgsvinkler blev sikret
med balsastumpcr limet på Tamiya Masking Thpe, og selve fastlimnirrgen blev
foretaget med skumlim på tværpinden og
UHU Por mellern vingestykker og finne
uden afslibnjng af maling, da diverse belastninger næppe er store nok til at rykke
alumalingen i stykker.

Selv med Alfa 8 modtageren anbragt helt
ude i næsen, var modellen halehrng, og
først da motoriedr.rir.rgeme var fbrlænget 4
cm, så regulatoren kunne komme op på siden af akkuen, kom der balance i tingene.
Denne opsætning betød samtidigt, at
modtagerantennen kom til at løbe forbi al-

le stærkstrømsdele, men da byggevejlednirrgen allerede anbefale4, at antennen ikke
trækkes bagud irrde i kroppen på gmnd af
alumalingens skærmende virkning, blev
hele antemen bortset fra et par centimeter
trukket ud på ydersiden af kroppen og tapet fast som foreskrevet, i håbet om at ma-

lingen nu ville virke som en skærm, der
holdt alle forstyrrelser fast indenbords.
Den afsluttende korrtrol på vægten, viste, at diverse ændringer havde tilført modelle'n en mervægt på22 gram, og det må

vi

så leve med eller

finde en sno4 så mo-

dellen kan hænge som dekorativ uro
under loftet.
Og så var det bare at få ladet og iusteret
rorudslag, der it-ølge tegningen er identiske med Huckebeins. Det tror jeg på og MiG'en fik samme udslag bare med den bemærkning at jeg undervejs har ændret
"Huckes" udslag, så de svarer til min opfattelse af skalarigtig jetflyvning nemlig 10
mm op og 5 ned på krængerorene og +/10 mm på højderoret.
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sammen med en hjælpeq, og den del af festen blev klaret på september måneds

klub-

aften.

lig kume jeg ikke dy mig for at prø'u'e en
tur hen ad græssef men det blev ikkc til
meget tur. Faktisk flyttede den sig ikke ud
af stedet.
Så gik jagten ind efter kortere græs og et
par steder lykkedes det så at få modellen
til at glide op mod en meter.

"Mavestart" blev taget af programmet
for denne omgang, og så lånte vi Huckebeins startvogn og lavede rulletest hjemme, som virkede lovende, og det gjorde
vejrudsigten også for næste morgen med
næsten vindstille og udsigt til frost i græshøjde.

Slutmontering

Vingesaddel

flyvning var planlagt til en tidlig oktobermorgen med let frost, så vi både slap
for vind og smat på banen.
Ganske vist ville der ikke være nogen til
at hjælpe med det første kast, men hvad modellen var jo med børsteløs og kunne
mavestarte som en mis.
Eneste betingelse var bare, at jeg forinden fik a&røvet om alt fungerede med
kørende motor med normal rækkevidde
Første

Alt forløb tilfredsstillende, og selvfølge-

Haleplanets 2 halvdele limes pa finlen
støttet indvendigt af en stump mndstok,

I

lluften

Udsigten holdt stik. Græsset var hvidt af
frosne vanddråber så bare af sted med fyren.

Ikke alt for overbevisende kom ekvipagen i gang, men det gik også op i luftery
hvor behovet for dyknim viste, at jeg ikke
havde gættet helt rigtigt hvad angik
vingernes indstillingsvinkef så efter et par
runder gled vi ned til landingbare med tilføjelse, at vi måtte rundt 2 gange for at få
smidt højden.
Altså lavere luftmodstand og længere
glid end Huckebein.
Så stod "Tordenrøv" (navr-rgivet af min
bedre halvdel første gang han gled hen ad
køkkengulvet) på banen med vingeme
dækkei af iskrystaller og med løs is raslende rundt i indsugningsrøret.
Højderorstrækket blev justeret til 1 mm
ned, og så op igen.
Fortsat i den sløve ende, men efterhånden som flyvningen skred frem med mere
og mere fart og på intet tidspunkt optræk

til nykker.
Tredje tur var en behagelig gentagelse,
men efter landing. Føj! - isen på banen var
smeltet og modellen var smurt ind i gammelt græs, jord og vand ligesom den hav-

de skovlet en hel sØ af vanddråber ind i
indsugningsrøret.
Ikke mere flyvning den morgery men
hjem til hovedrengøring med klude, radia-
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Data:

Spændevidde
Længde
Planareal

vægt

StyrinC

75,0 cm

74,0cm
12,8dm
380 -425 gram afhængrg af motor/akku
og maks.450 gram
krænge- og højderor

samt motordrossel

torpensel og en tlaskerenser fra den gang
mælk kom til døren i flasker.

Motor

enMPJmk.2

Regulator

TMM 1230-3

Akku

35 LiPo 2000

Link:
Alfa Models:
Viborg modelflyveklub:

Eftertanke

www.alfamodel.cz

ww w.viborgmodeltlyveklub.d k

Under rengøringen spekulerede jeg fortsat på hvorfbr "Tordenror/' forst var tord-

Electric Flight:

wwwclflight.dk

nende efter hre-t'em minutter og kom ti1
den konklusiory at LiPoakkuen havde r'æret for kold, hvilket en mail til Electric
Flight bekræftede.
Naeste flyvning foregik
fra tør bane og med

akkuen

lig-

gende ibryst-

lommen fra
den kom af
laderen hjemme og til modellen stod

startklar midt på
banerg og herefter var der fuld fart
fra første øjeblik.
Næste skridt bliver så at lære modellen at kende helt ud til grænserne og så
se ai på

fundet/opfundet en varmekasi den kolde tid kan lune ak-

se, der her

kueme, mens de lader.
Hvordan det gåa kan du fremover
læse under "modeller på vej" på

*k
{;:

"

www.viborgmodelflyveklub.dk,

iiruxog
ringel, tips
billedea ligesom du kan få
trlfø1et dine

#
-

erfaringer og billeder om sarrune model.
Lars Pilegaard
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Tekst og billeder af
Jesper Torbensen

Su

De
Det kræver dyb koncentration at bygge et modclfly

Fra El Flight i Frederikshavn

fik redaktio-

nen stillet en Super Decathlon

til test inkl. motor.
ARF

til

rådighed

Modellen som er en

valgte jeg at give videre

til

en ven,

som længe har villet i gang med modelfly.
Jesper

fik pakken og blev så overladt til sig

seln med følgende kommentar

- "Byg

den, skriv om den og ring kun hvis der er

ting som du virkelig er i tvivl om". Det
blev så en smule anderledes, da jeg iævn-

ligt var forbi Jesper og fulgte bygningen

-

men jeg blandede mig ikke udover når Jes-

per var i krise. ldeen med at give en helt
uerfaren en ARF-model

-

yar for at se, om

det er så nemt som der står på pakken. Vi
andre "erfarne" kan jo normalt let bygge
sådan en

- men hvordan

opleves så sådan

en model, som for mange måske vil være
en model nr, to, efter for eks, en Twinstar

eller lign?
Her overtager Jesper Torbensen:
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Hermed et lille skriv om, hvordan min oplevelse har været med at bygge en Super
Decathlon fra Phoenix Models.
Min erfaring omkring at bygge et modelfly, kan ligge på en meget lille plet set i
lyset af, at det ikke er noget jeg har prøvet
før ...
Phoenix Models Super Decatlilon er et
såkaldt ARF fly (Allmost Ready to Fly)
hvilket betyde4 at det er 90/o præfabikeret. Øvelsen gik derfor ud på at vingesideme skulle sættes sammen og udstyres
med servoer samt styrestænger til krængeror. Sideroq, haleplan samt motor skulle
monteres med tilhørende servoer i selve
flyet. Landingsstel og halehjul skulle også
monteres. Hele maskinen erbeklædt med
Oracover. Jeg havde en id6 om, at det ikke
skulle være noget problem at få sat sådan
en model sanunen, selvom jeg ikke havde
prøvet det før. Jeg har en meget stor interesse i fly, og mente derfor at jeg vidste alt
om, hvordan dette skulle klares.

klædningen på vingery til servoer samt
ledningsudtræk. Her er en meget skarp
hobbykniv helt klart en stor fordel. Når

Jeg begyndte naturligvis med at gen-

fra den del af haleroret der skulle monteres
i kroppen. Da det var gjort bemærkede jeg
et lille hængsel på haleroret, hvilket der ikke var skrevet noget om i vejledningen ...

nem.læse den medfølgende vejledning
der i øvrigt er skrevet på engelsk. Efterfølgende linede jeg samtlige ting op på mit
store spisebord, og tjekkede at alle ting var
med i kassen jf. vejledningen. Alle stumpeme var med, så det var jo bare med at
komme i gang...
Første øvelse var at sammensætte de to
vingehalvdele. En god omgang kraftig tokomponent kliste4, (epoxy) og så var den
klaret. Så skulle der blot skæres ud i be-

servoerne var monteret, skulle trækstængeme til krængerorene tilpasses, hvilket ej
heller var problematisk.

Demæst skulle haleplanet monteres.
Det krævede at man fjemede beklaedningen fra selve kroppery hvorhaleplanet skulle monteres, og tilsvarende $emede beklædningen fra haleplanet, helt præcis der

hvor det skulle monteres i kroppen. Oracoveren skal fjemes for at limen kan binde
ordentligt - træ mod træ. Haleplanet skal

monteres helt præcis i korrekt position.
Hvilket jeg gjorde ved at måle afstanden
fra begge sider afhaleplanet til centrum på
kroppen over cockpittet. Denne øvelse gik
ligeledes meget smertefrit og uden yderli
gere problemea lige jf . vejledningen.
Så stod haleroret for skud. Her var det
sarrune fremgangsmåde der skulle benyttes... filmen skulle fjemes fra kroppen og

Hvor skulle det lige sidde, der var ingen
pladser til det i selve kroppery og det skul-

jo ej heller sidde der og "flapre" under
flyvningen. ØY, jeggSklige lidt i stå!
Det viste sig at det lille hængsel på halerore! som der ikke var skrevet noget om
i vejledningeru skulle monteres i kroppen... selvom der ikke var gjort plads til
le
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det. Så bliver man igen glad, hvis man har
en meget skarp hobbykniv for det skulle
jo monteres - og detblev dei ved at jeg seh'
skar en rille i kroppen, så hængslet kunne

fæstnes og haleroret blive monteret. Så
kunne jeg komme til at male op, sa jeg var
sikker på, at haleroret kom til at sidde helt
præcis i kroppen. Dereiter en gang lim og
nogle stykker tape til at holde det i en iast
position, så det ikke blev skær't. For at højde- og sideror skulle kunne tungere, skulle der fjemes yderligere iidt ai lilmen pa
bagenden af kroppen, hvor "irækket" til
servoeme skulle gå igennem. Det r.ar let
klaret og jeg kunne montere de medfolgende trækstænger der senere skulle monteres på servoeme. Denne or.else lar super
lef og helt problemiri ...

Nu syntes jeg at det beg1.14i. at tage
form af en flyver ... i alt fald hvis man lige
lagde vingen løst ovenpå!
Jeg skulle nu til at samle landingsstellet

samt halehjulet, hvilket så rimeligt let og
enkelt ud. Det medfølgende halehjul var
særdeles let at samle og montere, (beståen-

de af et gummihjul,

monteringsbeslag,

holder samt et par skuer) og skulle fæstnes
i kroppens bagerste ende samt i sideroret.
Det bevirkeq, at halehjulet er stabilt da det
er skruet fast i kroppen, og "krln" styres af
sideroret. Det foregik lige efter vejledningery hvilket jeg også fon'entede I'ille t'ære
tilfældet med landingsstellet - men nej!
Landingsstellet består af to kraftige arme,
der skal monteres direkte på undersiden
af kroppen, to "hjulkasser" (som hjulene er
pænt dækket under) samt to skumgummihjul med tilhørende aksle{, skrueq,
skiver og møtrikker. Det første jeg bemærkede vat at det ene hjul var totalt skævf
hvilket ville resultere i en vildt hoppende
"kørsel". Nå men jeg ville samle det, og
ville så efterfølgende skifte dem begge ud
med nogle gummihjul. Jeg studerede tegningen meget nøje og bemærkede, at den
konstruktion der var lavet til hjulkasseme
ikke ville holde til mere end max €n lan-

ding, i alt fald hvis det er på græs. Her
måtte jeg have hjælp af Steen Larsen for at
høre om det kunne passe at det skulle gøres sådan? Steen Larsen fortalte mig

hvor-

ledes han plejede at montere hjulkasser på

sine modelle4 og gav mig helt ret i, at den
konstruktion som var lat'et i dette tilfælde,
ikke ville holde. Vejledningen vise4 at
hjulkassen skulle monteres ved at bore et
hul i hver side, hvor akslen skulle gå igennem. (Med hjulet i midten naturligvis) Selve hjulkassen skulle så spændes fast med

blot en lille møtrik på den side hvor seh'e
"stellet" monteres. Det ville resultere i, at
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hlulkassen ville dreje med rundt om akslen, Iigesom hjulet hvis det kom i kontakt
med en græsplæne. Løsningen va4, at lime
en messingplade på indersiden af hjulkassen, bore et lille hul i hjulkassen - gennem
messingpladen samt et hul i stellet, lidt
ved siden af det hul hvor akslen skal igennem, hvorved at man monterer en 2mm
skrue med møtrik der virker som "styr".
For så samtidi g at gØre det hele lidt pænere at se på, så undlod jeg at lade akslen gå

igerurem hjulkassen på ydersiden, hvorved det faktisk blev en helt pæn og funktionel løsning. Da jeg kunne se at det var
en god løsning, måtte jeg straks ned og købe et par "rigtige" gummihjuf så løsningen
var komplet. Landingsstellet blev så monteret på kroppen med 4 maskinbolte.
Inde i kroppen, iige bagved de 4 maskinbolte der holder landingsstellet, skulle
monteres et par metalplader der skal holde vingestiveme. Der var i vejledningen
kun en tegning af, hvor i flyets midte de
skulle sidde, men de skulle stikke ud igennem siden af kroppery for atvingestiveme
kunne fastgøres til dem, og der var ikke
beskrevet hvor langt de skulle stikke ud.
Så det var på med vingeme igen, og så i
gang med at måle op, så ikke der blev Iavet nogle urrødige huller! Det grk fint og
det hele kom ti1 at passe perfekt. Nu stod
maskinen sa med haleplan og sideror på
,sit understel. \iingeme blev igen lagt løst
pa ... \lan bliver vel aldrig for gammel til
at drømme lidt!
Maskinen skulle i luften, men det krævede nok at jeg fik monteret en motor. Motoren er en Thunder Tiger GP-42. Installationen foregik rimeligt enkelt, og lige efter
bogen - selvom det godt kunne være beskrevet lidt bedre. Motoren skulle iflg. vejledningen monteres med en afstand på
10,5cm fra firewall til propel, og i en vinkel
på 2 grader ned og 2 grader mod højre. Jeg
satte motoren op i det fra fabrikken monterede motorophæng, og konstaterede at
det ikke var muligt at holde en afstand på
105cm til firewall, men kun 10cm, og der
ikke var nogle muligheder for at justere
motoren i nogle vinkler - ikke engang de 2
grader der var foreskrevet. Jeg brugte en
del tid heryå og kunne ikke helt forstå at
der ikke var nogen justeringsmulighedea
nu hvor det i vejledningen var beskrevet
meget tydeligt, at den skulle monteres sådan. Da jeg ikke havde andre mulighede4

Her ses de to måder man kan gøre det på ved at
bruge de vedlagte fittings...

En lækker detalje, som ser godt ud og holder. Vinduerne er klemt inde mellcm kropsside og en laserskåret r.rmme som er limet i indefra - alt er na-

turliqvis gjort ir.r f.rbrikkerrs side!

og her den metode som er langt mere holdbar

Her ses TT GP 42 motoren monteret

måtte jeg fastspaende motoren hvor jeg
kunne, og måle op, hvor gennemføringen
af gastrækket skulle gå gennem firewailen. Af med motoren igery og fat i boremaskinery så var gennemføringen på plads,
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rrotor med tnstræk kunne nronteres og
fastspa:nclcs. Eftc'r jee har-dr. fastspa'ndt
motorert kunne jeg srl gl*-deligt kor.rst.rte-

l-ranstik lige k.rn komme igenncr-u. IIan-

i de konekte vinklcr sorr
forcsklevct i ve-jlcdningen - nren hvorfor
gøre så stort c't nummel Lld .rf at Lreskrive

blev sktuet pii, og sa kor-rr turen til nrontclirtt .rl l{C-nrotlt.rgcr og \r't \()el; s,tmt,tibal.nccrine. De ? selvocl dcl stl,rcr
krærll:.'r,rrerrt' r.rl jtr rrtorrtt'r'ct i i irrqt'rrtr',
så cler skulle knrr nrontcrcs 3 sclvocr i
kroppcn - til stvring ai gas, hojdclor og sideror. I)c 3 servoer blev skruet nccl r"niclt i
kroppcn mecl sr-nå Ssummistr.kkt'r ior .rt
rnodvilke r')'stelsct og de t'cspektiye styrest.enser blc,,' klippet til og linet op, og
nronterct eftel centrc.ring af scrvoet-r-tc.
Det var let og det var t)'clcligt lrt'sklcvct
i vcjlcdningcn, hvor og hvorclan cle skullc

s.i

re, at dcn sad

cltt, hvis de t ikkc er nogerl rnrrligheder ior
jtrsterirre? Bri--rrtlstof tanken blev s.rnrlet
nlcd slangel' til Lrrændstoftilfolsel og pafylct-ring oc sat pa plads, helt Lrde b;rir rnotoren ved filcu'.rl1en, p.rkkct godt irrcl i
"skum" sii ikke clcr-r r'.rslcr rtrnclt. Sii kom
turerr iil at monte're con''let. Hel benyttccle
jcg rnig ai e.t at clc tips jcg havclc fåct .ri Stcen Larsen. Nemlig at klippe nogle strimler

papir og klistre clcr.n p.i kroppcn med tape,
fra cockpittet os ud r-r-rocl motoren. P.rpirstrimlerrrc skulle sk;ercs over pr'.ecis clet
hvor firer'valler.r cr (den forreste placlc pti
kroppcn som notol'cn tr morrtcrct i) hvolved jeg kumre sa:tte corvlet pii, og laclc p.rpi|rtrirllle |rrc g,r rrdctt p.r nr()tr)r(o\'('r'cl, :.r
r.nan vecl pla'cis l'rvor tlet er; .rt sknrcnre
skal s.r-tte-s i, for .rt sp.r-'nde corvlct i.rst pa
kroppen. Skrtrcnre sk.rl ind i kanten vcrl fircrvallcn, da clet er'her skrogct el stærkest.
Det lille fif gjorde, at jeg sl.rp fol gentaenc
miilinpicr; og risiko for' .rt rantute folkelt dejligt! Vcjledninscn Lreskreri at ieg skulle
lave ct rimcligt stolt hul i coivlet, s.i jeg

knnne komrle til elodcrøret n-red st.rtstrøm. Det villc ikkc vd-re s*-rlist kønt
ned ct stort l.trl i sicicn, så je'g r'.1' ,ql.rtl ior'
endnu ct iif fra Steen Larsen. Jet monteredc en silikone.ledninc ira glocielrrret til et
plronortik (hurrstik) s()lr \(u nr()nterl't p,l
dcn nedc.rste dcl af fircn'allgr. I)hor-rostikket er ai typen "til indbl'gring" og Lrlev
monteret mcd r't lillc vinkcltresiag. Frtr
phonostikket Lrlcv tmkkct en silikoncledning til r.notorbcslagct ior"'stcl". Jeg l<unne
dervcd undg.i clct storc l.u1 i sidcn pa conlct, og nøjes med et lille hul i bunrlcn af
corvlet (som ikke kan scs mcd nrindrc. r-nan
vender flyet pa irovcclet) hvol ei phono

stikkct iorbindes så nred battcriet - og vupti, sli cr der "usynlig" startstrurn'r. Plopellen

lrontercs. Modtagclen blcv montcret i
bundcn af flyct, liecs.r battcliet. Sa kom
den store øvelsc i, or-r'r flyet v.rr korrckt i balar-rcc, cller onr jeg skrrlle til .it t-h'tte lunclt
rned battcri og rnocltarger; os nr.isl(c cndda
montcrc liclt bli.hist og pist. Fl1.et var: i bal.rncc, os cler r,.rr ikl<c bchov for at f-lytte p.i
noct t sonr hclst. lvntdepunktet sktrlle liege lOcm Lrag vingcns iorktrnt, og clet gjordc dct uclcn at skullc f11.ttc glej cllcr tiliojc
b11,. Jcg fik sa tilpassct en lille mctalplaclc,

så den kur-rne f.-rstholde Lriicle Lrattcri og
moclt.rsel rrrccl et p.rr skrr-rcr'. N,lcialpladcn
var tlos ikkc llcd i tryggcsættct, nte11 cll
jeg havdc liggcnc-le fra en ganrincl computcr'. Iænd/slul< koniakten Lrlev skmet i
indc i kroppen, r-ucrt r-ttc'cl sclve "kr-rappc'n"
stikkencle ucl .ri siclcn ligt- urrdcr sidertrclen, sa ikke vingelrre sktrlle afnrontelcs
hver c.rng dcl skullc tæncles/slukkcs. Dcn
sidstc ør'else' eik rrcl p.r, at f;i r-nor-rtcrct
vingcrne - hvilket r,.rl utroligt lci. I)e kan
simpclthen il<ke r.r.ronterc's iorke'rt, og blir.er sat fast nred to prlastikskrr-re.r' i toppcn.
I)å trr-rdersiclcn af vingerne skal nrontercs
to vir-rgcstiverc, clcl bliver sklr-rct f.r:t i

kroppen, pti de nrctalplaclel lisc tlncler'
sidelucien, og derl'ra til henholdsvis for og
baesicic ai hvcr vingc.

\\iau ... Nu stod der jo en færdigbl'grct
Strpcr Decathlon på mit spisebord, og min
pl.ur \/aL at den straks skulle vises irerrr for
lille.mor inde i sfuier-r, r-ner-r nted et viltge:pænd på 170cm var den nu ikke hr.li let ai
'Lrakse

lurrdt med!

Et par dage efter så det endelig

r-rci

tii at

var tilladeligt til en flvr.etur ... Jtrmimtr-rren! Ved ankornst til Koge \lodclt1r'vekhrb, stod Steen Larscn og I'cntt,rlc pa
\.e'rL't

nrig... og til alt held for de t, ior ntot('r'cn \'.'rr
jo helt ny og skulle derfor "kores int1" og
jeg ktrnnc bare ikke få gang i den - men det
kunne en erfarcn "rotte" sor-n Ste.tn Larscn,
ior han havde en el-starter. Da clen har.de
kørt dcn første tarrkir-rld med en mcget t'ed
blanding, så blev deu isen tankct op, oe
rlerrne gang var den betydeiig lcttere at
stalte, selv jeg kunne gøre det med en finet-r', oe så fik den en tur mere hvor den blev
magret ud stille og roligt, men med små
"iede" pauser. Steen Larsen tjekkede at alt
tar fastsiort som det skulle være, og at der
ikke var noget til hinder for en flyvetur - så
skulle det da lige r'ær'e vinden, for dct var
nu bleest lidt op, og vindstyrken var på ca.

l0

me'ter pr. sekund.

Konklusion:

Decathlon fra Phoenix Models cr en
og kan b1'ggcs
pa 3-5 aftener - alt afhængigt.'rf, hvor erfaren err bvgger n1at1 er. Vejledningen cr rimelig præcis, men krævcr dog, at man har
provet at LrvgE!" fly før; eller karr f;i lidt
"t
hjælp ira anclre med crfaring, hvis man
onsker et perfekt resultat. Det anbefales, at
man va'lgcr er1 stØrre og/ellel kraftigere
motor cncl rnodel Thtrndel Tiger GP-42
Sr-rper

rir.r.rclis let bygget model,

'[iorbensen
JesPer
Nybegyrrder - 38 år - Køge

Lidt kommentarer af Steen Larsen

Modellcn er neget godmodig, og vclfly-

"lille" motor kan den lave
loop, rul og andet, men det er ikke overbevisende. VIed en klaftigcrc motor vil
den hel sikkcrt vær'e rigtig god, med fin
power til de'cideret kunstflyvning. Lidt
trimnir.rg skulie der til, men ikke mere end
hvad marr normalt er ude for. Indtil nu har
vendc.. NIcd den

hojcle og sideror justeres, sa der ikkc i'.rr s;r

rnodcllcn kun f1øjet i cn del vind, så her'
hal det været udpræget nødvendigt at
bruge. sidclolet under flyvningen. Dette
kan lrr.rskc \,ære en stol forclel da piloten
sa at sigc tvinses til .rt blugc' den rorfunk-

store udslag. Da jeg er nvbegurde.r', s.r var
clet Steen Larsen som floj de forstc tLu'L', oq
fik foretaget de justeringer (trim osv) der

tion og:a. Srur e'n kh-rbkanrr-nerat sagde 11a
han skulit f-lr.r'e den - "siderorct - det br-r,rger jcr cl.r alc'lrig, jeg drcjr.r jo med kræug-

skulle til. Thunder Tiger GP 4? er bestentt
ikke for stor en motor - det var faktisk lidt
af en kamp for dery at skulle kæmpe sig
nod vindery hvilket det kun lige med nød
rrg næppe kunne lade sig gøre, med fuld
{as på motoren.

eror og hojderor" - ncn harr iandt r-rd ai at
siderorct hjalp n-regct mndt i svingene.
Den ser rigtig godt ud i luftcn, har god lig-

I

h-rften skulle dr'rr ... og det gilg selv
trocls hård modvir.rd or ruc.get høj gr'æs pri

:tartbatrcn. Maskinen tloj hnt, dog skullc

hed med originalen

- hvilket jo tiltaler så-

dan en skalafreak som mig rneget. Vægten
er sat til 2,9 kgfra producenten - og enten

har de lånt Jespers vægt, eller også hal vi
veeret heldige - for den er.rdte på nøjagtigt

2,9k9.

Der vil så blive en mindre vægtforøgelse
med en lidt større motor.
Set med "crfarne øjne" er det en uheidig
losning de lral til understellct, med den

viste iosning vi1 det holde væsentligt
længere, or.n cncl man nclk må påregne at
hjulkabenre mcd tiden vii blive ødelagt på
græs. Set mcd clc samlrle erfame øjne er
der en nra,ssc positir.e ting. Alle ror er
h;engslet (nre.d "r'igtige" ha'ngsler), de er
aile stiftet med to stifter i hvelt hær.rgselsblad. Der er ikke de stor-e. muligheder for at
risikele en sk;ev model - kun haleplan/
finne monteringen kan volde en begy.nder
vanskeligheder - men det er iint besle'evet
i vejledningen hvordan man bør måle og
kontrollerc. at alt sidder rigtigt. Ellers er alt
fint lrdført på flyet, og der var ingen linrninger derbehøvede at linres efte1, ej heller
noget af folicrr der skulle stramme's op. Det
er faktisk første gang jeg sel dct på en ARF!
Så det generelle indtryk af modeller-r er at
det virkelig er et godt og komplet sæt.
Flyet cr dog ikke markedsført som et begynderfly, og som Jesper skriver, så er lidt
erfaring err god ting. Dctte var også et eksperiment me'd at lade en novice nd i samling af en ARF model samle flyet og om dei
kumre gøres helt på egen lrånd.
Som nævnt er modellen ira El Flight det kan nraske overraske noglc (mig gjordc det) at El Flight ossa har brændstofmode.ller. Dvs. jcg vidste godt at cle hal motorel til dc. stone 3D f1i-, og lidt bcgynderfly
til brærrclstoi. \len Decathlon'en er Iidt
mere end err bcsvndert-l\'\'er og dermed
maske ikke den man forst ville ringe tii El
Flight efter'. Den er i øvrigt )'derst rirnelig i
pris - 995,- for flyet alene inklusive motor'
er der en samlet pris på 1395,- (GP a2) og
lcrapt 1700,- for pakken med err TT 46 Pro.
Begge sæt er

inkl. dæmper'.
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Nærbillede af irrdstillings;luJighecleme på f unktionernc omkring krængerorspinden

ilot op på Mtrltiplcx poprrlære Cockpit

,

i:

Iil

Nærbillede af skrærrnen mens der flvves i flr.r'c
fasen "Termik" rnecl en sr'ær'er

Nærbillcdc .rf de rnikscrnulighcdcr rnan har på
højderoret når der er valgt en sr'ær'er med flaps
og bremser

Kort sagt er RYOAL evo

fuldt udbyg-

de ren. Den eneste anke jeg kan have, er at

ring af de mange funktione4 skyldes det at

get 7 kanals computersender med 15 mo-

de to kontakter del stikker ud på hver side

Multiplex er gået væk fra ideen om

i et kabinet

efter min mening sidder noget udsat for
skader under transport og måske lidt fuml
i et senderdepot.

knap skal bruges til mange tir-rg.
På ROYAL evo 7 er der 6 knapper der fører dilekte til menuer. Når en knap trykkes
ned fremkommer en undermenu og det
vises i tekst og grafik hvilke rnuligheder
man har for at justere / programmere i klar
tekst i det store display. To knapper "bladrer" irrndt i menuerne og indstillingerne,
og en "enter" knap v;elger og bekræfter
indstillinger. De to drejei trykknapper dublerer de tre sidshrævnte knapper og er
meget hurtige og nemme at albejde med.
Det vil gå for vidt at gå i detaljer med alle senderens mulighed, så følgende gennemgang af menuerne dækker ikke i detaljer alle de mange muligheder ROYAL

7 en

delhukommelser pakket ind

der kan bruges både som hårrdsender og i
en

I
I

pult.

Der er tydeligvis lagt en del arbejde i ai
gøre senderen så håndrigtig som mulig.
Afrundede kanter og håndgreb gør at senderen ligger godt i hånden. Styrepindene
kan drejes så de følger tommelfingrenes
bevægelser mere korrekt end traditionelle

Betjening af senderen

Der er i a1t 34 knapper og betjeningsgreb
på senderen, og det kan r,irke voldsomt.
De E er dog digrtale trimknappeq, de 11 er
knapper til progr.rmmering og de 2 er di-

styrpinde, og kontakte4 trimknapper og

gitale dreje-/tn'kl:napper der dublerer

skydere kan nemt nås. Der følger ergonomisk udformede håndtag med til styrepindene hvis man foretrækker at benytte den
pult som Multiplex også leverer. Hele sen-

hinanden.

fi

deren fremstår også meget "ren"

skue.

$

kanter og kroge, hvilket gør den let at hol-

$

å
d

t{
/4

uder-r

Så

ud ovel de to pdmære styre-

pinde er der 6 vippekontakter; 2 skydere
og 2 trykknappel at holde styr på. Og da
disse hal faste ftiirktioner er det til at over-

Når der er

11

knapper til programrne-

at

\'loclel fhvcnr'1

hver

1
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evo senderen byder på.
Setupmenuen

Hcr indstilles de rncre scne.relle ting son-r
lyde, alarmet lraitclior cn a,grrinq, g.r:pindtjek (der krær'cr at gaspindc.rr fores til
tomgang inden senc-leren aktii'eres), kanaltjek (den beuvttcdc kanal skal [rr.kræf:
tes), frimiks, moder'.rls (cie t-leste hr.rhjcmrne benytter modc 2), lærer,'clc.r' inclstillirrgcr; sprog og bnlgenraln. Serrdclcn leveres med engelskc og tvsk som sprog i
illenucnre - det c.r ogsa t'le sprrog vcjledningcn leveres med. \fi-rlriplex skrivcr dog
at andre sprog kan ttxlnloadcs fi'a derc's
hjemrneside. Denne'sr.n'ice er nrrder udbygning, og skullc clar.rsk blive en n'rulighed skal dcr herir.r l1'dc- stor los til Multiplcx. hrdtil da ma brugc're v;ere i stand til
at bcnytte sig af ct af hovedsprogenc for at
få fuldt udbl'tte .rf den ellers udmærkcde
75 sic-ler store vejle'dning.

Kontrolmenuen

I

kontrohnenuen k.rn de ftinktioncr den
aktuelle model bvder pa indstillcs. Pa err
fastvinge't n-rodel karr der pa krængeroerne
lx ændres på tlimvisning, trimstep, dual
latc, udslag og exponentialftinktion (trf

nogle

lidt

nedladende kaldes gammelmandstrim da det kan reducere servocrnes udslag omkring styrepindens miclterstilling). Det er også i denne menu at heli-

kopterpilotcr fx karr indstillc 6 purrkts collective pitch - og 5 punkts throttlektuver
for hver flyvefase.
Miksermenuen

Det er her jeg normalt får' sved på panden
og siger til konetr at hun bare skal overhøre diverse suk og støn når jeg går i gang på

min gamle 3030. Med ROYAL evoen er det

dog blevet meget mere overskueligt at
sætte selv cn ret kompliceret model op.
Som i de andre menner bliver man kun

korlpcnsere for et skævt rorhorn eller til at
fa to servoer tii at følgcs præcist ad. Som i
narlge af de andre melluer kan disse ting
scs grafisk i displayet.
Det el også her man kan se hvad de enkelte scrwoer bruges til, og signaltypen til
sen/oen1e kan vælges mellem UNI eller
MPX fonrrat (har betydning for rnidterstil-

ling og crrclcpr-rnkter').
Timermenuen

Senderen har et indtrygget stopur med
alarr.n, der kan tælle op eller ned. Tiden
kan .rflæses i displayet, rnen del er også
koblet en akustisk fturktion til uret, så tiden kan følges rnimrtvis, de sidste 5 sekunder og selvfølgelig alarmtidspunktet
H

ukommelsemenuen

Når

nran i hukommelsesrner-men har valp;t

"h'pernoclcllcr" del ligger i hukommelsen, r.il rnan i de andre melruer
err af de 8

kun sc dr- mulighc'cle-r der er for deune modcltl'pc. Dct gor c'lct rneget nemt at sætte
en enkel r.r-rodel op på se'uderen, da der til
hver tvpe er skemaer der viser hvilke stik
ser\/oel-nL' skal sættes i, hvilke kontrolhrnktior.rer der er til rådighed og hvilke
miksrnuligheder der tilbydes.
De 6 af typeme er fastvingede fly fra en
4 kanals basic model til svævere med v-hale og vinger med flaps og krængeror.2 typer dækker helikoptere med mech (mckanisk rotor hoved miks) og ccpm (elektlonisk rotor hor.ecl miks - cyclic-collective
pitch mixing) str,ring - r'inklen meller.n de
sh'rqrdr. sen'oer kan s.r.'ttes fiit mellem 90
og 150 grader; og det er smart.
De fastvingede modeller tilbydes op

er-re fly'.'efase til den anden kan ske
langsomt. Helikopterne tilbydes derud-

fra den

over autorotation via en anden kontakt.
Huskeseddel

For at gøre livet lidt nemmere for os stakkels modelpiloter har Multiplex i vejledningen lavet en kolt punkt for punkt huskeseddel der kan benyttes når en ny model
- faslvinget eller med roior - skal sættes
op. Følges den, går det ret smertefrit at iå
alle rorflademe på selv ret komplicerede
modeller til at bevæge sig som man vil. Viser det sig så senere at der skal justeres på
udslagene, sker det nemt via en af de to digi-kor-rtakter. Man skal altid passe på med
at programmere merls der flyves, men det
er nu dejlig nemt i luften at justere fx højderorskomper-rsation i bremsemikset på en
svæver. Og er man sikker på at det er den
rigtige funktion der justeres, og gøres det i

sikker højde, er der efter min mening ikke
den store risiko ved det.
Moderne

tider

Som meget andet moderne udstyr kar-r
ROYAL evoen via et multistik forbindes
med en pc. Her kan man så gemme mode-

lopsætninger eller downloade softwarop-

dateringer og menusprog på Mulilplex
hjemmeside. Stikket bmges også hvis der'
skal flyves på simulatori når batteriet skal
lades, serrderen skal bmges i et lærer/elev
system ellel en model skal justeres via kabel ude'n at der sendes signaler gennem
luften.
Tilbehør

til3

flyvefaser med mulighed for forskellige
indstillinger via en trepunktskontakt. Skift

Med i kassen.med evoen følger en stiklader. Denne type lader har undertegnede
ikke brugt i mange åq, da man jo ikke kan

ROYAL senderen som håndstrrcler. Foto: Karin Mollc'r

præsenteret fol de muligheder der er til rådighed for den r.nodc'ltype man har valgt,

og miksene styres knn fra denne menu.
Hvis man væ1ger at l.renyi1g et miks, slås
det til, og veerdierne kan indtastes eller
vælges med digitasteme. Sknlle de fomdbestemte n-riksmr.rligheder ikke række, er
frimiks der kan sættcs op i setL,p

*::-'i:l

Servomenuen

I

servomenuen kar-r de enkelte .'sen'oers
retning, centerposition og endepur.rkter
indstilles. Men det er ikke kun center- og
endepunkter der kan indstilles. Ved at benytte op til 5 punkteq, kan servoens ber'ægelse styres - det kan fx benyttes til at
Modelf lyvrrry't 1-2005
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se data om opladningen. Men det kan
man nu. I evoens display gives oplysninger om hvor mange mAh batteriet har
taget imod. Og når senderen er tændt,
kan man se hvor lang driftstid der er tilbage. Selvfølgelig kan man programmere
akustiske alarmer for lav batterispænding. Det medfølgende batteri er på 1500

re overkommeligt at undgå brølere.
Det er også muligt at købe et skarrnermodul, så man fx på en skrænt kan se

hvilken "trafik" der er på kanalerne og
ud fra dette vælge en ledig kanal. Dette
modul kunne Multiplex desværre ikke
levere i testperioden, så jeg kan ikke udtale mig om funktionen af dei.

mAh.

I det testede Intemational-Set

følger

også en IPD modtager, 4 stk. Mini HD
servoel et 1700 mAh stort modtagerbatteri, krystalle4, atbryderkontakt med la-

destik og vejledninger på engelsk og
tyrk.
Syntese og skanner

Royal evo senderen kan leveres med et
syntesesendermodul. Med dette kan
man selv vælge hvilken kanal man ønsker at benytte uden brug af krystaller.
For ikke utilsigtet at komme til at sende
på en "ny" kanal, skal man efter at have

valgt kanal slukke for senderen, tænde
den igen og bekræfte at man vil benytte
den i displayet viste kanal.

I testperioden benyttede jeg dette modul sammen med den i sidste nummer
testede syntesemodtager og oplevede
ingen problemer med det krystallløse
setup. Til daglig flyver jeg selvfølgelig på
den kanal jeg er tildelt i min klub, men jeg

ser frem til forhåbentlig altid at kunne
finde en ledig kanal, når jeg har bevæget
mig gennem det meste af kongeriget for
at flyve foran skrænterne ved Hanstholm. Og selv ved ret store træf er der
næsten altid ubenyttede kanaler som jeg
nu kan vælge imellem. Enkelte modelpiloter har rynket på næsetl - nogle har
endog været lidt småarrige når de har
hørt om syntesemulighederne - men da
man altid skal bekræfte kanalvalget, når
senderen tændes, og man ikke "bare
kommer til" at skifte kanal, skulle det væ-

ROYAL scndcrcn som pultsender

Det.seneste skud på stammen af Elapor-

Konklusion

ROYAL evo 7 er et godt eksempel på de
mange muligheder vi som modelflyvere
i dag har for at justere og mikse fuirktioner i vores modeller. Der er ikke uindskrænkede muligheder med senderen der trods alt er lillebror i en serie af 3 evo
sendere - men langt de fleste piloter vil ikke sl.øde på senderens begrænsninger.
Jeg har aliid ment at komplekse com-

putersendere ikke er for begyndere, der
ikke har en chance for at vide hvad alle de
mange nye ord (og så oven i købet på
engelsk eller tysk) dækker. Når det er
skrevet, må jeg dog erkerrde at ROYAL
evo 7 kan berrl'ttes ai begl'ndere, da den
virker som en almindelig sender uden at
skulle indstilles, når bare servoerne er tilsluttet de rigtige udgange på modtagefungeret upåklageligt og vist sig at være nem
og overskuelig at have med at gøre.
I hele testperioden har senderen

Pnm
Link

Multiplex rvwrv.multiplex-rc.de /

modeller fra Multiplex hedder SpaceScooter. Poul Møller har prøvet den. Læs
her hvad han mener om modellen.
Byggesættet

Har man før set ned i en kasse med et moderne skumfly, ser man intet der kan
overraske i kassen med Space-Scooteren.
Nogle store elapor-skumdele, en pose
med tilbehøf, en vejledning og et stort dekorationsark er hvad man får for de ca.
500 kr. modellen nok kommer til at koste
(den var ikke prissat nogle steder da disse linier blev skrevet). Når man kigger
nænnere på sageme, finder man en gearet Permax 400 6V motor i næsen af modellen. Motoren trækker en ret stor foldepropel. Vejledningen er flersproget (ikke
dansk) og med en udmærket tegneserie
af alle samlingens faser.
Samling af Space-Scooteren

Det tager ikke lang tid at samle modellen.
Servoeme puttes i huller i skumme! rorhom limes på plads, trækstænger monteres, en regulator loddes på motoren og

det hele forbindes med en modtager. Til
sidst samles det hele med tre elastikker.
Når en akku er forbundet med regula-

toren justeres rorforbindelseme let på
"dimserne", og Space-Scooteren er klar til
sin første tur. Regn med atbruge en times
tid på arbejdet. Skal modellen dekorereq
tager det lidt længere tid.
Flyvning

ROYAL senderen som håndsender. Foto: Karin Møller

Den færdige model vejede med en 8 cellet
650 mAh akku og to 189 Hitech 81 servoer 5809. Det er ca. 30g mere end vejled-

ningen angiver. Men den også anbefaler
en 7 cellet AA akku og mindre servoer.
Da vejret var perfekt til prøveflyvning,
havde jeg ladet akkuen op mens jeg samlede modellen, og turen gik ud på min flyvemarkbag haven og det første håndkast.
Et par dage før var jeg blevet opereret i
kastearmens skuldeq så modellen blev
sendt af sted med et slyngkast med venstre arm! Detklarede deni iin stil, ogefter
Iidt trimning af krænge- og højderor fløj

rundt som havde den aIdrig bestilt andet.

Space-Scooteren
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Modellen er lidt hidsie pa krærrseroret
med de indstillineer der vises i I'ejledninger; så hvis det er den forste krængerorsmodel vil jeg albefale at skr-uc lidt necl for

Skal en n-rtineret pilot have fornøjelse af
Scooteren, vil jeg nok anbefale at sætte en
kraftigere motor i den - en bør'steløs med

udslagene. Enten ved at tlvtte mndt på

det sideror, modellen allerede er forberedt
for. Så er der garanteret lagt op til sjov.

rorforbindelselne eller trimme ned på
radioen. Dei bedste er at jr-rstere lorforbindelserne. Skal udslaeene på rorer.re ned,

LiPo ce.ller vil være oplagt

-

og rnontere

ffiWgF*.

tl:es:,,*:::!€ee,*.-F, -

^

Hcror cr: [.ygge.ættes dele.
Hr'r'uild( r: Drcrl deme forbindelse på dimsen er der
ior .h're uc1.lr* på krængerorene

c4

flyttes forbindelsene 1ængere ud på hornet
på rorfladen og evt. nærmele centrum på
servoens arm. På demte måde får man
mindre udslag og også mindst slør i forbirrdelserr-re. Har man en computerradig
kan man også sætte lidt ekponentialfunk-

#

I
n*-*

%s

tion på kreengerorene. Det får udslagene
til at blive rnindrc on.rkrine sfl'rpindens centerpunkt.
Med rnindre lot'r-rclslaq ilr.r'er
Space-Scootelerr rnegct harmo-

nisk. Den liggel stabilt ved
li geudfl yvning og udfører

alle normale

I

manØvrer

med krænge- og højderor hvis de indledes med
lidt fartoverskud. Rygflyvning klarer modellen også i fin
stil. Fl1'ves farten af modellen, kvitterer
den med et mildt stall. Den vender næser-r
mod jordery men er let at fange da den
hurtig får så meget fart på at den kan styres. Modellen har ingen tendenser til at
tipstalle - falde til den ene side - med mindre den provokeres med en del krængerorsudslag. Glidet med slukket motor er
imponerende langt, hvilket snød mig lidt
ved de første par iandinger.
Motortiden med den omtalte 650 mAh
akku er små 6 min. ved blandet flyming. I
dag kan AA-celler købes med mere end
2000 mAh, og så bliver motortiden op
mod 20 min. med en 7 cellei akku.

æ
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Godt gået:

ih

Kompletbyggesæt
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b
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Fin tegneseriebyggevejlednin g
Delene passer fint sammen
Gode flyveegenskaber
Robust model
Kom igen:

Mere motorkraft
Dansk byggevejledning

Konklusion

Herover: foi(rmontagE .ri t(rrbitl\-\ ning laYet at

Hvis man ikke har noget mod skummodeller og gerne vil flyve med el, er SpaceScooteren en udmærket førstegangs

Data:

\lartin \fu1icr.

Spændvidde: 823 mm

Hc.un(iL'r: mcil dcnne forbindelse er der passende
u.1.1:r n: kræn

Længde:

792mm

krængerorsmodel. Har man tidligere fløjet
med fx Easy Star kan man bruge udstyret

Vægt:

580 g

Motor:

Permax 400 med 3:1 gear

fra denne - og så er det oven i købet en billig måde at komme videre med sin fl1we-

Propel:

klappropel

Akku:

8 cellet

træning på. Modellen er som tidligere

Styring:

nævnt af Elapor, der er et stærkt materiale

Servoer:

der tåler en del knubs.

Modelfllaenyt
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KAN 650 nLAh
krængero1, højdero4 motor
2 stk. Hitech 81
PNM
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IJobby\Atrrld har vist os et.t:1 BB gear (ill 1) til
-100

rnotorer fra Super Fll,ing Model. Cearct

af inlinctypen der monteres

i

e'r

forlængelse af

motoren. Det vejcr kun 20g og øger effektiviteten af den stadig populære 400 be.tragteligt. Prisen cr kr. 143.

Hitcc har sendt cn stribe sen'oer af standardstøn'e'lse med fine. spccifikationer og tandhjul
af eksotiske materi.rlcr på rn.rrkcdet.
HS-5975H8 (ill. 2) cr med karbonit gea4 der arrgive.ligt skulle r,;cre -l gangc stærkerc end nor-

malc gear og v.cle meget moclstandsdygtige
mod bmd. Servoen er med 2 kuglelejer; digital
med coreless motor og ekstra kraftig ser\/oarme. Hiiec angiver at sen'oen der trækker 6.(r kg

ved 4,8 V skulle være velegrret

til fly og hcli-

koptere op til .60 størrelse.
HSR-5995TC (ill. 3) med titanium gear kalder

Hitec for Robotservoen med Ultra Torque. Mcd
en trækkraft på htle 24 kg ved 6,0 V er den d.r
også en rigtig kraftkarl, der ucl ovcr at kunne.
brr"rgcs

i

robotter også kan finder anvendclse i

moclelfll., hvor cicr cr bmg for rnange kræfter
og stor pr.ecisiou. Sen.oen kan r-ned sin digitale og programmerbarc elektrorrik operere op

til

180 gr;rder og er desuden vand- og støviæt.

IISC-5996TG

(ill. 4) har næsten samme finc

spccifikationcr sorn ovenståcnde, men tr;ckker
dog kun 7,6 kg vcd 4,8 V Pga. sin robusthecl og

styrke angiver Hitec at sen'oen cr velegnet i bileq,

men i fly hvor stor mekanisk styrke er øn-

sket, r.il den også være velegnet.
FISC-5998TG (ill. 5) er næstcn identisk mcd den

ovenstiiurde, me.n irækker l.l,Ll kg ved.l,8

V, så

kræves stor styrkc og robust mckanik er deu en
oplargt rnulighe.d.

HS-6635H8 (ill. 6) er stadig af den programmerbarc digiialo type, men titangearei er afløst
af et af karbonit. Servoen tr;ckker 5 kg. vcd 4,8

V og anbcfales iil spoltsmodcller op til 2 rn og
helikoptere op til

.50

motorer.

Alle de ovennævnte Hitec servoer kraever en
speciel Field Progranrmer for at blive progranr-

nrcret

iil

spcciclle indstillingeq, men

de.

r,irker

uclcn prograrnmcring som ahnindeligc scli'oer. Sen'oeme har JR

siik. Vi h.rr ikke set clanskc
de. bliver

priser, men tvskc priser inclikere.r at
mellern kr.800-1100.

Multiplex har med Rhino Digi 4 (ill. 7) kørt det
helt store skyts frem. Senocn vejer 175 g og
trækker 20 kg'r'cd 4,8 V Dct kan være lidt svært
at se hvad servoer i den siørrclse kan bruges

til

i t-lymodelle4 men nu ved evt. byggere af kingsize rnodeller da, at der er servc.rer

28

til deres pro-
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clukter. Skulle en enkclt morielpilot Lrr.ggc -.ig
1:5 bil er Rhir-ro Digi -1 ifolgc \ll)X Jige s.lgen

en

til den. Fon'ent en pris p.r den forkerte- side .rf

kr

1000.

Rotordisc'en har fået flere ting hjem. Man kan
køLre forskellige gl;is- og kulfiber rotorblade
til Hornet - Hummingbird - ZOOM 400 - ZAP
4()0 oe \licro St.rr.100. Fra k: 195.00 (ill. 11 og

nu

11a).

Jamara har sendt nogle propeller (ill. 8) til elek-

triske modeller på markedet. De ligner megei

Nvt pa hvlderrre er ogs;i Gun startcrcn med

de kendte orange propeller som mange flyver

ge.rr til flrl bilcr o.: l-Lelikopter (ill. 12). Starteren

indendørs med,

er be-rcgnet

og

r.nerr de

der dog nrere flekslble

virker meget robuste. Forhør dig hos din for-

handler om størrelser og priser.

nereude ledninger Prir kr. 25().t)tl

Avionic fortæller at Real Flights simulator C3
(ill.9) er til at købe med "sender" rncd USB stik
for kr. 1895. C3 er ikke kun en simulator hvor
man kan flyve mcd de 41 modeller der umiddelberrt følger rncd. En stor mængde parametre
på modeller og 10 flyr.epladser kan ændres, og

med 5000 kvadratmiles larndskab at overflyve,
er der hele tiden nye steder at flyve. Som dct ses

p.i billedet kan marn ogs.i sr'ævef'lyve med simuleret opdrift. Hvis man vil have fuld glæcte
af grafikken
rvaren

-

i en simulator som G3 skal hard-

og speciclt grafikkortet

til at -.æite batterier i - stik er nonte-

ret. Dctr er let .rt h.rve nrecl, og cler er irrgen ge-

-

(i11. 13) er en nv elhelikoptcr i tvsk
kv.rlitet, nar det el bed:t. Derr cr .ri r'rvc-tL' ,;cn-

Rebell XL
eration i

14 - 18 celle klassen.

Kornplet .rlurnini-

ums mekanilg blåeloxcrct, aluminiumsrotorhoved med tryklcjcr; gult færdigmalet glrsfibercanopy. Rebellen flyves mcd rnotorer fr.r 600

-

1000

W Den

er velegnet

til hårcl 3D flyvning.

Rotor diameter er ca. 130 cm. Vægten cr ca. 2.100
g.

Dct er helikopteren for derr kræsne! Rebell

veres i tre forskellige versioner LE

-

1c-

ME og XL.

Pris på byggesæt fra kr. 2315 00

vaere af den

bedre slags. Laes rneget r-nere om G3 på nettei.

Hvis mt-ur vil have en vinge der skiller sig lidt
ud fr.r mærrgc{en, er Slinger (ill. 10) fra Cre;rt

Endelig fortæ11er Rotordisc'en at man nu kan f;i
et aluminiums rotorhoved til Raptor 30 & 50 (ill.
14) for kr. 1175.00

PNM

Planes maske s.rst'n. Slinser er en ARF n'rodel i

fihnbeklærlt :kurn rnecl err rolrrrst EPP forkant.
Plasticdele der dækker radiosrej, batteri oq mo-

Links

kir giver Slingeren et 82 kxrk. \loclcllcn kan

rll'rr'.{rc.rtp) lrte:.cont

bes hos Avionic for kr. 485.

kcr-

tvwrr'.re.rl lliqlr t.com

irn ic. cl k
rvw.hobbr-rvorl tl. dk
wwnrmuliplex-rc.de
tv rvn.. av

n,

lvrvw.lri tecrc.cle
rvu'w.janrara.de

rvww.rotordisc-rc-helicopter.dk
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Stort foto lrer af en glad redaktør cfter errdnu en

flyvetur med toner fra hirnlcn: Paul Damgaard
Christiansen. AIle andre billeder af Poul Møller

Tall(
Picolani
o
stemme fra himlen
€Jl

Vores modelfly er i dag fyldt med elektronik. Selv den simpleste model kontrolleres
af err avanceret modtager - nogle gange på
størrelse med /tændstikæske - og rorfla-

g

derne styres af elektronisk kontrollerede
elmotorer. Men der kan være meget mere
elektronik om bord. Modellerne kan være
spækket med alt fra dobbelt strømforsyning, der forsyner modtager(e), servoer og
anden elektronik med nøje ovelvågct og
passencle strom. Ct't'oct', der sh'ler otrskede rorfunktior-rer, optiske ar-rtopilote4 programmerbare hastighedregulatorer ti1 traditionelle og børsteløse motorer; højdeIoggere og gps-enhede4, der husker hvor
højt og hvor en model har fløjet og via en
pc kan tegne en kurve over flyvningen.
ECU-et, der starte4 rnåler på og styrer

furbinemotorer til telemetri der under
flyvningen sender vitale opl;zsnint"t t-t"O
til piloten (tilgiv mig hvis jeg glernt noget
på listen - og skriv meget gerne til Modelfly.verryt om nogle af de spændende ting,
hvis du benytter dig af dem).

I denne opgang kigger RC-redaktør Poul
Møller på en af de sidste. Nemlig et PicoIario Talk variometer fra Thommys Modellbau. Som modelsvæveflyver gennem
mange år har et variometer der med et
akustisk signal kunne foftælle mig om
min model steg eller sank længe været på
ønskeiisten. En snak med flere danske forhandiere viste at variometre ikke er noget
der er særlig r"rdbredt hefijemme, og ingen af dem solgte den slags udstyr.
Forskellige snakke med piloter der benyttede variometre overbeviste mig om at
det ikke kunne betale sig at købe et af de
billigste, så under et besøg i Tyskland købte jeg Picolarioen for ca. 2500 k.
Picolario Talk
Senderenheden $'lder ikke meget og kan
finde plads i de fleste s\/ævere.
Der er en stribe stik i den ene etrde af
den, en trykknap på midterr og en række

DIL kontakter i den anden ene. Stikkene
benyttes til forbindelse med sendet'en og
evt. montering af en ekstern kontakt, hvis

der ikke er adgang til den lille trykknap
der bruges til forskellige ting - mere om
det senere - og DIL kontakterne bruges til
at vælge mellem 16 sendekanaler i 433
MHz båndet, så flere brugere af variometre ikke genere hinanden.

Modtagerenheden er en lille XP400 wa1kie-talkie, der kan sættes på err senderpult
eliel clipses fast i en brystlomme. Vil man
ikke genclcr andre med l1'dsignalelne fra
s\'æ\'eren, følger der en øretelefon med.
Et af de spørgsmåljeg ofte få4 når andre
modelpiloter ser og hører variornetret, er
om ikke det er ulovligt at sende radio-

signaler fra modelfly. En opringning til
Telestyrelsen gav det svar at hvis variometret var godkendt til brug i Tyskland på
433 MHz båndet og CE mærket, måtte jeg

godt bruge det i Danmark
Montering og funktioner
Vadornetret forbindes til en ledig servoudgang stl,ret af en 3 punkts kontakt. Det får
strøm fra modtagerakkuen. Forbmget er
beskedne 45 mA og spændingen skal væ-

re mellem 4,6 og 10 V Variorneteret nulstiller sig når der tændes fra strømmen og
er klar til brug. Variometer og modtager

til samme kanal.
midterstilling på senderkontakten sen-

sættes
I

des et akustisk signal når modellen stiger
eller synker. Ved stig høres en række høje

biptoner; ved synkhøres en dyb brumme-

tone og ved ligeudflyvning (rent højdemæssigt) er der tavshed. Hver gallg en

50m grænse ovelskrides gives

besked
(engelsk ellel tysk stemme), og hver gang
akkuens spænding varierer 0,1V får man
også det at vide i klart sprog. Sættes kontakten til den ene yderstilling opgives høj-

de og akkuspænding. I den anden yderstilling får man kun ændringer i akkuspændingen at vide.
Har man ikke en ledig udgang kan man
nøjes med at forbinde variometret til modtagerakkuen. Man får så ikke mulighed
for "kontaktfunktionerne".
Systemet vilker fint og kan bn-rges som
det pakkes ud af æsken og monteres.

Nl(xlelfl\,\'en\t l-2005

Hvis man vil fintune systemc'i, kan variometret programmeres pa iolgende
parametre:

.
o
.
r
r

Hvor længe vadometret skal tcnte
før det fortaeller om stiq svnk
Hvor meget modellen sk.-rl svnke for
variometlet iortæller det
Hvor hurtigt variometret mt'd ændringer i tonernc skal anqivr- kraitigt

stig/synk
Tidsinterr.alletmcllemm.rlinger
Hvor følsomt variometret skal r.ære
over fbr radiosignalforstr-rrc'lser

Programmeringen foregar ved cn kombination af at tænde og sluKie, aktivere senderkontakten og tn'kkrappcrr pa r ariometret.
Den tyske vejledrring redegor ior de forskellige værdier og kommer med anbeia-

ling for forskellige indstillinger. I det

ars

tid jeg har brugt variometret, hal jeg brugt
fabriksindstillingerne og kun ændret p.r
følsomhedery så variometret ikke brummeq, når jeg flyver i død luft og ikke synker
mere end modellens glidetal bestemmer.
Praktisk brug

har mest bmgt variometret i en Elektromastel, og selv de ret siore stl-omstYrker, der løber gemrem ledningemc inde i
den, har ikke generet variometret ^ lige

Jeg

som variometret heller ikke har generet
modellens MPX dobbelt super modtager.
Elektromasteren er flere steder forstærket
med kulfiber ^ også omkring variometrets
sendeantenne ^ men for det meste får jeg et
ugeneret signal ned til walkie-talkiery også selv om Elektromasteren er lang væk.
Under besøg i udlandet, hvor man ikke er
generet af begrænsninger i flyvehøjden,
har modellen flere gange været 500 m oppe, og variometret har stadig sendt et fint
signal ned til mig.
Ud over seh'følgelig at have gjort det let-

tere at finde områder med løft, har jeg
brugt variometret til at træne kunsten at
cirkle i termik, finde er-r termikbobles centrum og ikke mindst iolge med boblen.
Specielt de sidst tre ting har jeg aldrig fundet helt let med en hr.rrtigtflvve nde svæver

som Elektromasteren. I dage med svag termik er det også sjovt og lærerigt at f11.r'e
rundt med den 3,8 m store sr'ær'er i ]av
højde og finde og udnytte de omrade med

- og i ringe grad også bedre evner til - med
mine F3J sr'ævere uden variometer at lede
eiter termik i hø1der hvor jeg tidligere for
længst havde indledt en landingsrunde.
Fur-Lktionen med overuågning af modtagerakkuen er en god tillægsgevinst til variometerfunktionen. Som nævnt får man
besked hver gang spændingen falder
0,1 V, og det kan være en rigtig god ting.
For flere år siden styrtede en af mine første
store svævere uforklarligt ned.

"Haverikommissionen" fandt ingen fejl
- modtageren og servoerne virkede tilsy-

spændingen efter et stykke faldt drastisk,
og målinger på de enkelte celler viste da
også at den ene celle ikke leverede strøm,
når der blev sat belashring til. Havde jeg
haft variometer med akkuovervågnir.rg i
modellen, havde jeg irrden spændingsfaldet blev kritisk fået en advarsel, og højst
sandsynlig var min model ikke styrtet ned
og blevet knust.
Konklusion

Picolario Talk er et pålideligi og anvendeligt hjælpemiddel for svævepiloter. Prisen
for systr'rnet kan s1,ncs høi, merr jeg mener
r-nan får i'ærdi for pense11e. Man får også
intlbvggct iremtidsg.rr.rnti da variometret
kan soitn.leopgr.rc-leres ti1 nve n-rnligheder.

Lidt flere muligheder
Systemet kan i dag udbygges med en dyse, der angiveligt skulle kompensere for
fartvariationea så et dyk ikke bliver angi-

vet som synk eller et stig som termik. Et
besøg på Thommys Modellbaus hjemmeside afslører at man nu også kan få ei GPS

modul til variometret så hele flyvninger
efterfølgende kan studeres i 3D grafik på

ware

r: +r

ri46l ira

en ny funktion. Og de er på r'ej - firmaet
arbejder også på at integrere moduler for
hastighedsmåling og data elfly som

i

strømforbrug, spænding, omdreiningstal
og temperatur.
Tekniske data

*
*
.
*
-

*

Følsomhed:

ca. 5

cm/s

Opløsning på højdemålinger: 1 m
Arbejdsområde: -500 TIL 9000 NN

Volt: 4,6 til

10

V

Forlrrug:

ca.40 mA

Storrelse:
Frekvens:

82x23x12
433

MHz

mm
16 valgfri

kanaler
Parametre der kan

ændres: forsin-

kelsestid, synketone, følsomhed,

*
*

hvornår der måles og hvordan spæl1ding skal angives
Funktioner: vario signal, højdemåler, angivelse af voltændringel,
hukommelse for opnået højde
pris som omtalt: 39! o (Thommys
leverer variometre fra 199 . )

PNM

som

nævnt oP-

man ikke
skal købe
nyt, hver
garlg der

1-2005

:ffi;u
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Firmaet arbejder også på at integrere en
Link:
rækkeviddetester i variometret.
Og selv om man ikke har den nyeste verThommys Modellbau
sioru skal man ikke være ked af dei. Som
www.thommys.com
med så mange andre af alle de nye elekhoniske
Herunder: Senderenheden kan lige r'ære ved sicleu af batteriL.akken i err Elckionraster
vidundere
kan Picolarioens soft-

også på dage hvor modellen ikke stiger
synligt til vejrs som en mistet ballon i Ti-

\Io.leltl\'\'cnyt

f

en computerskærm.

dateres, så

voli. Selv om jeg endnu ikke kæmper ior at
finde termik i 5-10 højde som de skrappeste F3J piloter gør,har leg dog fået mod pa

,i' .:*ffi;*&;fuæ._åi.l,idd

neladende og der var strøm (4,8 V) på akkuen. Efterfølgende målinger viste dog at

svagt løft der fakhsk er ret mange ai

-

P.r clcn en sicle kan sendefrekvens indstilles og her
befinder tn'kknappgn fl91 lrluges til programmering ogsa.
P;i den andc'n side kan nr.rn se'hvordan Picolariocn forbindes til radio og cvt. ekstern kotrt.rkt.
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Kobra Ko
Med næsten samme ordvalg præsenterede jeg en liktiv bygg"artikel i "Hvad skal vi med hjemmesiden" i nr. L 12004, nrcn ordvalget havde bund i virkeligheden, idet Kometen allerede var flyvende og Meteoren under udvikling.
Projektet startede i september 2003. Hcr oplevede jeg endrru cn

gang en vaklende fanmodel med børstemotol folvandle sig til
overbevisende jetjager med børsteløs moto4 og et ellel andet sted
under de sparsomme lokker opstod spørgsmålene:

Hvordan får vi jetjager til at flyve med samme ovcrbevisning med gammeldags børstemotot og
Hvordan bmger vi med fornuft det stiger"rde antal arbejdsløse børsieregulatorer?
Med et blik tilbage til jetalderens barndom lå svalet på det første
spørgsmål i 2 motoreq, og for at eftelprøve teorien skulle der laves
en hurtig testmodel med børstemotorer før et evenhlelt skalaprojekt. Så blev der også noget at bmge de gamle regulatorer til.
Fra tanker

til tegnebord

Hurtigtbyggede teshnodeller el her i huset som oftest forbundet
med en Kobralignende konstruktiorl og således også nu. Men for
at sikre at eventuel dårlig flyvning ikke var forårsaget af en dårlig
dimensioneret model, skulle der først laves err udgave med propel. På tegnebordet fik den projektnavnet Komet med 2 Specd
400, inderr den er-rdelige model kaldet Meteor med 2 WeMoTec
Micro fanenheder blev en realitet.
Kometen kom i luften medio oktobel og Meteoren hen p.i foråret, men hvor Kometen var ment som el'r parentes i Meteorens
udviklingshistorie, blev den en højt skattet modei i samlingen og
faktisk årets mest flyvende model.
Da jeg sammenlignede de færdige resultater og ydelsel, kom
jeg til følgende konklusion:
Komet kontra Meteor

flyves fra samme programplads i senderen med samme udslag,
miks og neutrale trimknappel, så her
er "kampen" uafgjort.
.ålilii+trf
Sammenligner man derimod byg;f1*+'ii:r':::f
getid, udgifter ti1 motorinstallationer
og motorernes forventede levetid, er
Kometen til gengæld en klar vindel,
og vinder af samme årsag også i
Begge modeller flyver særdeles overbevisende og så ens, at de

sammenligning med en Kobra 20 ELP
med børsteløs motor.

Begge modeller er klart hurtigere
end en ELP med Speed 600 og efter
skift fra 8 almindelige celler til 3 x 2000
LiPo får de store Kobraer og diverse
små fan modeller med børsteløs også
mere end kamp til stregen.
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i starten af september
RC-Hobby v/Jens Munk, der spurgte om
jeg ikke kunne tænke mig at prøvebygge
deme model. Da hobbyrummet var nogenlunde ryddet accepterede jeg straks.
Da jeg åbnede aesken fandt jeg et nydeligt
forarbejdet sæt vinger i en let hvid kvalitet
af EPP, samt en krop også i EPP, haleplan
& sideror i 6 mm depron samt diverse tiltit linlr trækstænge4, understel, hjul
Jeg besøgte en dag

|ehør
Til sættet havde jeg yderligele fået leveret det anbefalede motor & reguleringssæt

fra Hacker; en fin lille 12 polet MEGA
RC40017176 Aussenlaufer motor og el'l
"forklædt"

12

A TMM regulato4 mærket

Hacker F12-3PH. Motor & regulator var
allerede loddet sammen, og min tanke var'
straks om den nu ville køre den rigtige vej?
Mere om det senere.
Jens havde også leveret 2 stk FlightPower Extreme Li-Po celleq, en på 1050mA og
en på 1600mA til test på modellen. Pakkerne var færdig samlet og med ledninger
på, jeg manglede kun at montere mine
2mm guldstik på batterier & regulator.
1050mA udgaven kan aflades med 11 A

kontinuerligt &. I4,7 kortvarigt 1600mA
udgaven med hele 17A kontinuerligt &
22,4kortvarigt. Det er over 10 C!

Bygning:

Højderoret monteres også på haleplanet

Selve bygningen af modellen gik smertefrit; Jeg startede med at lime vingen sam-

med den udmærkede hængseltape, dog

merl her bmgte jeg en medium Cyan på

den med yderligere et par stykker tape,

den ene halvdel & et pust aktivator på den
anden, så jeg hurtigt kurure komme vide-

men det valgte jeg at bruge et par stykker
almindelig hvid pakketape til. Tværpinden imellem de delte haleror valgte jeg
at lime med varmelim i stedet for den anbefalede 5 min. Epoxy. Pas på heq, depron
tåler ikke megen varme! Det samlede haleplan blev limet i med odourless ryanolim,
husk her at Depron ætses af almindelig ry-

re. Vejledningen anbefalede godt nok at
bruge en tynd, r.nen da jeg havde medium
på h1'lden også, bmgte jeg altså den. Derefter skar jeg de anbefalede 3mm dybe snit
i kropssider og på over- og underside af

vingen

til

monteringen af aluminiums-

stringeme. (Dette for at gøre vinge & krop
stive) Men her valgte jeg altså at montere
1,2 mm kulstænger i stedet, ikke fordi jeg
tror det er lettere, ej heller fordi jeg tror det
vil blive stærkere, rnen fordi jeg har et eller
andet med kulfiber der trækker. Jeg elsker
at opgradere tingene. Stængen're blev
presset ned i vinge/krop og derefter limet
med tynd cyanolim. EPP kan godt tåle den
aimindelige Cyan, hvorimod Depron
SKAL have skum-ryan eller den der hed-

skriver de intet om at sikre roret på bagsi-

Hængslerne til sideroret er lavet af CNC

fræset glasfiberplade hvorigennem er

stukket

en 1,5 mm

Hængslerne blev limet

aluminiumpind.

i med Odourless

cyan samt aktivator. Odourless cyan er
forholdsvis længe om at sætte sig, så det
var ikke noget problem at line det op i vinkel inden den hærdede.
Montering af elektronikken:

der odourless.

Nu marigler kun montering af trækstæng-

Herefter blev vingen monteret i kropi krydsmål, så vinge ogkrop er vinkelret på hinandery den blev
også limet med medium Cyary da de pas-

e4 servoer & modtager.

pen, rraturligvis

sede meget fint sammen. Jeg har set på
interrrettef (E-Zone) at de også brrrger varmelim he4, men jeg synes

det passede så godt sammen at jeg holdt fast i Cyanen. Så var det tid til mon-

Servoen til krængerorene blev skåret op
i bunden af kroppen, stående på hovedet,

sideror & haleror blev monteret igennem
bagkroppen umiddelbart foran haleplanet. De blev alle limet med varmelim, det

Kulfiberstang indsættes til forstærkning af vingen

tering af krængerorene,
det blev gjort med det
medfolgende hængselstape. Denne tape er en
tynd stofagtig tape med
forstærkning af glasbånd
i. Det virker ret lækkert at
arbejde med. Dog anbefaler vejledningen at man

s\

', \,

F

I,/
L
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efterlimer langs

tapen

med tynd cyan for at sikre
vedhæf tningen pa EPPdn.

Modclflyvcnyt 1-2005

{}

er nemt at fil'nlc hvis man på et senere
tidspunkt vil Lrnrge dem til noget andet. I
mit tilfælde har jee blugt 3 stk Hitec HS60,
meu hvad som helst kar-r ant'endes med respekt for r'æeten.

Modtageren er lap;t r-rrrder vir.rgen, skåret

lidt nrd i kroppen. Del har jeg anver.rdt

en

Futaba 5 kanals modtager.

Batteriet monterede jeg i en udskæring
over og lige foran vingen. Jeg lavede udskæringen så den kun lige kan rumnre battcrict, så kan jeg nøjes med at presse det i.
feg har ikke tabt dct endnr-r!)
Propellen (slorvfl1. 10x4,7) cr bare presset på den 3,2 mm aksel. Dcn kan cvt. fa en
dråbe ryan, hvis derr har r'ærct molltL.lL.t

Zoonr

Stall-tr-rm & et decideret loop på højkant
kan den også!

Samle motorfuirdament og montere

har fløjet med den i 5-6 sekundmeters
- ir-rtet problem, men den er sjovest i
noget nær vindstille. Jeg har også haft den
"parkelet" ret højt oppe i et træ, hvor en
fodbold måtte agere flyhenter. Det gav lidt
skrammer på haleplanet, som siden er blevet ordnet med ryanerr.
Ved ftrld gas næsten hele tiden flyver
modellen på det lille batteri (1050mA) 12

Montere servoet trækstærrger & radio ca.

Jeg

vind

Så

til det

spær.rdende: kørte motoren den

rigtige vej? YES!
Jeg har placeret tyngdepunktet så modellen fl1'vsl med neutrale ro4 og lige godt
normalt og på ryggcn. Jeg har 100fi, udslag på aile ror, men med hele 70'li eksponerrtial, for at få "ropå" modellen ved små
korrektiorre.r.
Den f'lr.r.er 3D r.ned den lille batteripakke, men med hrld gas pa en 10x.1,7 propel.
Den er ogsa plovct med en 11r-1,7, t-nen her

faldcr omdrejrringstallet, os motoren bliver ret varm. Performancc €,r ogsa bcdst
med 10x4,7 proptllcn. \led rlen store pakke flyver den iirrt, men ikke rigtig 3D, da
den er blevet for lung til at r-rrotorcrr kan
løfte modellen. (l hlcrt iald med derr propel!)
Derr flyvel falrclagliqt qc..1t. Den lar.er
meget krappe drej ml o{ ioopr. I :tille vejr
kan man flyve helt rrcdr. r et1 jtrrrlc-n med
fuld kontrol. Sideroret har cn f.rntastisk
virkning, man kau lar-e et 360 gr.rLlcr dret
med sideroret i en diameter p.t ca 1 mete4
og dei næstelr uden at skr-rlle korrigere
med krængerorene. lVlan kan ogsa l;egec
den i fladspin på ryggen ftildt korrtrollerei.

\loetltt'r

enr't 1 -2tl{15

notor

20 minutter'.

1time.
I alt lidt ovcr 3 fimer!
Konklusion:

Data om modellen:

el faldet fol rnodellen og jeg har allerede meddelt jens, at han ikke ser den igen.
Den flyver fabelagtigt i stille vejr; og jeg
forventer at få rigtig meget ud af den også
indendøre til vinter !
- Så må jeg jo til lommerne!
Ml man have mere POWEI{ anbefaler de
på E-Zorre at bmge en AXI 2272126 med
10r-1,7 s.r sknlle den gå ballistisk!
I ovrigt har jeg ikke gennerrrskuet hvorfor
den lredclel Zoom Zoonl 4D, hvori består

Længde

92cm

den 4. dirnension?

Vingefang

90 cm

minutter og på det store (1600mA) hele

18

mintrtter. Jeg foretr;ekker det 1i11e, da dcn
reducelede v;egt givel modellen den be.dste'pcrformarrce. (Og jeg gidel i oi'r-iet ikkc .-r t th'r'e 1 S r-r-ri r-rr,r ttcr r,r.rttrm dt! )

flere gange.
Flyvning:

rr en ægte parkfll'r'cr

Krængerorssen'oens montc-ring

4

Jeg

kanaler, Motoq, kr;engelor; sidereo & høj-

delor.
Rorudslag:

+/- 30mm
Højde: +/- 35mm
Sideror: +/- 70mm
Tyngdepunkt: Hacker anbefaler i vejledningen 105-130mm bag forkant. Jeg 11yver med TP 140-145mrn bag ved forkanKrænge:

te11.

Vægt angivet af Hacker:3209. Jeg opnåede err vægt på 2869 + 809 batterier = i alt
366g.

Motor: MEGA RC400/ 7/ 16 Aussenlaufcr
Strømforbrug ved L0x4,7 slorvfly propel:
6,7

A

Tidsforbrug:

Åbne æsken og læse manualen: (kan skippes, merl jeg danner rr.rig nu altid et over-

blik) i5 minutter
Samle vinge, sætte strinp;ere i vinge &

krop

samt montere vingerr i kroppen: 45 rninr-r!
ter.

Samle haleplary hængsle halelor &
krængeror 30 minutter.
Hæugsle og montere sideror 20 minutter

35
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Viking Race blev afloldt i lvskland på ferieøen Rtig;en med base vecl udflugtsstedet Cape Alkona i derr norcllige del ai øen.

De næste dage fløj vi på en lige sydøst

præsenterede Franz de 13 landshold nred

afspilrrirrg

af deres nationalmelodi,

skrænt, mecl vind fra 6-10m/sek.
Den sidste dag slutte'de vi af med flyvning på en sydskrænt, men rtttrden måtte
afbrydes på gmnd af regn. Benthe havde

så

stalvnet startede med stil på.
Alle u gens dagc' begvncl te' mecl r-norgenl'riefing kl. 8 her fik vi orientering om veiret og flyvested for dagen. De skr';er.rter vi
fløj på under hele stærmet lå kun 1 til 3 kr-n.
fra samlingsstedet på Rtigenhoff. Vi fløi på
skrænter som lå fra nordøst til syd, skrænterne var fra 20 til 30 meter høje lige ucl til
havet.
På iørstedagc'n f1øj r.'i på en noldøst
skrænt. Det st.rrtecie rnr'd lidt vind son-t
steg til ca. 12 m / sek. Flyvningen pti skrænten val ok., men det var noget af t'n oplevelse at skulle gå ca. 300 nr til landingen på

Turistchefen fortalte, at de havde mere
end 7 mio. ovematninger pr. år på øen. Vi
boede på nye pensioner og hoteller til rimelige prisel, hotellerne var opført for 4-5
år sider-r.

Modelflyveklubben fra Dresden havde
fået tilladelse til at afholde Viking Race
mod at vi tog hensyrr til de turister; der
kommer i clmrådet, samt at vi skulle tage
herrsyn til naturen, da vi også selv nyder
naturery er det selvfølgelig ikke noget problenr.
Stævnet startede lørdag mcc'l moclelkon-

trol og nummerering af A og B n-rodr'I. Vi
fik også uclleveret er-r jakke med navn og
startnr. og i gul farve (så alle kunnc se os
under stævnet.) Spøg til side, det var err
god id6. Om eftermiddagen var del nrulighed for prøveflyvnirrg. Lørdag aften kl.

en sti mecl nogle høje btrske og

iavet æblekage, så dctr måtte nydes med
velbe'l.rag under bagklappen på Kaj H. og
Benthes bil
Den danske indsats var ikke i
Knr-rc1

19 begvndte clet officielle stævne mecl, at
turistchefen bød velkommen til Rtigen, og
stær'rreleder Franz Demnrler
startede st;evnet med en Vi-

kirrghymrc', som han selv

grØrule græsbaner.

nåede en f-1ot 5. plads og herefter

konr jeg på en 26. plads, Kaj H. på 29. plads
og Preben pa err o-1. plads.
Det var et af cle bedste st;evner; vi har
deltaget i, de'r var 78 deltagcrere, og vi fløj
næsten 20 nrnder på 7 dage, selvfølgelig
goclt hjulpet af fint vejr mc'd vind og sol-

tr.rer langs

stien. Det gik goclt for alle danskere, selv
orn det sidst på clagen val rrre'get turbulent
at landc. Del r'.rl t.t par stvkke'r, clcr ialclt
ned i tra'r.me pa vcj inrl til landing.
Den n.,cste dag f'løj vi på err østskrænt,
men p;i grund af træer i cie.n ene side, blev
banen kortet af til B5m. Vnclen var fur frtr
6m / sck til 10m / sek., også her skulle vi gå
200-300 m før vi kunne lande på nogie fine

top i år.

skin, samt et p;oclt organiserct siær'ne af
flvveklubbcu i Drcsclen, megr-t flot!
For nrtre information om stær,neresultatet
se

hiemmesidc wwr,vf3f.de

havde skrevet, og herefter
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Allt' cleliaguere ol..tilirt iil :tær'nefoto på skræntcn

Knud på r'ej til landing, bcmærk

de høje buske på

beggc side af stien.

Resultat

Herrig

Tvskl.rnd 16831,33

Korv.rlski

Tvskland 16806,99

1. Martin

2. Klaus

Herds
4 Espen Torp
3 Andreas

----*.-

Tvskland 16578,12
Norge

5 I(-rud Hebsgaard Danmark
6 Peter Kowalski Tyskland
7 Mark Southall Tyskland

Perlick Tyskland
9 Carlos Rivero Yzl
B Dieter

16578,12

:

16555,-r0

aF-=_-.--._:*

1. TVskland 1
2. Tyskland 2

49407,77

3

48083,08

10.

@

16151,61

Norge
Danmark

49596,09

45965,33

16{

16355,69
16337,48
16099,82

Helge

Borchert

Tyskland 1609O08

26 Jørgen

29 Haj H.

Larsen
Niclsen

Dannrark 15267,27

64 Preben

Nørholnr Danntalk

10

a

Team

.',:..-'+-...

Danmark 153E3,45

€

1l()26,-1S

S!'rrrlardeFoncrinq, r i skulle kurr aflevere antennen.
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I skrivende sfund er indendørssæsonen i
fuld gang. Normalt flwer RC-redaktør
Poul Møller seivkonstruerede "Tøffere"
og flyvende vingel, men Erik Toft fra

Hob-

by World syntes at han skulle prøve lidt
3D, så han sendte en Tiger Moih 350 3D fra
GWS lil en test. Modelien er ifølge teksten
på den farvestrålende kasse "for expert".
En sådan påberåber redaktøren sig ikke at

være - og da slet ikke i 3D - men mcd
mange års flyveerfaring bag sig, r'ovede
han at gå i gang med testen.
Byggesættet

var også et flot biliede af modelIen hængende i hover i noget der ligner en
gymnastiksal med lavt til loftet. Alle nødvendige dele på nær radiogrej og akku er
med i kassen. Selv en tube lim, der klarer
de fleste af limopgaverne er med. Enkelte
steder skal der bmges epoxy.
Modellen har mange ligheder med den
kendte gule Tiger Moth fra det kinesiske
På kassen

firma. Kroppen er den sarune

i

stØbt

skum, nrt'n haleplan, finne og viugeme
(alt i depron) er tilpasset 3D flyvning med
store ror og mulighed for store udslag. Det

medfølgende GW/EPS-350/DS motor/
gear sæt er også større og kraftigere end
saettet til den originale model.
Med byggesættet følger en b1'ggevejledning af klassisk CWS staldard. Og det gøres ikke meget bedre med mange farvebilleder med tilhørende kort tekst på kinesisk
og engelsk - desværre ikke på dansk. Alene til at vise hvordan de nederste krængeror forbindes med de øverste bruges B billeder og kun små 4linier teksi.
Præscrtation af noclelien

Byggeriet
Det tager ikke mere errd et par iinrer at gøre

modellen klar til flyvning. Testmodellen

blev bygget helt efter r.eiledningen og udstyret med 4 stk. Dymond D54 servoel og
en 5 kanals Jeti modtager. Vejledningen
angivcr 8 celler 750 mAh NiMH eller stør-l-il
re.
størstedelen af iesten blev anvendt
KAN tr00 ccller, dcr ikke har problcmer

med at levere strøm nok til 350 motoren.
Vejledirrgen angiver udslag på rorene
med en min. op; en maks. værdi. Radioen
blev prograrnmeret til det fulde udslag,
men med mulighed for at slå c1ua1 rate til,
så udslagene passede til de mindste.
Krænge- oEi lujderorene fik også 40';1,, ek-

sponential, så der blev lidt ro omkring
midterstillingeme på pindene.
Flyvning

De første par flyveture fik Tiger Moth'en
indendørs med 2 Lithium celler - og lad
det r.ære sagt med det samme. Det blev
ingen succes. De to celler kunne ikke få
motoren til at rotere så hurtigt at der var
overskud til rnanøvrerne. Modellen fløj
fint rundt og var meget levende på rorene,
men noget der bare mindede om 3D kunne der ikke snakkes om. Heller ikke med
mere rutinerede 3D piloter end undertegnede ved pindene.
Mellem jul og nytår var der et par stille
dage hvor der kunne tlyves udendørs, og
så blev tigeren monteret med de før omtalte 8 KAN celler. Strømforbrugei var små
10 A så den oprindelige liile 5 A regulator
blev udskiftet med en 30 A (jeg havde ikke
en mere passende). Vægten steg til alar-

merende 4109 så det var med lidt usikkerhecl om den trods alt meget spinkle model
kunne klare de belashringer den ville blive
trdsat for i luften.

Det kunle den - og da t'r"ngdepunktet
blev rykket tilbage til den bageste-an#vne
position, kunne modellen også hænge i
propellen. Efter en del øvelse lykkedes
det endda at lave løtorque ruL Når modellen ikke kæmpede for at hænge i
propellen, blev den kastet rundt i
snævre manøvret hvoral flere ikke

har noget kendt
narrn. Kønt var
det ikke, men

modellen

l'roldt til
mishandiingen,
op; da der er noget høiere til lof-

tetudendørs end
der er i en sports-

hal, undgik lige-

flftu

ren de hårde ture i
gulvet indendørsflyvning kan byde
på.

Med udslagene sat

ned og med

combi

s'n'itchen slået til så sideroret følger kreenge-

rorene er Tiger Moth
350 også i stand til at
flyve pænt stille og roligt
mndt. Det kommer dog aldrig

til at ligne skalalllnming med
flade vinger og de store ror.
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Sglen skimede også.

ir{:a lar det ud

.1t

tl!'\'e. Fotograf: Karin Møller

jeg prøvede også at t-h-r'e med en 35 LiPo akku, og nred 2-3 V mere til rådighed
steg modeliens vdelse selvfølgelig. Men
med BEC strømtbrsvning (strøm til modtager og sen'oer fra motorakklren) på 11 \z
og 4 sen'oer er vi derhenne hvor de t'leste

regulatorleveraadører advarer mod ior
højt BEC strømforbrug - med risiko for afbrydelse af strømmen til n'rodtager og ak-

ku til

følge.

.

Så da den
benyttede
regulator
v.1r ai ælclr€'

Sådan ser det ud når Tiger Moth 350 3D h;enger i propeilen.
Fotograf: Karin Møller

Konklusion

Data:

Tiger Moth 3D kan godt flywe 3D. Jeg har
dog svært ved at forestilie mig det gjort
indendørs - den er simpelt hen for tun€i og
har ikke motorkraft nok, hvis man

Vingefang

Vægt

410

sammenligner den med de modeller 3D
piioten-re ellers stiller op med. I det hele taget er mere end 400g tungt indendørs, så
min Tiger Moth 350 vil fremover kun flyve
udendørs.

Motor/gear

EPS-350/DS

Propel
Akku
Styring

EP1l47

det kun en
kort tur med
den store ak-

Og ude ser det noget anderledes ud. Her
kan Tiger Moth'en godt bruges som en billig måcle at komme i gang rned 3D t11'r'ning pa. \len cler-r er staclig 11ng, og har ir
kurr kr.efter til at tr.eklie sig loclret opad gtter hover lige nar batteriei er friskoplarlet.
Jeg har på nettet læst om piloter der har
sat en børsteløs motor og Lipo celler på

ku.

modellen

-e

L1.1to

Lrlev

og {ået et noget bedre

Leengde

800mm
676mm

Vingeareal

26,4 dm2

g

8 cellet

KAN

600

krængeror (2 servoer) højdero4 sideror og motor-

kontrol

Regulator

Jeti 30 A (12 A

vii være rige-

ligt)

Pris

kr.435

Link:

wn'rv.gws.com.tw

www.hobby-world.dk

vægt/kraft forhold. Vil man det kan man
spare 150 k .- og nok lige så mange gram
- ved at købe Tiger Moth 350 uden motor

til kr.285
PNM

De tre billeder herunder har jeg selv taget. De an-

dre er taget af Karin Møller (som sagde at når ieg
nu havde slæbi hende med ud i sneen for at r'ære

fotograf, så ville hun også krediteres!) PNM
Og hun burde måske med ud lidt oftere, når hun
hun kan lave sådan nogle gode billeder.
- Redaktøren.
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Flemming Christiansen fra Tinglev har bygget et højstartspil
Her

nylonline

faldskærm

bomuldssnor

til 2m svævere.

fortæller han detaljeret hvordan det er gort.

Efter at Kal og jeg havde slidt flere gummitove i stykker, både billige og dyre, byggede jeg selv et elspil til højstart af vores
2m svævemodeller.
Spillet arbejder på følgende måde:
Ved hjælp af en fodkontakt, starter/stopper man spillet. På spillet er der 400 m ny-

lonline 1 mm tyk. Linen går fra spillct ud
til en omløbe{, sonl er placeret 200 m fra
spillet op mod vinderr og sai tilbage igen.
Nu kobler man så linen på krogen under
modellen og holder modcllen op mod
vi-rden. Når rnan tr'ædel på fodkont..rkten
trækker spillet linen ind, og når man kan
mærke trækket i modellen, slipper man.

Hvis man styrer rigtigt rned senderery

Bygning af spillet

Err p;od ven soln har v;eret mckaniker
hjalp med at skaffe en motolsterrter fra en
autoophugger. Det er en t1'pe, hvor akslcn
stikker ud i den ene ende, og hvor der el to
flanger rned huller til montering.
Med demre bestemte slags startcr og et

almindeligt bilbatteri lavcde jeg en tegning af det hele

batteriet i den ene ende og starteren med spolcn ovenover i den
anden - (se ill. 1) Det hcle skullc fylde s.i
lidt som muligt. Selve kassen/ ralltrnen er
opbygget i 15 nll brun krydsiinc.r'p1;rcle
der er glat på den ene side og ru pti den anclen. Nogle steder kaldes det støbc- eller
karosseriplade. Jeg fik et stykke gennem
en lokal håndvatrker.
n-red

vil modellen stige stille og roligt. Selvom
der kun el en hastighed på spille! el del
mulighed for at afpasse hastigheden på
modellen, ved at lade spillet køre i korte eller længerc intervaller. Den store elasticitet, der er i linen vil, sammerr med bmgen
af tilbageløbsbremsen bevirke, at
tr';ekket i modellen er ret jævnt.
Når modellerl er ved at nå op og
hen over ornløbererl stopper man

spille! og faldskærmen vil

Spolen blev bygget på følgende måde:
Er-r aksel fra en motocrossmaskinc, som
havde dcn rigtige længdc og v('tr forsl,rrct
rned gcvind i den ene ende og et 6 kantet

hoved i den anden og kr kuglclejer (se tegning hcmnder) blev brugt til spoler.r.
Før'st blev det ene kuglcleje montcret hclt
ud mod det 6 kantedc'hovecl. Derefter et
rørstykke fol at give afstand til der-r klrste
skive, som er'90mm i clit-uneter. Dereftel er-r
rækkt skiver med en cliameter på 40nrrn.
Så igen en skive på 90mm, igen ct rørstykke. Til sidst dct andet kuglelcje og cndnlr et
rørstykke for at giruc afstand til remskive.n.

Alle skiver på spolen er lavet i

Aistandcn mellem kuglelejerne skal v.c-

re den samme som mellem sidernc

på
ramrnen. Gevindstykket skal nå ud på dcrr

udvendige side af rammen, hvor remskiven scnere skal montcrcs. Udovcr'hullet til
akslc'n, er der i hvel skive (efter skabcbn)
boret tre huller til 3 lnm gevindst.ænger.
På den udvendige side af de to 90mm
skiver blev hulle-rne til de 3 gevirrdstæneer borct op, så skive og møtrik kunne forsænkes. Da alt var prøvesamlet og afstan-

rørsty kke

rørstykke

I

r^

så

skubbe linen af krogen og modellen svæver videre.

Man kan også lave en katapultstalt. Lige inden modellen er helt
oppe, dykker man modellen lidt,
og samtidig sætter man ftild træk
på spillet. Når modellen nu har
opnået en høj fart, stopper man
spillet og giver højdero{, og marl
vil opleve, at modellen nærmest
bliver skudt opad i høj fart.

3m.m.gevindstang

I
I
I

i

L-+
I

kugleleje

40

15mm

krydsiir-rer.

A

luodelfh'\'cnvt

l -20{)5

den mellem kuglelejeme

pas.'<ede, Lrle'r'

skiverne

samlet på akslen med langsomttorrende eprou; sg

det hele blev spændt sammen ved hjælp af de 3
gennemgående gevindstænger med skir,er og møtrikker.
Den første spole jeg lavede havde ikke de 3 gennemgående gevindstænge4 med det resultat, at når
spillet trak" pressede linen de to endeskiver fra hinanden så de slæbte imod indersiden af rammen.
Efter at epoxyen var tøq, blev spolen drejet af i en
drejebænk. Gevindenden blev spændt op i spændepatronen med bakkel, og til den anden ende blev
der lavet en holdet der passede til kuglelejet.
Remskiven på spolen er også lavet af 15mm
krydsfiner. Kilesporet til kileremmen er drejet på
drejebænk, For at fastholde remskiven, er der i akslen boret et 3mm hul til et stvkke pianotråd og fræ-

rille pa bagsiden af remskiven.
Pianotråden grilrer sa ild i rillen når remskiven
skubbes ind ved hjælp af motrikkerl.
De to r.anger der er med til at holde kuglelejeme
fast på kassen blev iorst savet tri efter at der varboret huller til de 2 kuglelejer og de 4 møbelbolte (se
set en tværgående

il.2).
Tilbageløbsbremsen

Den er ogsa iavet ai kn'dsfirrer. Den ene ende er
fæstnet på rammen, sa den kan bevæge sig op og
ned. Den modsatte ende er savet i facon efter remskiven på spolen. og dereiter pålimet et stykke

gummi.
Når spillet trækker, dreier spolen højre om og
bremsen slæber sa bare lost pa remskiven. For at
holde bremsearmen pa plads, er der-r styret af to
stykker fladjem og bliter holdt nede af en kraftig
elastik. For at undga, at den tn'Krer for hårdt på
remskivery er der mellem de to tladjem monteret
en stopklods.

For at kunne slå bremsen fr.r, lotles derr lidt op
ved hjælp af en lille skudrigle. Pa billede 3 er Lrrem-

lvloclelfl yvenyt
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Fodkontakten

6

En fodkontakt fra en symaskine blev forsynet med to stykker kobberplade der er
iusteret ind så de rammer hinanden helt
plan! og hvorpå kableme også er monteret. Kontakten er sat ind på det kabel der
går fra pluspolen på batteriet til en kontaktskrue på enden af starteren. Fra minuspolen på batteriet går der så et kabel
ned midt på starteren, hvor det bliver
holdt fast med et stort spændebånd.

ta-

X-Peak
LiFn

CHFRfiE

f,= FffBr.'Hh 7. 4Ul

Omløberen
Den er lavet af en nylonrulle, den slags der
bruges til rulleporte. Den blev boret ud og

forsynet med et kugleleje. Rullen blev så

monteret mellem to metalpladet der er
større end selve rullen. For at linen ikke
skulle kunne kile sig fast mellem rullen og
plademe, blev der på de indvendige sider
af de to metalplader pålimet en ring af aluminium, med lidt større diameter end rullen. Til sidst blev alle kanteq, hvor linen
kan komme til at skrabe på slebet runde
og glatte. Selve omløberen er monteret på
en tredelt teltstang ca. 170 crnhøj og bliver
holdt oprejst af tre barduner (se ill. 5). Derved er det nemmere at løfte linen fri af højt

sen slået til, og på billede 4 er den slået fra.

Starteren er monteret med to bolte, en i
hver flange. Da den ene bolt kan glide op
og ned i et aflangt hul, kan remmen strammes/slækkes (se ill 1) Efter at det hele var
prøvesamlet, blev de enkelte dele til rammen samlet med skruer og epoxy. De to
vange{, der holder spolen på plads, er ikke
limet men er holdt på plads af de fire møbelbolte (se ill. 2). Bag på rammen er der
monteret to huller til to pløkker for at holde selve spillet fast. Kileremmen og remskiven til starteren købte jeg i en maskinforretning. Den udveksling vi er endt med
e4, at remskiven på starteren er 7cm i diameter og på spolen er den 11 cm.

græs og

ukmdt.

I en af de første højdestarter med spillet,

blev vingeme flået af modellen, så nu er
der indført brug af sikring, som består af et
stykke bomuldssnor med brudstyrke på
ca.7 kg mellem faldskærm og krogen på

modellen.
(På

ill.

6 starter Kaj sin

Spirit).

3 Plus
Bag den lidt kryptiske overskrift gemmer
sig en lille lækkerbisken af en lader fra ]a-

mara, som firmaet har stillet til rådighed
for en test. Med den stadige omsiggribende elektricificering af vores hobby, er der
et stigende behov for ladere der kan forsyne de forskellige batterityper med energi. Igennem de seneste år er der kommet
massevis af små elmodeller til inden- og
udendørs brug, og disse modeller - og de
dertil hørende akkuer -har ikke behov for
store ladere med store ydelser. Og det er
netop til dette marked X-Peak 3 Plus er
fremstillet - som der står på forsiden
"Great for Slow-Flyer Pilots". Laderen fylder ikke mere end den kan ligge i en lomme, og i en snæver vending kan den
strømforsynes af en 10 cellet akkupakke

til lidt frokostpauseflyvning (selvsagt

OMLØBEREN

på

et sted der opfzlder lovens krav til model-

flyvning).
Ydelse
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X-Peak 3 Plus præsenterer sig fikst med
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knapper og tilslutningsterminaler. Laderen kan lade og aflade 1-14
af træ
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trykt tekst,2liniet oplyst display,4 tryk-
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en farvet aluminiumforplade med

\.\\\
\ ' \\

NiCd/MH,

1-

Lilon/Poly ogblyakkuer fr a2 - 12Y.Ladestyrken er indstillelig i trin fra 0,1 til

5

5,0A. Afladestyrken kan stilles fra 01 til
1,04.

Der skrives meget om Lithium celler
både på nettet og i Modelflyvenyt, og de
mange rygter om deres "farlighed" er vel

efterhånden dementeret gennem flittig
brug af dem i klubbeme. Så der skal her
kun lige understreges vigtigheden af at la-
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Efterhånden flyver rigtig mange af os
med Lithium akkuer der ikke skal aflades.
Men benytter man især NiCd akkuer kan

et par omgange med afladning/opladning sparke liv i en halvdød akku efter en
længere hvilepause. Det tager lidt tid, men
har akkuerne ligget et par måneder eller
mere, har man som også tiden.
Alt i alt kan jeg kun give Jamaras X-Peak 3 Plus er.r anbefaling. Til en pris på kr.
625 får man rigtig meget for pengene.

HnLCilArmlm$nrm
Inpur \,rlhse l: - i5\'DC
U.ion Po: i,5.€[r
\ic.d vH: ; -;{c€lls
Lerd-ådd: :. lil

Tekniske data:

Indgangsspænding

Antal

11-15

udgange

V

1

0,1-34

Ladespænding
Afladespænding

0,1 -1,0 A
NiCd,
Akkutyper
Lithium
Polymeq, bly
Lithium
Ion,
NiMH,
aflade,
lade/aflalade,
Ladeprogrammer

krt;rlbillcdc ai

rlr-:ki p:u'

de

Vægt

x85 x 25 mm
230 g

Pris

kr. 625

Må1

deren irrdstilles korrL'kt, nar disse akkuc-r
skal lades op. Kemien i dem krær'er err hcl
anden [,pe opladning end \iCd \lH cc]leme, så v;er opmaerksom nar de skal la-

des og tjek hellere displal'et en ekstra
gang.
Programmering
Jamaras lader er meget nem at programrnere. Tii hver batteritype er der i den - des-

værre kun

-

tysksprogede vejledning
overskuelige piktogrammer der viser mulighederne og de knapper der skal trykkes
på for at nå frem til de ønskede indstillinger. Har man prøvet det et par gange, behover man ikke vejledningen. Teksten i displal'et er engelsk.

Konklusion
Som ailcrcde de første linier af teksten fort.rltc, har vi hcr at gore'r'ned en lækker lille
l.:der. Dcn har selvfolgelie sinc begrænsnirrger, oS pcr:onliqt li1 jeg ikkc i.ælge at
bruge den til akkuer Lrcr megct mcre end

Godt gået:

2400 mAh (de' kan l.rc'les op i-r.r under

Billig

L'r1

halv time), men sa er vi vist ogsa ude olcr
slow-flyer modellernes beho"r Alle mindre akkuer af alle gængse typer lader den
til gengæld hurtigt, pålideligt og sikkert
op. Og skifter man mellem de forskellige
g,pe4 er den rrem at programmere - og det
er godt, for der er ikke faste programmer i
laderen. Den husker dog det sidste program efter at have været slukket.

117

Design

Oplyst display
Nem at betjene
P;ilidelig

Kom igen:

Bmgsvejlednirrgen
Tilslutningsklemmerne

PNM

Skrues toppcn af Xpeak3 Plus "afsløres" en nyclelig indmad

Praktisk afprøvning
X-Peak 3 Plus laderen blev testet over en
periode pa en maneds tid. I løbet af testen
blev den bmgt til et par indendørs seancer,

til lidt baghavetln'ning (det er herligt at
bo på landet) og til hjemmeladestation. I
ingen tiliælde oplevede jeg problemer
med den.
Laderen har r'æret tilsluttet både blyakku og strømiorsvning, og trods nogle meget spinkle tilslutningsklemmer har der altid været problemiri kontakt med strømkilden.
Jeg råder ikke over avancerede måleinstrumente4 men de r'ærdier (med 3 decimaler) X-Peak 3 Plus opg.-n'under op- og

afladning af forskellige akkuer passede
fint med de tal som et digitalt voltmeter og
Astros Whattmeter maleapparat viste.

\lorleltln erl t l-2t)(li
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Hvad kan man sige?
Ja, så

- "Den virker"

kort kan det gøres,

så

har du ikke tål-

modighed til at læse en beskrivelse af en
modtageq, der virker uden brug af krystalle4 så stol på mit ord, og gå bare videre til
næste artikel.

Egentlig havde jeg slet ikke brug for en
ny modtager. Men siden jeg læste om disse synthesizermodtagere, har jeg ledt efter
en undskyldning til at købe en - for det er
da smart! En modtager der opererer uden
brug af krystaller.
Jeg fik en god grund til at købe ery da det
begyndte at være lidt upraktisk" at en af
mine modelflyvekammerater skulle efterlade sin sender i Falcon-klubbery for at vi
andre kurure bruge "Trækkerdrengen" til
flyslæb. Med en SCAN 7 kunne vi jo bruge en hvilken som helst sendeq, bare senderen var i stand til at dække alle funktioner på flyet.
SCAN 7 er en 617 kanals synthesizer
minimodtager {ra Simprop, altså en modtager der fungerer uden brug af krystaller.
Hvordan virker den så? Altså - programmeringen er ganske ligetil. Tænd for
senderen, tænd for modtagerery påvirk

den indbyggede kontakt i få sekunder værs'go så er der forbindelse. Er en indbygget kontakt besværlig? Jamen så skal
der bare monteres ledninger på den medfølgende eksterne kontakt, som derefter
sættes i et af kanalstikkene, så kan programmeringen udføres udefra. Modtageren er udstyret med en LED, de viser om
den er programmeret til at modtage 5 eller
7 kanaler, samt batterispænding.
Som test prøvede jeg at programmere
modtageren, mens der var andre sendere
tændt. Jeg havde min sender stående på
jorden, lige ved siden af modtagerantennen. Når min sender stod så tæt på, var der
ingen probiemer med at få min frekvens
indlæst. Så man behøver altså ikke, at få alle andre til at slukke for deres sendere, når

der skal programmeres. Men husk allige-

vel på ftinktionskontrol, og r'ækkeviddetest, sådan som det

altidbør gøres. Modta-

geren gemmer selvfølgelig den programmerede kanal, også når strømmen afbrydes helt.

Rækkevidden angives fra Simprop til at
være 1000 meter i 1 meters højde! Det har
jeg altså ikke afprøvet. Men jeg har prøvet,

at gå et par hundrede meter væk fra modellery der stod med gående motor på jorden, og da var der stadig god forbindelse.
Såfremt det ønsket kan den syvende kanal bruges som dataudgang, der udlæser
kanalnummea signalfeltstyrkq spænding,
antal af eventuelle forstyrelser af sigrralet,
fejl og softwareversion. Disse inJormationer kan udlæses efter flyvning, eller man
kan købe Simprops telemetrisystem, og få
hele molevitten sendt ned under flyvningen.

Modtageren kan modtage alle de godkendte 35 Mhz. frekvense4, både A og B
båndet, og fås også i en 40 Mhz. udgave.
Vi har i løbet af sommeren fløjet mange
gode slæb med "Treekkerdrengen" og
SCAN Z hvor vi har anvendt forskellige
sendere, og der har ikke været nogen forstyrrelser. Så som jeg skrev til at starte
med: Hvad kan man sige? - "Den virker!".
SCAN 7 modtageren er købt hos Hobby-World i Vejle. Vejledende pris 661,00kr.,
det er ikke meget mere end en almindelig
modtager.
OY-7535, Frederik Hansen Beck

RC-klubben Falcon
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Der er gcnnem årene gået mange ntodelIer hen over byggeboldet for så at forsvinde i glemslen, mens nogle få har så
meget "personlighed, at de af hele huset
opfattes som et familiemedlem.
Huckebein er en af de få, og det har derfor pint mig, at enhver start vart et "l.rrald
eller fald"-foretagende, som jeg burde
finde en løsning på.
Tankerne har gennem længere tid kred-

omkdllg br-ugen af et svagt gummitov
som det Multiplcx sælger til deres Microjet, rnen med hvilket kraft skulle modellen
fyres af vcd en given vindhastighed?
For lidt ville formentligt ikke betydc nogct, mcn for nreget villc vcl blot resr-rltere i
set

for 2G)4:150,- kr.

en stejl :tiqrrn,j citcii'.riqi ai ci stall og
1,.

itrlli

l-trllcl'Ci

ilr-i ill..g ilei: itoj*
re L1.t irimicu c'ntl
ved h;rndkast.
N"j løsningen

måtte være

cn

ultralet startvogn
med stor rehlings-

stabilitet, lav rul-

lemodstand

og

upåvirkelig af banens ujævrrheder'.

Umuligt-nej
den var opfundet
af fortidens karet-

Modelflyrtll't

1-2005

magere for flere l-rundrede år siden

-

så

det

var bare at omsætte deres erfaringer ti1
skum, CD skiver fastlimet på roterende
aksicq, der gØr vognen endnu bedre

til

at

holde rehringen (gammelt trick fra siderorsmodeller som fx Fløjte Marie) og et par
stumper blomsterpind "\ånt" i sturen i et
ubevogtet øjeblik.
Fra

jord til luft

Ideerne blev omsat til handling på få øjeblikke, og sidst på dagen på den sidste dag
i septembcr; hvor vir-rden var svag og stabil, men græsset til gengæld så højt, ai det
i timcrne fomd havde generet både hjulbenede el- og brændstofmodeller var det
sandhedens oleblik.
Opr p.r r ognen med Huckebein. Forsigtiqt q.r: - irg cla ,, ogneu Lre.gvndte at ru1le ruld pc.Ca,, der .rberrbart tændte fol bade
ef

terlrræu t1er og jator aketter.

Som skidt ud af en kanin f6r' "Hucke"
hen ad banen for sa efter 10-12
meter at løfte af uden hjælp fra min side og
stige støt og hurtigt ud mod horisonten,
hvor l-røjre tommelfinger trådte i karakter
og bragte knægter-r hujende og hl4ende tilbage over banen med et stort grin om sin
runde mund, der for mig var et:
"Ttkfnr - tnL klnrer -oi den koer garrg udarr lirtr
sr-rorlige

og tnnuesnr"

.

1Pi
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Mindeord

Thorkild Frederiksen
På årets sidste dag modtog

vi i Ellehammer RC klub den sørgelige meddelelse, at

Thorkild Frederiksen ikke længere var blandt

os.

Thorkild måtte først lide den torf

i sygdomsforløbet at få fjemet den ene arm, og en måneds tid forinden sin død, måtte han endelig opgive kampen mod kræften og blot afvente det uundgåelige i en alt

Søren Dalsgaard fra Århus har sendt følgende efter at have læst om Danafly Falcon F-360

("Bilkaflyet") i decembernum-

for tidlig alder.

Thorkild var i fyrrene før han realiserede drengedrømmen om radiostyret modelflyvning som hobby, og det var næsten som om han havde noget at indhente, for
han blev i løbet af kort tid klubbens mest aktive medlem. Flyvedag b1'ggc.aften,
stævne eller udflugt - Thorkild var altid tilstede og med sit smittende engagement,
ydede han et kæmpe bidrag til at holde klubben i aktiv form.
Thorkild var især interesseret i nuancerede model- og motortyper. Han var et
kammeratligt og varmt menneske som altid var parat til give en hjælpende hånd. I
kraft af hans evner ved en drejebænk løste han ofte tekniske problemer og mangeartede specialopgaver.
Det har været inspirerende at se, at Thorkild trods tabet af den ene arm, ufortrødent gik i gang med at lære at flyve med 6n hånd, og vi er glade fo4, at han fik en
særlig stor oplevelse ud af besøget på Duxford Imperial War Museum i sommer.
Vi vil alle savne Thorkild. En bedre ven og hobbypartner kan man ikke ønske sig,
og vi vil dele savnet med hans nærmeste familie.
Æret være Thorkilds minde.

Ellehammer RC Klub.
Georg Lautrup Kristensen

På vegne af

Mindeord

Frede Sachmann
I Aarhus Modelflyve Club har vi mistet vores gode flyverkollega Frede Sachmann.
Frede døde den 3 / 1-2005 efter længere tids sygdom. Han blev 69 år.
Frede blev medlem af AMC i august 1974, ognåede således at være medlem i over
30 år. Han var en meget aktiv pilot, og var et stort aktiv for klubben som medlem såvel som i sh tid i bestyrelsen.
Frede var ofte på fly'vepladsery og var i høj grad medvirkende til at skabe et godt
og hyggelig miljø for unge såvel som ældre piloter. Der var altid hjælp at hente, hvis
manhavdeproblemer med grejet eller med styrepindene. Havde manbrug for etAcertifikat, kurure Frede også hjælpe med d6t.
Frede var rigtig modelflyver - af den gamle skole. Computerradioer og ARF-modeller betragtede han som overflødigt pjank, som han ikke skulle nyde noget af. Nej,
en kasse balsapinde og en stor tegning, d6t vidste Frede hvad var. Han byggede utallige modeller gennem tidery og mange modelflyvere i og uden for AMC har nydt
godt af hans modelleq, når der skulle ryddes ud i hobbyværkstedet.
For år tilbage var Frede et kendt ansigt ved flyvestævner rundt om i landet. I de senere år var AMCs flyveplads den foretrukne,
Frede har vel fløjet næsten alt, der har vingeq men i de senere år nød Frede specielt at flyve el-svæver sanunen med Pingvineme (pensionistklubben). Det hævdes,
at Frede ofte stjal termikken fra de andre piloter. På dage hvor ingen andre kunne
finde termik, var der altid lidt termik til Frede.
Frede vil være dybt savnet i klubben.
Æretværehans minde

meret af Modelflyvenyt.
Der var en hel del snak i artiklen om pro-

i Falcon F-360s rc-udsfyr, og også vedrørende

blemer vedrørende radio-spektret

forsikringsspørgsmålet. Imidlertid blev
det ikke nævnt hvor stor en BONUS dette
t'ly' kan blive tbr modelflyvning i Danmark!
Jeg har længe gået og haft lyst til et rcmodelfly, men på grund af tidsnød og
økonomi, er det aldrig blevet til noget.
Indtil jeg i sidste uge kom forbi Falcon F360 i Føtex: Et rc-modelfly til kun 299,-kr!
Jeg studerede æsken grundigt, for jeg

kunne da ikke forestille mig at det skulle
være muligt at købe et kontroll6rbart rcfly til den pris. Jeg troede faktisk stadigvæk ikke på det da jeg bar flyet hen til
kassery men tænkte at "hvis skidtet ikke
virke4, så er der kun gået 300 kr. tabt!"
Stor var min overraskelse derfol, da jeg
smed F-360 i luften på en åben mark, og
ubesværet kunne styre det med kun to kanaler! Differentieret højre/venstre motorkraft på de to let udadvendte motorer
samt en selvstabiliserende vinge gjorde
det let at dreje flyef der selv rettede op.
Styring af den samlede motorkraft tillod
kontrol op/ned. Drejene gik det hurtigt
med at lære, det var faktisk instinktivt.
Højdestyringen tog det lidt længere med,
indtil jeg ramte den rette motorkrafL der
gav god, vandret flyvning. Indtil da fløj
jeg rundt i gentagne "stigning-stall-dyk',
som imidlertid ikke var problematiske, da
F-360

lynhurtigt selv retter op efter et stall.

Ved vindstille og på en flad græsmark,
tror jeg det må være svært - selv for uøvede - at gøre skade på F 360.
Resultatet var en LfYLE-skæg flyweoplevelse for billige penge. Eneste ærgrelse
et, at man kun kan flyve 15-20 minutte4,

før der skal tankes op
ved stikkontakten.

i 4 timer hjemme

Falcon F-360 har virkeligt givet mig lyst

til modelflyvning. Flyet er efter min mening uvurderligt til at vække interessen
for rc-flyvning hos mange, der som mig
aldrig har taget sig sanunen til at købe et
rc-fly. Nu vil jeg lege noget mere med det,
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indtil jeg en dag iår sparet sammen til et fly
med fem kanaler og lidt længere f1;wetid! I
mellemtiden vil jeg opfbrdre aile modelflyvere til at glæde sig or.er, at der er kommet
et fly, som helt sikkert r-il få tlere i gang
med denne hobbr'.
Søren Dalsgaard

Grenredaktørens kommentar:

Det er da herligt at læse at den billige model kan starte en forhåbentlig lang og ind-

portøren nok få bragt i orden til næste sending, og så kan piloter med de billige fly
blive hjulpet i gang i klubbeme.

Vi må så

PNM

holdsrig modelflyverkarierre.

bare håbe at ikke nogen kommer i uføre
pga. ulovlige frekvenser og måske dårlig
valgte fly.vesteder. Frekvenserne kan im-

Flugspass

mit SIow- & Parkflyern

Fra FMTs forlag har redaktionen på Modelflyvenyt modtaget denne bog til anmeldelse.
Bogen er skrevet af Hinrik Schulte og er på
104 sider.
Bogen er desværre på tysk, for nogle vil
det ikke være det store problenl da sproget i bogen ikke er teknisk tysk, men holdt

Mikromodelle
En bog som egentlig ikke hører til i vores

"luftrum"

-

og så alligevel.

I

bogen er beskrevet
hvordan man laver enbillig Heliumballon
til en fjems$'ret model. Der er små regulatorer til selr.b1'g og eksempler på anden
elektronik. Alt dette er dog lavet til små
fu nktionsmodeller hovedsagli gt

til model-

jembanen.

Ydermere er der en b1'ggebeskrivelse af
flyver på 35 g - og 80 cm spændvidde. Så lidt er der for os der er mere til fly.
Men en sjov bog til dem der er fil at rode
med elektronik og mekanik - og små ogmange ting på meget lidt plads. Bogen har
en let

et kapitel med et iille "grundkursus" i
SMD komponenter og iodning af dem. Bogen er på 126 sider - alt på Tr,'sk. Pga. den
megen teknik bør tyskkundskabeme være

lidt mere end rimelige. Fra Forlaget
til en pris på 16€ (ca. 12O- kr.)

Vf[
SL.
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i et dagligdags og letlæst tysk.
Bogen tager et meget akfuelt elTrne op,
men som forfatteren skrivel, er det svært
at bruge 6t år på at skrive en bog når udviklingen omkring bogens emne, foregår
med stormskridt.
Bogen er inddelt i 8 afsnit, der så igen er
inddelt i under afsnit.
I første afsnit gør forfatteren meget ud af at
definere forskellen på en Slow- og en Parkflyer. Det er svært da grænseme er noget
flydende og der kommer da heller ikke en
endegyldig konklusion.
Det bedste afsnit i bogen er klart det, der
beskriver valget af driv-enhed (valg af moto1, gearing, propel og accu.) Her bliver
der ikke gået i dybden" teoretisk" men der
bliver givet nogle tommelflingerreglet der
er lette at huske. Bruger man disse regler
ved valg af driv-enhed, er det ikke motoren eller propellens skyld hvis din model
ikke flyver som ønsket.
Næstfølgende må komme afsnittet om

ladeteknik. Her bliver de grundlæggende
regler for accupleje gennemgået. Ikke på
noget højt elektroteknisk niveau, men på
et plan hvor alle kan være med.
Efter at have læst hele bogery står det tydeligt at bogen ikke er skrevet til eksperteme. Målgruppen er de pilote4 der endnu

ikke har taget springet og prøvet noget
elektrisk. Dermed ikke være sagt at andre
ikke vil kunne få noget ud af bogen, men
jeg havde forventet mig noget mere af den.
Deler man bogen midt på, er det kun
første halvdel, der har noget at byde på.
Her er alt den grundlæggende in{ormation om Slorv- og Parkflyer at finde. Den
sidste halvdel er ikke andet end billeder
og tabeller over en del modeller. DerLne del
indeholder ikke nogen "fornuftig" information.
Om bogen er hver at købe, vil jeg ikke afgøre, men har du adgang til forum, er du
noget bedre hjulpet af de "eksperter" du
finder her. Og sidst men ikke mindst. Du
slipper for at læse tysk!
Ruben Sonne
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Repræsentantskabsmøde 2005

Fristen for indsende'ise af forslag

RC-unionens årlige lepræsentantskabs-

15. februar 2005. Forslaget skal vær'e

r-node finr-lcr sted søndag den 20. marts.

Irrdbvclelse r,il blir.e udsendt i folm af en
Klubor:ienttling, så du skal spør'ge i din

klub fol

information, ellel du
kan se khrbolier.rtc.ringcn på vores hjemnæ1'lrLrre

meside.
Dansk Modelflyve Yeteranklub

Formand: Erik Knudsen
Amagervej 66, 6900 Skjem
Tlf .:97 35 17 67

lukkct

Orientering fra RC-Unionen

Linestyrings-Unionen

TlI:3257 4O0l

67

326-53(r(r

Tli. ticl: i\l.rnc1.rg-brsclas kl.

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

tiS

Vil vil

minde klulrbeme om, at det
i klubberne,
som på indkaldelsestidspunktet er afgørende ioq, hvor mange sternmer klubben
cr berettigct til.
ige.n

cr det aktuelle medlemstal

1.1' dL.r.l

tilstil-

let

repræsentantskabet og skai \'ære
underskrevet af klubbens formand.
Kontingent for år 2005

Du siddel nu med det første nr. af Modelilyvenyt for år 2005, og det skr-rlle ikke gerne \.ære det sidste. Det vi1 v€e1'e tilfældet,

hvis du ikke har betalt dit kontingent til
RC-unionen.
Du sidder mlrligvis allerede med en rykker på dit medlemskab, idet vi i øjeblikket

NIoLlelfl\'\1irvt

1

-2{l(15

har en restanceliste på 590 medlemmer,
det er mere end hver femte med'lem.
De medlemmer som sidder med et sådant

girokort bør betale eller udmelde sig af
RC-unionen. Rykkergebl'ret er ændret fra
kr. 40,- til kr. 75,- blandt andet på grund af
portostigr-Ling mv. ved ettersendelse af
Modelflyvenyt til disse medlemmer. Det
er også et større administrativt arbejde at
behandle disse medlemmer.
Klubber
Vi har desværre måtte sige fan.el til en mo-

delfly'veklub: Nordsjællands Helikopterklub er ved en ekstraordinær generalfor-

samiing den

blevet opløst.
Nordsjællands Helikopterklub blev etableret i 1978.
1,2117-200,1

duceret i forhold til sidste å4, hvor vi var
oppe over 20 medlemme4, som havde betalt to gange. I år er vi endnu ikke kommet
over 10.
Det vil altid være en fordel, at man indlægger sin betaling i systemet en dag før
kontingentet skal være betalt, så har du
muligheden for at foretage en visuel kontrol, og se om du har indkodet det korrekte beløb, og ikke 5.000,- kr. eller 3.000,-kr.
som en enkelt havde gjort i år.
Adresseændringer og nyt tlf. nr. bør
meddeles direkte til sekretariatet enten pr.
teleforL via brev eller mail. I kan ikke være
sikre på at vi opdageq, at I har foretaget
adresseændring på jeres betaling da det
ikke fremgår af det billede vi får på skærmen, når vi registrerer jeres indbetalinger.

KI/A1

opkræves entr6 eller på anden måde er tale om et kommercielt stær'ne. Ligeledes
stØttes stævner som bør falde ind under
eliteudvalget heller ikke, det vil sige stævner med konkurrence som et gennemgående tema.

Sportsudvalget råder over 3 sikkerheds-

Ny Klub

Vi kan så sige velkommen til en ny klub,
nemlig:
Odder indoor MFK.
Franklensery Åparken 14, 1.th.
8300 Oddeq tlf . 86 55 24 20,
E-mail: grth.frank@post.tele.dk

Nogen gange udvikler noget skidt sig til
noget godt. I 2004 blev sportsudvalgets
møde om fordeling af stævnestøtte udsat
fra maj måned til november. Det gav os
denfordel atnogen af de klubber somhavde søgt allerede havde indsendt stævneregnskab så vi havde de faktiske udgifter
ai forholde os til

Aars Modelflyweklub:

Thorkild Rasmussery Kimbervej

Nyt fra sportsudvalget

Stævnestøtte 2005

Nye kontaktadresser

9600 Aars,

bankkonti, frem for at sende en check, da
det er både lettere og billigere.
Denne procedure har et par fordele. For
det første kan man søge støtte helt frem til
den 31. oktobet, altså kan man få støtte til
et stævne som måske er planlagt spontant
i Løbet af sæsonery og for det andet giver
det os mulighed for at uddele flere af vore
støttekroner tii klubber som gør noget for
at synliggøre os i offentligheden.
Det som vi kan vælge at støtte er stævner m.m. hvis det er godtgjort at der ikke
er tale om et publikumsstævne, hvor der

25,

tlf. 98 65 60 98

net, to frekvensskannere samt en udstillingsstand. Disse ting kan lånes ganske
gratis, dog skal man som låner selv sørge

for (og betale for) videreforsendelse til
næste klub der skal låne udstyret. Adresseliste forefindes ved effekteme. Disse effekter bestilles ved henvendelse til sekreta-

riatet.
Sportsudvalget
Regnar Petersen

frem for de forBastupflyveme: Ivar Nobel, Th),hyttevej
3500 Værløse, tlf. 44 48 51 00
Gud enå Modelfl y'vekl

u

8,

b:

Michael Nielsen, B)'smedien ?r, Tebbe-

ventede. Dettehar
ført til, at vi æn-

drer praksis for
an.øgning om
støtte

til

stæ\'ner

strup, 8900 Randers, tlf. 86 42 95 94 og
mailadresse: sekretaer€,mfkg.dk

så det fremover

Gudenå MFK har fået ny hjemmeside:

skal bestå af origi-

www.mfkg.dk <http: / /wrvwmfl<g.dk>

nale udgiftsbilag
som indsendes til
sekretariatet se-

vil være således:
Ansøgningen

A-certifikater

Anders Valentin Schmith, Bastmpflyveme
1787 Bo Simonsery Køge Modelflyveklub
1788 Henrik Poulsen, Sæby Mfk.
1786

Nyt fra Sekretariatet

Vi er i skrivende stund 3258 medlemmer
efter vi pr. 31 I 12 har slettet 125 medlemme4 som ikke mere ønskede at være medlem af RC-unionen. Desvaerre er der 590
restanter i blandt de 3258 medlemmer.
Det vil lette sekretariatet, at man skriver

sit medlemsnr. og ikke RC-unionens eget
giro nr., som flere har gjort. Heldigvis er
der rigtig mange, der har husket at anf-øre
deres medlemsnr. Dobbeltbetaling af kontingent er heldigvis blevet væsentligt re-

Modelflyvenyt

1-2t)05

nest den 31. okto-

ber. Sportsudvalget holder møde i
november måned

hvor støtten vil
blive fordelt ud
fra de omkostninger som klubberne faktisk har

haft.

Klubberne
modtager herefter
det bevilgede beløb fua sekretaria-

tet.

Sekretariatet
at

foretrækker

overføre pengene
til klubbemes
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DATO

KOI{TAKTPERSON TEIEFO]{ I{R.

I{AYI{ET PÅ STÆYI{ET OG STED

MAI LADRESSE/AI{DRE OPTYSNI I{GER

SVÆVEFLYVEGRUPPEN

vinterflyming -Amborg med spil

26-27 12

F3J

Peter Mikkelsen

40 52 91 85

ikke udta gelseskonkurence

26-27 I 4

Påskeskrænt F3F Hanstholm-

førgen Larsen

97 93 5261

2-314

Als

|esper Jensen

512269 M

i.k@larsen.tdcadsl.dk udtagelse til Viking Race 2006
udtagelse til VM 2006

1t-1215

DM

Arne Bruhn

75M75n

udtagelse til VM 2006

1,8-7e

16

DM F3B Sønderborg

]esper Jensen

572269 44

udtagelse til EM og NM 2006

2516

(2616)

JM skrænt i F3F - Hanstholm

Knud Hebsgaard

75246490

udtagelse til Viking Race 2006

Michael Munk

29724866

udtagelse til EM og NM i 2006

17-2317

3tl7-518
3419
t0-7t19
17-7819

1,11,0

Ql10\

F3J
F3J Esbjerg

EMiF3JiKroatien
VMiF3BiFinland

NMiF3jiNorge
IM i F3B, Åborg
Termik-mik |M i F3f 2 meter og HLG

Ole Blomseth og Erik Dahl Christensen

DM skrænt i F3F - Hanstholm

881332

9897 0537

97

|ørgen Larsen

97 93

626\

JM F3J udt. til VM 2005 (dato usikker)
j.k@larsen.tdcadsl.dk udtagelse til Viking Race 2006

HELIKOPTERGRUPPEN
513

Pilotmøde i Ødsted,7100 Veile

Kaj H. Nielsen

758854v

rotordisc@teknik.dk

30/4

Helibatic, Filskov reservedag

Kaj H. Nielsen

75885454

rotordisc@teknik.dk

*6-7ls

Troph6e de France F3C, Frankrig

G7-8ls

Grænse Cup - Gøteborg

415

Helibatic - reservedag

22-23-2417

3DMastersiEngland

4.1418

WM i Spanien

319

Helibatic

-

5.

1 maj

Arrangør søges

Juni

Arrangør søges

reservedag 4, Sept,

KUNSTFLWNINGSGRUPPEN
Kunst{lymingsseminar i Falcon

Peer Hinrichsen

74 43 12 60

peer_gitte@stof anet. dk

3014-rl5

Flacon Cup i Falcon

Mikkels Frank

mikkel.frank@mail.dk

21ls-221s

SM (sted ikke fastlagt)

Peer Hinrichsen

75557870
74437260

tt

161

4

peer_gitte@stof anet.dk

l6-1216
2sl6-2516

Grenå Cup i Grenå

Frode fensen

8633 4299

JM. Anangør ikke fastlagt

Peer Hinrichsen

74 43 12 60

peer_gitte@stof anet. dk

30 I 5-3 17

Nordisk Mesterskab i Norge

Lukket konkurrence

1,818-2818

Verdensmesterskab i Frankrig

Lukket konkurrence

t0 I 9-1t l9

NFK Cup i NFK

Torkil Hattel

48 48 30 03

hattel@mail.dk

Peter Bech

40 87 7607

peterb@home.inf ormi.com

EL-STYRINGSGRUPPEN

7ls

F5B/F5F
Udtagelseskonkurrence

2815

i Dronninglund

F5B/F5F Udtagelseskonkurrence
og Eurotour i Grindsted

Peter Bech

40 87 76 01,

peterb@home.infomi.com

trl6

Hotlinertræf I Hjørring

Daniel Nedergaard

9897 7602

d_nedergaard@hotmail.com

13le

F5B/F5F Udtagelseskonkurrence

i Silkeborg Peter Bech

27-2818

F5B / F5F Udtagelseskonkurrence

og

t9

ltt

Eulotoui i Lmgstrup

Peter Bech

40 87 76 07

peterb@home.informi.com

F5B/F5F Pilotmøde i Greve

Peter Bech

40 87 76 01.

peterb@home.inf ormi. com

26-27, februar-2005 Ylnterfl yvni ng

Svævefiecenter Arnborg
Kom til Mdtjylland og tag forskud på
svæveflyvesæsoneni selskab med en masse andre svæveinteresserede. Weekenden
er delt i to, så man godt kan deltage kun
den ene dag. Sidste år var vi 26 pilotet der
mødtes en weekend i februar og hyggede

50

peterb@home.informi.com

termik og snak.
Lørdag aften bliver der serveret noget
lækkert mad og sommertermikken kan
"snakkes" i gutg. Vi starter begge dage
med opstilling og morgenmad, og vi be.
os med svæveflyvning,

middagstid, og der er mulighed for at
overnatte.

Kom og nyd vintertermikken med os
andre. Flere oplysninger kan findes på
www.f3j.dk

glmder at flyve kl. ca. 9.30. Lørdag fortsæt-

På gensyn

ter vi til kl. 16.00 og søndag til kl. 14.00 afbrudt af forskellige kaffe og madpauser. I
har mulighed for at komme ind på Svæve-

Peter MkkelserL pm@f3j.dlg 40 52 91 85

Erik DaN Christenseru moos@dlgnet.dl
97

881332

flyvecenter Amborg allerede fredag fra

Modelf,yvmyt 1-2m5

lndbydelser
5. MARTS2005 KL.

r0-t6

Skalagruppen vil være vært ved en lettere
anretning, det er derfor rrødvendigt med

F3C & F3N PILOTMøDE
2006 er Englancl r,ært for EM i F3C &
F3N. Det er første gang F3N er med.

I

Vil vi r,;ere med fra begyndelsen
første udtagelse i

åq,

sker
og vi begyndel sæso-

en tilmelding, som bedes {or:etaget til:
Uh'ik Liltzen tllr .65974480I
uiGt)e-mail.dk eller ti1 Bjarne Pedcrscn tlf.
98240807 bjap@)post.tele.dk
Seneste

tilmelding d.14.3.05
Med venlig hilscn

nen med et pilotmøde.
På rnødet gememgår vi de manøvrel,
som vi1 blive anvendt ved Helibatickon-

Bjarne Pedelsen.

kurrencer i år.

Dvs. hver mødedeltager medbringer
det program som han/hun vil flyve i åq,
(max.10 manøvrer') og forbereder sig på at
gennemgå manØvreme på mødet.
Herwed reducerer vi de manør're4 som
vi skal forberede os på; det koster lidt af
fleksibiliteten, men fremmer kvaliteien.
Manøvrerne, vi kan vælge imellem, fin-

i Filskov Helibatic kaialoget www.oy-

des

26.-27. marts 2005

pÅsrssrnrNT

F3F

THY RC KLUB indbyder til skræntkon-

i Hanstholm. Briefingen finder
sted på Vigsø feriecentels samlingssfuc
mod nord kl. 9.00, herefter kører vi ud til
den aktuelle skrænt. Dcr er præmier til de
kurrence

10 første pladser. Startgebyr er kr. 100,-.

filskov.dk

Vil du flyve helikopterkonkurrence,
meld dig til mødet senest d. 1. marts.
Pilotmødet afholdes igen i år i Silo Tians

kantine Amrnitsbølvej 37, Ødsted 7100
Vejle. Der er kaffe, mer-r medbring selv
madpakke!
Hc.l i kop tcr stv ri

ns: gm ppcr.r

1z/kaj H. \iclscn, Tit. 75SS-J5l
c-niaii r-tr:trrrlisc r, :cklrik.ti x.

Der er store muiigheder fot at der i visse vindretninger kan flyves på flere skrærrteq, samtidig kan der tl:enes i sklæntkonkurrence på opsat banc, og dcl kan hyggeflyves på en anden skrænt.
Tilmelding tii konkurrencen skal ske til
Jrrrgen Lalsen . På tlf.97 93 62 51 eller
mail: j.k(rt,larsen.tdcadsl.clk
planlægningcn
bcdes man
-\f hcrrsr rr til

Vilrl

g. t

:

iI

nr r' 11

c' s i g :c

n e: t :r-r n cl a q

ci c' rr ) [).

l.l-.t:':-

I9.

-\ti:'. irr:.jct]

MARTS 2OO5 SKALA SEMINAR
B

Skahgmppe.rr invittl-cr ril .i.:;.t.enil:..rr
lørdag den 19. mart. llJ- ki. itl.i'.r f..r
adresscr-r: Koch:qati.. 31, J0.r.l Otlcnse C.

Den midler-iirliqe skalagnippe vil pa
nrødet rcclegore ibr det arbejde, der er sat i
llclrg, og hvor.lan en lremlidig skalastyringsglttprpri' L-\'t. kall komme til at se ud.
Alle skalainiercsserede er meget velkor-nr1e

og at r-nc.ch irkc til at tegr-re den nye sty-

ringsglup-rp're.

Dassorden:

r
.

Iniormatiorr ira sidste møde på Fyn

r:cll

7752 Srredsted

t6. APRIL 200s
KUNSTFLYVNINGSSEMINAR I FALCON

Hvelt år afholdcs der 5 nationale kunstfll,rarirrgskonkurrerlcer i Danmark. Det er
stylingsgr-r-rppen med hjælp fra den arranp;erende rnodelflyveklub, der afholder
konkullenceme.
Der bliver konkurreret i alle 4 klasse4

F3A-Sporf F3A-Nordic, F3A-FAI og X-

vi oget interessen for
konkurrcncei-h'r'ningcrr og skala som

klassen som er for stolmodeller.

Hvordan far

Gennemgang ai nur-ærende nationa-

le/intemationale t'llvekiassel, her-

under planlagt

e
.
o

L.r

Ktrltllrv

(3.10.200-l).

helhed.

o

Lrrqel'q.tLie 19.

dommer.'seminar/
skalatræf der.r 30. april 2005.

Økonomi
Valg af stylingsgruppe
Hvervning ai dommere.

\lodelflvvrn\t

1 2{l(E

Kunstflyvning er en bedømrnelseskonkurrence. Det er ikke tider eller afstar.rde,
der er afgørende for de point der opnås,
men det er bedømmelsen fra de 3 dommere der bedømmer flyvningen som givel de
point rnan får for sir-r flyvning. Derfor vil
kunstflyvningsseminarct først og fremmest gennemgå de programmeq, der bli
ver konkurreret i og iorklare hvad der bIivcr bedømt af dommerne, og hvad del gi-

ver fradrag. Der vil efterfølgende blive de-

nlonstreret nogle af flyveprogrammerne,
hvor nran også kan komme til at prøve at
bedømme flyvningen.
Kunstflvvningsscminaret vil gerrnemgå
manøvreme så grundigt, at mar-r vil være i
stand ti1 at bedømme arrdres flyvninger
ved de kommende konkunenceL således
at man kan indgå i et dommerteam, hvis
man hal lyst til det.
Kunstflyvningsseminariet er en afløser
for dei tidligere domrnerkurstts. Derfor er
hovedvaegterr også lagt på manøvrerne og
hvordan de bliver bedømt. Det er ligeså
vigtigt for piloten som for dommereu at vide hvad der giver point, og hvad der giver
fradrag, men denne gang vil det også være rnuligt at stille spørgsmål til kunstflyvning og modelleme. Tiimning, træning
etc. Styringsgmppen vil så prøve at besvare de spørgsmål der kunne være.
Styrirrgsgruppen håber på et stort frernmødc. Tilmelding til styringsgr-uppen
inden d. 10. april på mail:
peer_gitteGostofanet.dk eller 7 4431260
På styringsgruppens vegne
Peer Hinrichsen

7. MA' 2005 SKALASEMINAR/TRÆF

Alle skalainteresscrccie indb1.ds5 ti1 .1
kombineret clommer- og skalatræf på Fi1skor' \'lodelt-1r'r'ekh-rbs bane den 7. maj
kl. 10.00.

2005

Dagens Drosram:
Orientering tii skaladommere ornkring regelsæt, prøvebedømmelse af en skalamodel (statisk) flyvebedømmelse.
Alle der ønsker det, er velkommen til at
få deres model bedømt eller få en flyvebedømmelse, ellers vil det være et træf, hvor
der er lagt op til fri flyvning og hyggeligt
samvær med ligesindede skalaintelesserede. Det er muligt at campere på pladsen

fra fredag after-r, alternativ overnatningsmulighed er campingpladsen nær Billund,
hvor den ør,rige familie måske kuru-re drage nytte af Legoland eller Givskud Zoo. En
anden mulighed for overnatning er Filskov kro. Leo Eriksen vil være behjælpelig

med information angående priser

mv.

Vand forefindes i begrænset mængde på
pladsen, og der skal gøres opmærksom på
at der ikke er nogen form for strøm til rådighed. Henvendelse til Leo Eriksen på tlf.
75805816.
På skalagruppell vegne

Bjarne Pedersen
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Mosefund
på fælleden
Linestyrings-Unionen (CL-Unionen) er den
danske landsorganisation for.modelflyvning
med linestvrede modelfly.
Unionen er tilsluttet Kongelig Dansk Aeroklub (KDA) og F6d6ration Aeronautique
Internationale (FAI).
Årskontingentet for år 2005

m/MFN:

:

u/MFN:275,-kr.
Junior (max 17år) m/MFN:225,- kr. u/MFN
Senior

450,- kr.

100,- kn

Medlemskab kan opnås ved henvendelse

iil

I

juli 2004 fritte-

de jeg en Fai-

sov med Koz-

jol-motor

fra

flyvepladsen
på Arnager
Fællede.

Modellen luppede afsted og

foreningens kasserer, eller ved indmeldelse i

forsvandt

err af de klubber, der er tilsluttet unionerr.

rlogle træer 300

Unionens web'adresse:
wrvr'.modelf lwning.dk

har fløjet med

POST BEDES SENDT TIL

Kozjol i mallge
å4 og den kun-

Unionsfomand:
Ole Bjerager

Hollænderdybet 1,3.tv

bag

-400 m væk. feg

lrc st.rdig iolge

rrcd og

cier

2300 København S

skal nu være 3

Tlf:32574001

motorer

E-mail: bjerager@get2net.dk

combatsæt så
det var lidt ærgerligt,

Kasseter:

Ulla Bødker Hune
Stillingvej 220
8471 Sabro

Tlf:86

94 9239
E-mail: ulla'o modeUlyvning.dk

Bestyrelsesmedlemmer:
Ruben Sonne / Modelflyvenyt
Falkevef 25
7400 Herning
Tlf:97214106

E-mail: ruben@modelfl yvning.dk

til

et

at jeg ikke kunne finde den. Jeg har siden kikket efter den mange
gange, i håbet om at charlcerne ville være bedre rrår blade og siv var visnet.
I oktobel iandt Bjanre Bertehlsen den me.d sin GPS, sejlendc i en kanal. Modellerr var
intakt når man ser bort fra vandskaderne. Den var lidt tung at slæbe hjcm, så der kom
nogle grenhuller i beklædningen for at tømme den for vand. Alligevel vejede dc.n 1350 g

mod normalt 490 g.
Da jeg fik åbrret motoren blev jeg glædeligt overrasket. Olieresteme var blevet
voksagtige, ABC cylindersættet var ir-rtakt, lidt overfladerust i krun-rtappens inderside og
på baglejet,- og så lige ltrgten der mindede om en fiske€lrejkasse. Efter nogle tin'rer med
at rense røde orme ud fra køleribberne, tømme sutten for mosevand, skifte bagleje, sklabe algelag og let korroderet krumtapshus' yderside cr motoren klar igen. Nå ja, gløderøret var gået og den forbliver nok lidt aigegrøn i husets yderside.

Henning Forbech (web-master)
Brilowsgade 36

1.

8000 Århus C

Tlf:86

12 6236

E-mail: heming@modelfl yvning.dk
Aage Wiberg
Søndergaardsvcj 30
7400 Herning

Tlf:97209737

Regeludvalg:
Jesper Buth Rasmussen

Almavej 8
9280 Ston'orde
Tlf. 98 31 91 98
buth@\nodelfl yvning.dk
Unionens gironummer: 5 Z0 87 69
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\lodelf l1'r'en11

1

-2tl{J5

@,unnssun

i.nen Ny

fritflyvningsklub iYefle

Danmarks eneste FAI .rrrcrkr-ndte

fritfl\'l'ninosoroanitation. \1t'dlem af KDA

Kontingenter for 2005:

Senior
Junior
Intro-medlem
Abonnement alene

.liC kr irrkl. forsikring
150 kr inkl. forsikring
15t) kr inkl. forsikring

kr N4FN+FFNYT

250

Unionens adresser:
Web-adresse: mvrr-.fiu.dk

Torsdag den 13. jiintrar 2005 biev cler afholclt stiitende gerrcr'.rliolsamline for Vcjle
Flitfl1'raringskluLr. Fra sin stalt t;eilel klubben tællel ialt ottc r.ncdlcr.nr.r.rcL bl.a. et æl-

clre medlem,

dcl val

Danmarksmestcr'

sr,--vctrodcller i 19'18.
Vejle konrr.uurrc hal sivct klubben ct lokale i Fritidsklubbcrr Solsikken, Bygden 1,
7100 Ve1le. Ogsa pa andre miicler har kommlrllen støttet initiativet.
med fritfl

1'r"g1rclc

Lrtercsscrccle er velkomne

til at kontakte

klubbc'ns firrmand Ole Vestergaard eller'
kikke'forti på err b1'ggeaften. Der el b1,ggeaftcn iorekrbig hver tirsdag fra kl. 19.00.
Kontakt Olc Vcstcrgaald på telefon 26 14
7425 - ellu på rnail
hanne.olc.vestergaard@tmai1.dk.

Formand:
Per Grunnet (postmodtager)

I{akonsvej

10

A,

2880 Bagsværd

T]f. 44 44 88 75

Fritfl yvnihgskalender 2005

l\,[ail: pergrumctCtfhotn]aii.com

Næstformand:
llugo Ernst,Ægir:r ej 3s

Konkurrencer mv. i 2005:

lir l

7000 Fredericia

'lli.:

75 c)2 92 93

\ intcl CLrr
i ,'-i i.i \ a- u.r Si:a. r Fl{L.

e-mail: hemslSpostl Ltele.dk

I r u-t i,r r t> r

t.i ,ii:':.r'

- kontakt O1e Vestergaard

Distriktsleder Øst:

(r; 3

kontakt Lars Br-rch Jenscn
l() >tat t. chuckqlirlcrkrrnkurrencc - --\ll.cltslunrl - kontakt I-.rrs Buch Jcnsen

Steen Agner, Gl. Havnevej 10,

rJ/ J

\/intcr

Cup'r

2670 Crevc

I ost ilvvc.s p.r Skjern Enge

Tlf.:43 90

I vcst ilYves ved Risb1,

51 03

e-mail : s.agner@mail.tele.dk

1014
16-77 I 4

Distriktsleder Vest:
Ole Vestergaard, Jacobsmindevej 21
7100 Veile, TIf. 75 77 29 30 I 26 14 71 15
e-mail: hanne.ole.r'estergaardtrl mail.dk

115
27-2215
?R-?c) /

Webmaster/Fritfl yvn

in

gsnyt:

i

1-317

Jens Borchænius Kristensen
P.S. Krør'ersvej 28-A.

11-16

8270 Højbjerr, T1i.: S6 27

ll

28

e-mail: Jens_B_Kristensentt mail.tele.dk

Økonomimedlem:

l7

28/8
17-1819

2l10

Karsten Kongslad

ll. \riqerstt.d, .1100 Ringsted,
Tlf.: 57 52 57'J3, e-nrail: kkr< ringstecl.dk

Degnebakkcn

L)

170

6l

tI

Materialer:
Jørgen Kors*aarci
Ahornrreg 5, ElJund
D-24983

t3111

llanden'itt, Tvskl.rnd

1112

Tlf. 0019.16C3 6599
e-mail: jKorseaard

<

l.ini.net

Giro og medlemsregistrering:
Formand for udtagel-skomitrcn:
Peter Buchwald, Ellehoi 19, Hom
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-

- kont..rkt Ole Vestclga.rrcl

kontakt Lars Bnch lerrserr
- Skjr'r"n - kontakt Keld Kristianscn
Vairkorrkuncnce 1 i distlikt Vest
10-startskonklrrrcncc - Hillerød / Eskildstrup
- kontakt Stcen Agner
Vår'konkr-u'r'cncc 2 i distlikt Vest
- Korrgenshus I lede
- konttrkt Jens B. Kristensen
- kontakt Jens B. Kristensen
Jl,llandsslagc.t - Kongenshus Hede
Bcgyndr.r-r,r,cekend - Hjelm Hede, Skivc
- kontakt Hr-rgo Enrst
Scania Ctrp - Ilinkebl; Sverige
kontakt Bo Nyhegn
Ntrrdic Cup - Rirrkebr; Svcrige
- kor-rtakt Bo N1'hcgn
Sor.nn.rcllcjr - FJjclm Hcde, Skive
- kontakt Hr-rgo Ernst
Hostkonktrrrcucc 1 i distrikt Vest
- Kongensirus Hede
Di\'l - Skjeln Enee
- korrtakt Ole Vestelgaatd
?0-starts clruckkor-rkulrcnce i distlikt Vesi
- Randbøldal Hede
- kontakt Hans Jør'gen Larsen
Ijøstkonkurrcncc 2 i distlikt Vest
- Skjenr Enge
Vintcl Cup
T øst flyvcs pii Skjer:n Enge
- kontakt O1e Vestersaard
I vest fl1,r,cs vecl Ilisby
- kontakt Lars Buch Jenscl.r
Landsnrotlc - Fledericia
- kontakt Hr-rgo Ernst
Vintcl Cup
I ost fl1'vcs pii Skjeln Enge
- korrtakt Ole Vestelgaard
I vest fh/\,cq veci llisb),
- kontakt Lars Buch Jensen
-

første konkurrencer i 2006:

8/1

Vinter Cup
I øst flyvcs p.i Skjcrn Enge
I vest flyvcs vcd Ilisbl'
Mntel Cup
I øst flyvcs pli Skjcnr Enge
I vcst t-l),vcs vccl Risby

- kontakt Ole Vestergaard
-

kontakt Lars Buch Jensen
- kontakt Ole Vestcrgaard

-

kontakt Lars Buch Jenserr

3.)

Vinter Cup
- et nyt initiativ
Som man kan se i konkurrencekalenderery er
der på initiativ af distriktsleder Ole Vester-

Fly'lende legender

gaard og med hjælp fra Lars Btrch Jensen
dukket en ny konkurrerrceserie op - Vinter
CrP.
I)er fly1,q5 samme clag i både distrikt Øst og
Vest - resultateme samles, og når alle flyvedage er overståe! vil man vicle, hvem der har
vundet de forskellige klasser.
Ole og Lars står for rapporteringen - og på
e't tidspunkt vil man kunne la:se rt sultatet lrcr
i Modelflyvenyt.

Der flyves r,1e små klasscr - clrnck, katapult,
Al (F1l{) - iclet fl'r'eplatlsen i tli:tlikt

P30 og

Øst næppe tiliadr'r 3-minutttrs maxer. Skullc
man ikke have små modellet, er man selvtblgelig velkommen med større modeller - der
flyves bare ikke konkurrence i de store klasSCI.

I distrikt Øst flyver man ved Risby i Albertslund fra et startsted teet på Østbakkevej se Kraks kort ovc'r København, kort 145 E2.
I distrikt Vest flyver man på Skjem Enge - mødested ved krydset Lønborgvej og Hedebyvej.
I begge distrikter mødes man kl. 9.30 og tilrettelægger dagens fl yvninger.

distrikt Øst:
Lars Buch Jensen - 43 62 19 92

Kor-rtakt i

i 41 13 59 05

Kontakt i disaikt Vest:
Ole Vestergaard -757229 30

I 26747425

YM for fritflyvende indendørsmodeller
Der er kommet indbydelse til verdensmesterskaber for indendørsmodeller klasse F1D.

Konkurrencen blivery aiholdt i sportscentret
"Bordeaux Lac') som ligger i byen Aquitaine
ca. 580 km sydvest lbr Paris. Konkurrencen
bliver afholdt fra den 3. til den 10. oktober
2005.

Evt. interesserede kan kontakte unionens
formand Per Grunnet for yderligerc oplysninger. Det er mange år siden der har været
dansk deltagelse ved et VM i klasse F1D. Og
vi har ikke nogen voldsomt udviklet tradition
for at flyve med disse såkaldte mikrofilmmodeller. Men bliver manbidt af de! er det dybt
fascinerende at flyve med disse gumrnime.
tordrerrne modelle4, som har en spændvidde
på op til 65 cnr, og som vejer et par gram i flyveklar stand.
Man kan opnå fl1r'etider på over 30 minutter, hvis en flpming lykkes optimalt, og modellen ikke f.eks. fanges i lofikonstruktionen
eller på anden vis får reduceret potentialet.

I:l-rcclaktolen l.:ar il<kc flojct sa nrcrl't
ko:rkrrrrt'r'rcr. i 2(liH, dcis 1,r.r rlr'turri .rf
qt'no'clI cl,rrligt vcjr; os clc]s lil.c'li jt'g
hal LrcskæItigct nrig 1icit r.ncc1 "r'istis"

flylnirrg. fcg hal clvrkci rnorlclilr,rnins i ire rrvccl 50 (!) ;r' oe h.r I t ct ligligt
,lotli liv oq l.ltta5Lisl(c oprlt'r'cl:et r-lcrl
dct, mr'n 'i al svntcs jeg, at jeg ligc r iJIt' l<iggc os smallo liclt pa litti* ilvr,r-rinsl

I)erfor inviielt:tlc jc* koncn n.rccl ira
cr-r tul til ill,r,cstation Duxiorcl i Fjngl.rrrcl fol at se ligiigc tl1,r,cnclc lecurclcr (Fl1,irrg i,cguncls hcd ciet i Drrxiords pnrrr.rm). llrrn acccptcrcclc inr.itationcn, lrvis jtg til gcneælci lillc
lcclsagc' hcnclc p.r crr cod c'laqs tur til
Cambritlsc, som liggc.r nogle fj kilonre tel dcrila. Nogct fbr nocctl
Vi krg nred llyanAil fra llslrjelg til
Stanslcad, der r'r' placerct cn 30 km
s1,cl ibr C.rnrbriclec, hvot'r,ccl clt-t el r-ct
enkclt ai hrge tocet til bliclc Duxfolcl
os unilelsitct5[1'gn. Dct skal Jigc incl:k1 de., ,tI ore rrr.rtrtingrpli:c'r' gt'rrt'rclt i Englancl er p.i højdc r.ncd danske, men i voles tilfælde kortc vorcs
Bcd & Ilrc.rkfastv.--rtinde os clilektc til
Duxfbr d uclen be.rcsning, cl.r hun alliger.el skullc cn tr-rr til C;rrnbridge! Ot
mcr-rs vi cr ved priser s;i kostedc dct
30 pur-rd/pclson (ca. 360,- kr) at komme ir-rd på Duxforcl pea. ailsl.ronet!
Dr-rxfolcl er cn dc'l af c]el storc cnsclske inrpcrial \4/ar iVltrscunr ()g e1'crl
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f-lr,vestation 1r'.t .rnrlt'tr r.crdenskt'ig,
hvol bl.a. frirnen "Slaget ot-u Enslar-rcl" lrlcv opLreei (rlcr er tlclc hcnvi sn i n gel i l.r.rnr;.rrclt.tc ti I p1'r'otckniskc-. sk.rclcl olrst.rct i forlrinclelsc med
opl.rreisernc. ti1 fihlcn). Dcr" cr filt'
strlrc lrangalcr; hvorai tlen cnc cr hellisct .rnrcrik.rnske t1i', Lrl..r. en Ii-52 og
SI(-7I . Hangarclr-rc iungclcr sour n1u-

selrr-nsbl,enin*cr mecl nr.rsscr aI illi
il1, t-,,'td"r rest.rurcring ()s\r., og når'clt-'r'
el st.r.r'net og airshorvs, c'r clcr c1e.suclen cn hel gadc. med nrc.d tcltr- og Lrocle-r; hvor m.rn kan kobc.rlt fr.r nraleri'l'-shirts, nrodcller; souverrils i allc
er,
afskl'gningcr; ut-rclelskr-ifter .ri nulcvcnclc' (r'et gamle!) jagclpilote r ira .rrrtlen vcrdensklig, sonr sircl og sirnerecle .rlt rnuligt og sv.rrcde pa sporgsrniil, osv, osv.
Mcr-r frcr-r-rfbr alt val cltr li,ttiqc tlr'rre'nck'fly og ligtigt nt.rtgc. Dt'sttrc'l iinet op pai en ca. 1 knr l.rn,I llichtline,
siclc ved sic'lc siocl cle r' 5ltiiiir".':, I Irrrric.lrcs, Mustangs, B-17 (l :tir.l), cn Sr-rprer Constellation, Lr :.irrLlL'L F{cllcat,
Bealcat, Sk1' r.riclcr; l)--1 z, Prrlr'k.r lkori
Br-rcker Jungnrei:'ir'r', Ir,rnkers 52, Me
70E, C-17, Lockht'r'.i Elcctt'.r og cudntt
et par stvkkcr'. Del blcv clestrdcn fløjet runclt1lvninq mecl seks r-nc'gct i-lotte Dc H.rvill.rrrc-1 Dragon Rapides
(LtlS,Scl

i lnirlten af tredivelne').

Det

r'.rr f.rntasiisk at gri hrren t-rcd langs
clenne rækkc ai flotte, velbevarcde fl1',

l\loclelilrr (!r\ t

l -2(l(15

på flyve st atl o n

c1e m.rnst' (6 .tk) Dt' I laliihud Dr.rsorr Ilapiclc, som floj rundt'lvr.ning
Durforcl. Dcr er kurr l.l.relr tii en l.i1oi for,rr i cr)ck|ittct.

En at

som alle kon'r i luitcn, Lrortset fra c-n Spritiire, hvis motor ikke

ville makke ret.

Man kan vise megct pa billeder; men ntarl
kan ikke gengive lydene af disse tlys motorer. Det var simpelthen musik i øreme på
en flyelske4, da 10 Spitfires drønede ud ad
græsstartbanen for at lette, eller når 5 Hur'ricanes suste forbi i 50 meters højde med
500 km/h. Eller da de to B-17 startede på

I

Hvorir.i i.r;nScl' l:F-

rcrl.rkioren .icnrrt
lilje .rrlik.'i? Jrr. il';s
man har bare derr
mindste interesse i
rigtige t1y og deres

histclrie, så skulle
man unde sig selv
(og konen?) en tur

til Duxford. Er man

km
fra pladscn med fatale følger fbr i1y.og pilot på grund ai overdreven aerobatik i lav

intcresseret

højde. I år tloj insen hasarderet i lat, l-røjde.
Pilotemc pa alle clisse t11.r'ar i mange tilfælde nur'.erencle eller ticiligere RAF pilo-

for at få detaljer af
diverse fly. Tag cn

teri ellel ejerne af de p..reældende fly eller
andre piloter med marrge fl1'vetimer bag
sig. Der sker jo noset, n.rr piloten lukker
op for ftrld gas i cn Spitlire med en Rolls
Royce Grifiorr nlc)tor pa næsten 2000 hes-

rd

ltr står en Boeing B-17, som sammen metl e-n .rndcn B-17 floj smuk forrr.rtionsfll,r,ning. Denne h.rr var nrecl i filmen on \{e'rnphis Bc'llLr.

pi

asfaltbanen. Sådan kunne jegblive ved.
I 2003 styrtede en P-38 Lighhring ned 3

D u xfo

i skirlamodelle{, SKAL
man bare derover
l:n I)ouglas Skyraidcr nrccl r':ngcrnc i klap-op-stilling, s.i derr ntrumere kan
p.r ct halgarskib cller i g.tragcn. Flyet er meget storrc cncl narr umiclclel

llrc

kassetterekordel eller videooptager
med for at få optagct motorlydene!!

Irart sl<ulle. tro.

Her er et par billeder fi'a min tur:
Jør'gen Kolsgaard

tckræfterl
Et

lillt blik nedover flightline nrorl Spitlires;ra

rækkc. Dc kan.tllc srnrrren tlyve,

clcn forreste med fem-blaclet prope'l h.rr en mcgci -*tærk Ikrlls l{olcc'Critton motor.

\lorleifl1 r'en1't

1-2t)05
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Nåt'mau

ben1,11cl r-ritro i b1ændskrtfet, og
samtic'lig il<ke hører til de r.nest or.nhvgge-

lige, sorl enten flyver sidstc tllr nretl nitlofi'it brændstol e11er givcr motoren et
skud .rftermn i kmmtaphusct og cfterfLrlgende tømer c'lcn r-nccj cn elektrisk si.r1'teL
- ja, sai kan ciet jo ske, .rt det Lragerste leje
rn;i udskiitcs.
Hvis man forsøger at fjeme dct gamle
lcle rlcd r.erktoj vi,r ,rdgarrq>iejcn gennem det forlestc lcjc, cr cler stor chance for
excentrisk pår'ilkning og varlg skade p;i
nrotolen. Lcjct bør derfor traekkes biigud,
og det n)'e lcjc skal sættes p;i p1:ids med cn

cloLn,

sor-r-r

sikrer ftrlclst;r'ndig lincaritct
klumtapiusct.

mecl borinecn i

For: at lette dette ar-bcjclc. og samtidig

sikre arbejdcts kvalitet, irar vi

rncr

i []lcharl-

Nar urotorcn cr skill arl, r,ælsc. clcn rctte splitring, og kouussen førcs gcnncnr lcjet. \red tilspænrliug rrclr.isplitrinqcrr i lejct, sonr clr.rcitt'r ltt l<.rr Lrækkt's eller slås b.rgrrcl mecl s1,rgr,ægior. I-cjct kan seh folgelig
ikl<e tale r'lenrrt L-.thrnr'llin!1, nr(.n et ct itkt leje skal jo helle r ilikc gcrr.ruvtnclcs.
cles

Il/C

kh-rb et stykke "klub-r'.r.lktoj"
sottt t'l' prolcrriorrell. dn'it't ,)l \ orc* ltcset
aktive mcdlem Thorkiid Frcderiksen, sonl
desværrc døde clen 31. dtc. 2004.
Som det scs af billede nr. 1, bcstår værk-

tøjet af cn gevindstang nted en kor-ms,
nogle split-ril1ge soln passer med divelse
lejedimensioner. En cvlinder del fungcrcr
som slaevægt, og endelig crr doln til l-rver
motor-/iejetype. En donr som ligc neiop
kan "løbe" i klr-rnrtaphuset er afgørcnde
for; at det n1'c leje ikke kærrtrcr den mindste smulc, nar det rrrolltercs i lejesk;i1en.

Dct c.r' sclvfnl,lelig ikl<c cn ciagligdags
begivenhcd - jat, måske ikke engarrg en;ir'begivenhed at et klubr-nec1lcr.n skal h.rve skiitet leje, mcn lejeskader har clet merl
1ig

.rt opst.l liqe s,r

rrbt'ltjligt \ont ell :lr'ør'rr.rt-

brydelse juleaften, og s;i er det r.rlt, at tids-

forbtuget til lejcskift ikke trækker t;cndcr
r-rd.

Klubben

er dcrfor Thorkild dybt

taknemr.nclig for alle tidels vær'ktøj.
Georg Lautrlrp Kristensen,

Ellehamrner R/C - klub

\td

adskiilelse .rf rnokrren skai alle rlele ma-rkcs, s.i dt'komrrcr rigtigt pii plads igcn. l)etlc ga.1,l,'r isa'r foringeu pii firetaktsrnotorer', hvor tler hr t'rken cr sikring cllcr skylleprortt' til hjælp.
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Rc-Helikopterskole
' $-q
r

www.rc-heliskole.dk
ilf: 4095-i035 et er 25784170

Snyd ikke dig selv for glæden ved at få Modelflyvenyt med posten hveranden måned fra nu af - Tegn abonnement!
Abonnementsprisen for resten af 2005 (ialt 5 blade) er 250,00 kr.
Bestil ved at udfylde og indsende nedenstående kupon.

{

læ

'--

*p.w

{#,.

Pas på dine blade

-..--*f***

t3#

ll

Vi har solide samlebind, der hver kan rumme 12 numre af Modelfl1wen1't altså to årg"rnge.
Bladet holdes fast i samlebindet med metalklemmer - der skal ikke 1imes,
.hr-rlles" ellcl klippes for at få bladene til at sicide fast, og de kan let tage's ucl
istn, lrvis nr.rn skulle f.i h'st til clet.
Sanr'lebintlt,nc er l.n'ct i nreset kr.rftigt plastlrttlukket kalton.
I).: itrr.-jrlt'n rri Lr.r r1'{Slr'r cr rlt'l' trr kt ' \'lodell-1r'r'er"N't... Dc lt'r'etes i ft'm
.,irr .:-\'!- - rri:.\ .:r \r-r.l.u' .ri iti i..-.iiilin:I*\f(llen h.'ntttclcL hvilkc'(n)

Eksped itio nsge byr

Vi har desva'r're r-nattet inriiore et ekspcditionsgebvr pa
llJ0,-Ekspe.ditiorrsgebl'ret t-'r kr. 15,- og gål
ved udserrdclsc- af bestilte blade og mapper.

.-rile

ordrer under"kr.

til da.kning af portor.rdgiitcrnt'

Vcd orclrc'r over kr. 100,- opkræver vi intet ekspcclitionsggfl,l. f{f i5.111
ikkc i'il klippe i bladet, så skriv clin Lre.stilling i et bro' eller på ct postkort!
I

hertr ir,r lrjr,ud\liiftnlrg i. n ()5 Ir5')i ll
l)rrrl)r. I dcltc till.!ldc .gik l'.r.1,' Irrrin,j oq lt, jI
rr,l \trJrrri,:r rli.'L,tli,lc nrilfc fn Ilrr i lt\\rrot ()g

Llilir,Lit'rrtc
mr,rl

krttnrlrPlrurct blr'r' ltrrtci til
e1r. \

lr'rl rlr'rlNc

i1

('rr r(l- (.0 1lr,r(l('r i ovrl

r,rrq.urq\nr,rair. li,rn rttotrrtcn S.Irl

It'' Lr.i, n :,r Lri.ri r,r1.l rr; rlcrnrl.l ri'iktr lrrr Lrr<k.rtiig!'i'rr. I )( : rn.', rri., l.r l. . rl r r.kc cl|t nt e lLrjc url i
Lrnrtrl..t,ri i,)r nrr)ir:r r in,{.
il Ll

Hermed bestiller ieg:
Abonnement for resten of 2005 (iolt 5
blode), pris kr. 250,00
stk. somlebind

lri

i forverne:

bld

,l**"+ra13fidæ%

Argong
Argong
Argong
Argong
Argong
Arqong
Argong
Argong
Argong
Aroong

gul

2004,
2003,
2002,
2001,
2000,
1999,

o kr.75,

grøn rød

sølv

Følgende enkeltnumre (sæt kryds)
986:
1987:
1 988:
r 989:
I 990
r

tl
I

åkr.54,75:

Nn2 Nr3 Nry' Nr5

I

1991

kr. 210,-

I

kr l 90,kr 1 50,kr l50,-

I

992
993

1995

1996

kr. 150,kr 1 50,1998,kr 125,1997 , kr. 125,'

998
1999
2000

1996,kr

2002

125,1995, kr. lOO,-

Nrl
l-

1997
r

200

1

I

2003

2004
Beløbet vedlogt i check

2005

Novn:
Adresse
Pcsin..

\lirl, lllv\,rr\ i l-llr{li

/by
\/:j r:c ic

kr lO0,- ti ægges et eksped lionsgebyr po kr. 1 5,- ti dækning ol porloudgifter
Udir ior Dqrmrrk til ægges oitid et be ob til dækning of forr"nde ren.

ur<le:

Nr6

ffi*""[ffi
Eraupner
re36-2oos

Lageroprydning. Store rabatter på lagervarer,
Begrænset antal. Se mere under www.pitch.dk

z5 ÅRs

JUBILÆUMSTILBUD

GILES G-202 ARF spv. 1350 mm
Kunstflyvningsmodol 89S,.
Med OS MAX 46
1795.-

FXi

BO 209 MONSUN AHF
Suoer flot model. sov. 1580
Pris kr. ..
. .. ..1295,Med OSMAX FS-52 ......2995,-

mm

.

\"#=
;R.

åFj*

ROYAL SKALABYGGESÆT (- 4O%)
P-51D Mustang, spv.89 cm
392,P-51D lvlustang, spv. 117cm
624,P-51D l\ilustang, spv. 141 cm
861,P-51D lvlustang, spv. 164cm .......'1187,Kawasaki Hien,spv. 173cm
1187,-

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

SUPEH AIR ARF spv. 1550 mm
God overgangsmodel,
helt tærdig itræ.
Pris incl. OS MAX 46 LA . .1295,-

DANCEH 3D AHF spv 1 450 mm
Fine flyveegenskaber til kun 895.Eller med OS MAX 46 FXi 1795.-

kr.
kr.
kr.
kr.

........
....... 624,-kt.
....... 861,- kr.
....... 1099,-kr.
Corsair,spv.ll4cm .
..... 653,-kr.
Corsair,spv.l3Scm .
..... 849,-kr.
Corsair,spv.l5Tcm .
..... 1133,-kr.
Bearcal, spv.158 cm.
..... 1261,- kr.
PittsS-2,spv.88cm ...... 564,-kr.
Staggerwing, spv. 142 cm
. . 1099,- kr.
DC-3,spv.211 cm.
....... 1479,-kr.

.
.
Zero,spv.159cm .
Zero,spv. l17
Zero, spv.131

-

kr.

cm
cm

wlNG sHoRT KrT (- 25%)
P-51D Mustang, spv.140 cm

lr4s@dr't,l

.

EPSILON spv 1600 mm
Til EL og glod (10-15 ccm)
Sdper iryveegenskaber

Ki: i795.- AFC:2995.-

PrcA SKALABYGGESÆT (- 20%)
T-28.spv.201 cm .
.......

ZAFIRO 3D spv 1600 m.n
Til El og glod (1G15 ccm)
Superlet. Glastiberkrop
Kil: 2895.- ARC: 3995.- ARF; 6595,-

T-28.sDV.165cm

MAX
MAX
MAX
[,{AX
MAX

cm

AeroncaSeoan. spv.215cm

cm
Waco YMF-3, spv. 153 cm
Waco Yl\,4F-3. spv. '183

Kit:2695.- ARC:4995..

NyI: se CA Mod6l lwe inden du købet
Gode priser på udvalgte OS MAX notorer:

.

Jungmeister. spv. 153

EXTRA 27% spv.2010 mm
Motor op til 50 ccm benzin
Superlet, kan holdes under 7 kg

OS
OS
OS
OS
OS

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

FW-190,spv.138cm

Zero. spv 138 cm
P-39 Airacobra. spv 140 cm
F4U Corsair. spv. 143 cm
P-38 Lightning. spv. 178 cm

wwwcamodal.comat

............................1095,-.............,...
.....,.1335,-............. -. - ... -......1795,......... .......... .]795.NYBEO
. . . .1595 -

46 AX, m. dæmper
61 FX, m. dæmper ..
91 FX, m. dæmper .
FS 52 Surpass. m. dænper
FL'70 m. dænper. atakl,

.......
.

.......

2132,-kr.

.

1440,-kr.
1316,- kr.

1920,-kr.

. 2136,- kr.

.

1440,- kr.

PROCTOR SKALABYGGESÆ't (- 2Oo/")
Sopwith Camel, spv. 143 cm
Fokker Dr.1 , spv. 1 20
. . 1272,- kr.

cm

Nieuport 17,spv.

l37cm .... ......

1272,-k(.

D.B. MODELS SKALABYGGESÆT (-20y")
Jodel Robin. spv. 158 cm
DH N/oth 40. spv. 147 cm

..........

Grcupnet - CA Model - Futaba - Multiplex Hitec . OS Engines -YS
os på: ww.dlnohobby.dk
Email:
,dinohobbv-dk
Tel- 274940S5

GALAXY SKALABYGGESÆT (- 20o/")
Chipmunk DHC1,spv. 183cm ......

-

Typhoon. spv. 1 15 cm
AEROTECH SKALABYGGES ÆT (-20%)

AEROPLANKRYDSFINER
Vand- og kogefast birkekrydstin6r i tykkelser fra 0,4 til 12,0 mm.
Pladestørrelse: 127 x 127/122 x 122 cm
eller 60 x 30 cm.
Hurtig levering.

os/finer
Frodesgade 17 1, 6700 Esbjerg
rfi.75 12 23 90
Fax75 12 23 35

ALLE I SKALA 1/8 (undtagen Lancastet)
SpitfireMklX,spv. 143cm .........
799,-kr.

SIDEN 1948
til

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

MODEL & HOBBY
Frederiksborggade 23 - 1360 København K
Tlf. 33 14 30 10 - tt. 1t-17. to. l0.ti. onsrlag r-LKKET
www.model-hobby.dk

Corsair F4U-1, spv.132 cm ........
P-51D Mustang,spv. 132cm .......

Hellcat,spv.l30cm .
Bearcat,spvl2T cm.

.....
.....
Seafury,spv.132cm. .....
Valiant BT-13, spv.153 cm
Ju87 Stuka, spv. 153 cm
...
Mosquito, spv.'181 cm
..... 1199,- kr.
P-38 Lightning, spv. 188 cm
1199,- kr.
lvle110,spv.181 cm.
..... 1199,-kr.
Avro Lancaster, spv.260 cm
2159,- kr.
AIRSAIL SKALABYGG

1

BREV

799,- kr.
799,-kr.
799,-kr.
799,-kr.
799,-kr.
799,- kr.
799,- kt.

ES ÆT (-2OO/O)
De Havilland Beaver, spv. 155 cm . .

.

918,- kr.

GOLDBERG SKALABYGGESÆT (- 1s%)
Ullimate 10-300,spv, 137cm ...... 1744,-kr.
FLA|R (- 1s%)

.
...... 922.-kt.
cm
. . . . 990.- kr.
cm
. . . 858,- kr.
. . 1099.- kr.
cm
cm
. . . . 751,- kr.
Baronette,spv.124cm .... 888,-kr.
SESa.spv.129cm

Puppeteer, spv. 152
Legionaire, spv. 132
Fokker DVll, spv. 155
Magnatilla, spv. 152

MICK REEVES SKALABYGGESÆT (- 15%)
HawkerHurricane,spv.203cm ..... 1954.-kr.

Tidsskriftet Modelflyvenyt
Strandhuse 4

Babatten i parentes er indregnet i tilbudsprisen.
Også skalategninger fra Bryan Taylor og Mick
Reeves, skalatilbehør; optrækkelige understel,
balsatræ og meget mere til skalapilcten. Kig ind
på hjemmesiden.

DK-5762 V. Skerninge
v/ Henrik R. Sommer
Rævehojen 5. DK-8800 Viborg
Telefon og telefax:86 67 64 64 bedst efter k|.17.30
Abent for besog efter aftale
ww.pitch.dk - pitch@mail.dk
Giro 8 54 19 81
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Nye lave priser på

The World Models
Clrpped Wing Cub - 48
Piper J-3 Cub - 48
Piper J-3 Cub - 26
Rambler - 30
Super Chipmunk - 90S
Ultimate - 30
Extra Sports - 30
Ultimate - 120S
Super Frontier - 40
Super Sports - 40
Piper J-3 CLib (1/4 Scale)
P-51 Mustang - 46
Clipped Wing Cub ('114 Scale)
Zero Fighter - 60
P-82 Tl.rin l\,1ustang - 40
cA? 2:r2 - 4A
\,: c.rei lviirslang - 60
;4J Corsair.- 46

ru

Vingeareal:
50,9 dm2
Flyvevægt:
3600 s

'".- .- .,:&ø

JI=^^-

r.

cu

"#:f-"=' Spænd: 1700 mm

^-\-

Længde: 1700 mm

.-.",,,'i.'''' Balsa opbygget rib-vinge i et stykke
.**<r. Top kvalitet balsa I krydsfiner konstruktion

P-51 N&rctang: 60

.",,{-€%+

Vinderne af vores lotteri blev:

s

t

_

zi6

Dago Red Mustang - 46
Super StLrnts - 40
Super Stunts - 60
Rambler 45
P-5'1D Mustang - GS
Zen - 90
Zen - 50
Zen - 30
Zen - 120
World Star 40
Super Sporls Senior - 80"

1. 402720 - Rene Rister

2.820358 - Flemming Winther
874550 - Gullik Jensen

!L

$$ "'
Aa>
"E

LU

Super Frci:l er Senior - 46
P-39 ALracobra - 50

.di1'

3

LJ:'

P_i3 \,4,/a..at.r<
aa

Beklaedt med ORA-COVER beklædningsfilm

Fabriksmonteret optrækkeligt landingsstel
Glasfiber cowl med 3D cowl-skabelon
Håndmalet pilot figur
Leveres komplet med alle nødvendige dele

U-\

E

ee

tåf f
I#ilæ

kr 2834.75
kr 935,50
kr 934,00
kr 3490 50

kr 1717 .50
kr 11490.50
kr 2284 OO
kr 290875

kr 1471 .00
kr 2268,00
kr 2346.25
kr 3014.00
kr 2214.7 5

kr 3607.50
kr 1819.50
kr 2226.25

kr 1916 75
kr 834 75

kr 1965,00
kr 1460.50
kr 4022.00

kr 3942.75
kr 1991,50

kr '1460.50
kr 5328.75

Arre

kr 1076.25

ii4 ninroa

kr 3515,25

Spiifrre - 60
tr, n \/ilarlel 1n - On

flæ

kr 2250.25
kr 1329.25
kr 1273.75

Leoca'd

ZeroGS.-160
VELOX REV II - 60

The World Models 1/7 skala P-51 Mustang Skala plastik spinner med alu. bagplade
Funktionelle flaps for blødere landing
Malet glasfiber cowl med 3D skabelon ø
Detaljeret warbird pilot med aftagelig hjelmV
Pre-installerei optrækkeligt landingsstel
Alt nødvendigt tilbehør medfølger

kr 883 00

kr '1183,50

kr 935 50
kr 2740.25
kr 3996,00
kr 4429.00
kr 2238.75
kr 2225.00
kr 2587.00
kr 2054.50
kr 2363,50

Fxtra 3005 - 80"

dff#

kr 1182.75
kr 1182.75

P-5i

Nlustanq - 60

kr '1056.25
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Vi forhandler: Graupner, Kavan, Ki-ick, Scnuize, Robbe, Multiplex, Hitec, Jamara, GreatPlanes, TopFlite, Futaba,
Og selvfolgelig hele TWM's serie af kvalitets tilbehør,
Sanwa, Webra, O.S, Moki, Saito, Hatori med flere,,

SANWA RC ANLIEG
Sanwa RD-8000

tr,s,ETETflE$

RC BR,ÆNDSTOFBILER
'1.:*

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. Flevsyslem er indbygget i

Ring til supplement for den
populære 32 SX-H.
Monteringsmål er de
samme som 32. Den kan
derfor installeres i de fleste
"30" helikoptere. Ydelsen
er forØget til 'l .4 HK
v. 18.000 o.m. Større
bagleje og krumtap til at optage den forØgede ydelse
og mindske vibration. 20lvl karburatoren har
tomgang- og hovednal på samme side

SY brænd-

stof biler 1:10
Vi kan nu levere en hel serie kvalitets brændstof biler
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 9'11 GT,

senderen. lndeholder programmer til helikopter og fastuingede fly.
Ring efter prospektl

Mercedes C, Ford Escort, Opel Calibra & Toyota Celica

4WD leveres med fl9. karosserier: Ferrari F50, Ford

OS Max 50 SX-H

v. 4
;f
lf*

bedre

Sanwa VG 6000
Et 6-kanals computer
anlæg til meget lav
pris. Specifikationer
næsten som det store
RD-6000 aniæ9.
Dog ikke helikopter
programmer. 4-model
memory. Trainersystem. Leveres
med 4 rormaskiner,
akkumulator, sender/
modtager og lader.

Escort Cosu,orth & Porsche 911 GT.

Ring HYPER.En topkvalitesmotor
pa 8.17 cm'.Yder 1.9HK
17000 o/m. Blat fræset topstykke giver
køhng. Carbutatoren
har l0 mm abning mod
normall 5 mm.Detle giver i
forbindelse med
A
brændkamnrer mere
stabil kørsel r ho'.,er som
fuld speed.

Vi kan også levere 1/10 biler 4WD Monster Chewy
Truck. I 1/8 biler |everes Subaru lmpreza, Toyota Corolla,
Peugeot 206 & Truck.

forbedret

BEMÆRK

- VI ER FLYTTET

Bemærk vi har ikke åbent på lageret, undtaget i særlige tilfælde. efter nærmere 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.

OS FL-70
på 1'1 ,5 cmr har samme monteringsmål som FS70-ll-S.
Cylindersæt uden ring for lettere
vedligeholdelse. Nyt udluft ningssystem reducerer problemer med
tankniveau. Lukket forleje forhin-

KATALOGER

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

Gå ind på hjemmesiden

*

\A/\

dk.

SILVER STAR MODELS
Smedevej 5,9500 Hobro - Tlf. 98 52 02 55
mail - axmo@ post3.tele.dk

FF9 scndcrkuffert. Krallig alu

kuflel't nred skurni rrclretning

Vingef-ang 90

Kr.299.-

Vzegt 690 gram

/\ /-s i lverstarrnodels-

Der vil være interessante links.

drer olietab. Leveres med let
og kompakt dæmper. Prisen

Tigcr Moth. Næsten Iærdigbl'gget.
orr-r.

!

Ikarus brushless sæt til indool op til
330 gram. Indoor + parkfly

.
.

Kr. 999.- Til speed 400 rnotor

IKARUS Shockflyers

Motor
Regulator

a

Alu/gurnmi spinner

a

Propel
Carbon motorlundament

a

Samletkr.

I

175.-

SU 21. med molor. Kr. 336
Zoom 400. rotor 63 cm. 400 gram. Nv
ultimativ indoor Ilcli. Se r,ideo på r'ot'
hjcmrnesiclo. I)ris lbr lIcli m/rnotor kr.
1.895-- mielektronicpakke kr. 3 675-Vi har dele/optionsparts på lager!
Sæt rncd clox. Aludele sortiRod/blå kr
168.-. Rotur alu block head kr. 250.Battcriplade 90-- Carbon rotorsæt kr. 399.Carbon halcbom kr. 220.- '1- meset rnere!

i.\ , i-.'';
\ "'\*"

\r<

Hvis du vil blive på jorden
og race lidt indendørs!

F3A

Kr.

359.

|

ll

---l

I
Ncmcsis

Kr

359 -

**O[te IUlOde[hObhy

Mclarcn raccr

uf-T -"

Kr.

Y.Ildge

Kr.

359

Øverødvei 11,2840 Horte

Telefon 45 42 01 13 mail: info@holte-modelhobby.dk
www.holte-modelhobby.dk

MiniZ MR02
1295--

MiniZ leveres med sender Dcr
bale batterier

til-sa

skal

cr den ktrreklar!

Man - Tors. 09.30 - 17.30
Fredag 09.30 - 19.00
Lørdag 10.00 - 14.00
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modeller i en fantastisk kvalitet
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bygget i træ

J\
bestsellere R>
1.2b0,-

Funtana 40 - kr
Funtana 90 - kr. 2.290,-

*!

-

:,

.,''
lS0mltr 7,4u Ngmax

'

350mAh 11.1v 359 max 7 A
030mAh 7,4u 479 max 11,8 A
830mAh llJv 659 max 11,6 A

i

1050mAh 7,4v 569 max 1{,7 A
1050mAh lUv 809 max 14J A
1600mAh 7,4u 728max 221
1600mAh llJv 1059 max 22 A

ittrS: Vi er ved at sammensætte en kæmpe Hangar I ordre.
Vil du have din Hangar I model med i Containeren, vilforudbestille og
vente op til 6 uger på levering, så kan du spare 0p til 150/0. Ring og hør nærmere.

-{f
rj$

Livs-lang erfaring med:
RC-Fly

RC-Helikoptere
RC-Biler
RC- Monstertrucks
RC-Både

Kort sagt:

,J#MJf

Rotordisc'en har rotorblade til
stort set alle helikoptere, f.eks.
HUMMINGBIRD . HORNET - ZOOM 4OO T-REX
.30 - .40 - .50 - .60 - .70 - .90 og op til store benzin
helikoptere!
FRA SAB ER FøLGENDE CARBON OG
GLASFIBER BLADE:
Rotorblade findes i følgende størrelser:
255 mm - 280 mm - 385 mm - 530 mm 600 mm .
og 8oo mm

*'

ii,'i:: ff '':'i:,i{'

Mange andre pakketyper på lager
(op til 10s/37v - op til 7500 mAh / 105 A afladning)
Carbon Extreme pakker med udtag til halancering.
l{u også balancering til 2s og 3s pakker

ffi 3"Ht

" vFh - inuip *;

i*t.u**;.
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mghffSt#If
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Åbningstider:
Mandag: 11.00-18.30

LPk

Tirsdag: 11.00'18,30
0nsdag: 11,00-16.00

L**

Torsdag:11.00-18.30
Fredag: 11.00-18.30
[ørdag: 10.00-14,00

" H"n## h,*it#g
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TUNINGSDELE TIL RAPTOR 30 & 50 V1 & V2:
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HT-PV0339

Kr. 168.75

HT-PVO349

-
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€i&*.fi;J J ' .

III I

*l
el t' HI:::
ilil
1!

I

fl rrrr
Kr.468.75
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Kr.
FRA BLADSMEDEN ER FøLGENDE
CARBON BLADE:

rffi
iido

Rotorblade findes i {ølgende størrelser:
255 mm - 280 mm - 550 mm 600 mm - 700 mm - og 720 mm

Gr tr

Pris fra kr. 350.00

HT-PV0338

HT-PVo1osQ

T-REX 450

Kr.450.00

Kr.281.25

NY EL.HELIKOPTER:

84.38

HT-PV1010

Kr. 1295.00 HT-PV0068-ALU Kr' 337.50
1 Og mange flere, se dem på vores hjemmeside!

r ROTORDISC'EN

Ny Futaba I o.,r-*,
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o. r'no"ou," Skov 732' Gadojerg

Tll;7588 5454 t Fax:7588 5/95
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Telefontid:
I "",
I Nla"Oaq 09.00-r9.00 - Trsdag 09 00. 5 0O
Onsdag tu.ket
I To'sdaq
09.00-15 0O - F'eoag 09.00.14.00
I
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DSH 220-240 V

Å_-

Den rigtige maskine til formbyggere, finmekanikere og modelbyggere.
Normalpris kr. 1850,-

Kampagnepris kr. 1498,Raptor 30V2 formonteret med PRO-39H motor
. . .Kr.3295.-

.:*1.

tr
. f,glt':-l

Bordrundsav KS 230
Til snorlige snit i træ, blødmetaller og kunststof.
Normalpris kr.999,-

Kampagnepris kr.798,-

Raptor 50V2 byggesæt med PRO-50H motor .Kr.3795,-

Finboremaskine FBS 230/E
Leveres i kunststofkuffert med 40 tilbehørsdele
Normalpris kr.549,-

Kampagnepris kr.448,-

LMH 120 C0R0NA byggesæt indholdende servoer, gyro,
fartregulator og batteri,
Du mangler kun sender, modtager og lader.

Micro drejebænk MDG
Til dukkehuse, møbler, kuglepenne mm. og naturligvis 1000 andre ting indenfor modelbygning.

Corona er meget robust
og harfleksible

Nomalpris kr. 1499,Kampagnepris kr. 1 198,-

neffi

/-tå'lå*f.

(_ryffi/-*

rotorblade

.....,...Kr.3995,-

Lille kompressor MK 230 komplet med Airbrush AB 100

LMH 120

Egner sig kun til airbrush arbejde
Normalpris kr, 1495,-

COR0NA komplet
med fjernstyringsanlæg og

Kampagnepris kr. 1 198,.

lader

6'*'f'

Kr.5295,-

MULTIPLEX

f,l,-.t" Piccolo

TILBUD

TNDENDøRS HELTKopTER

fit>'

*.95-,

v

o

P|CO-CUBkompletsæt .........Kr.2395,-

MOVIE STAR med 2 motorsæt - 2 servo - fartregulator
og fly

akku

.Kr.3795,-

--:'<- fE
i-<.=FF

sæt
Byggesæt

.Kr.2795,-

Komplet

Uden sender og krystalsæt .

.

...Kr.
.

630,-

Kr,2395,-

Fun Piccolo + Piccoboard Plus + 2 Micro-server +
Lade + Flyakku + Sender + Krystalsæt + Easysim.
Leveres også uden sender og Krystal
Tillæg for færdigbygget

model

sæt

Kr.2350,Kr. 1995,-

Kr.

175,-

Besøg vores internetside på:

www.leif-o-hobby.dk
Sprængfyldt med informationer til hobbyfolket

Alle priser er incl. 25% moms Der tages forbehold for trykfejl, udsolgte varer, valutakurser, afgifter og andre forhold der kan indvirke på prisdannelsen.

ABNINGSTIDER: MANDAG - FREDAG KL. 13.00 - 18.00. LØRDAG KL. 10.0O-12.O0

Magasinpost

RC-Unionen
Rugmarken 80
8520 Lystrup
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Karo Air 3-1095
3

kanals

Karo Air 2-845 Dragonfly
kr 1.498,-

2

komplet sæt med fjernstyringsanlæg

Stor

motorprogram
fra
I I q SH
Jr t
Til bil, båd, fly m.m.

r__.

ctt.4 Competition
,
SH-21

ti1 bil

Karo Air
Karo Air 3 kanals flernstyringsanlæg Komplet sæt Karo Air standard servo

Karo Air mini servo

;År

SH-32fs til fly

kr.
kr.
kr.

Lindy 25, Godt begynder træbyggesæt, 3-4 kanals

kr.

998,-

5H-21 tit b

5H-32 Marine til båd

I

Kvalitets servoer fra Blue Bird, Taiwan
698,88,168,-

kr.

48,-

kr.
kr.

398,598,-

Hobby Træ
Blue Phoenix, 2 m.svæver, godt begynder træbyggesæt,

kanals

komplet sæt med fjernstyringsanlæg

Komplet malespraysortiment fra Ghiant
Komplet malespraysortiment fra Ghiant
RC Styro:
TiI EPS
RC Colours:
Til plastic
RC Car:
T I polycarbonat
Pris pr. dåse (til alt og i alle farver)

2 kanals

'

x 10 x 23, speed 4.BV - 0,11 sed60 , 69
Blvls-371 Micro Servo, s1r.24x11 x 24, speed 4BV -0,12 sed60, Bg
BMS-380 lvl cro Servo, str.29.5 x 13 x 26, speed 4.BV - 0,13 sed60 , 139
BMS-3801!1G Micro Ser',,0, str.29.5 x 13 x 26, speed 4 BV- 0,15 sed60, 159, BB
BIVIS-620 H gh Torque, str.40.5 x 20x11 , speed 4.BV- 0,15 sed60,459, BB
BMS-620|VG High Torque, str.40.5 x 20 x 41,speed 4.BV - 0, 1 5 sec/60, 51 g, BB
BMS-621 High Speed, str40.5 x 20 x 41,speed 4.BV- 0,13 sec/60, 4tg, BB
BlV5-705 HighTorque, str.42 x 21 .5x22, speed 4.BV-0,18 sec/60,28 g, BB
Bl\i1s-706 High Speed, slr. 42 x 21 .5 x 22, speed 4.BV - 0, i 3 sed60,26 g, BB
SDC-05AB, Speed Control, 54, m.B, 4-B celler
SDC-10A8, Speed Control, 10A, m.B. 4-B celler
SDC-45A8, Speed Control,45A, m.B,6-10 celler
Alie speed control med 1 A BEC
BIMS-306 Micro Servo, str.22

South Herts Models
Absolut den bedste glødestrømsregulator til permanent qlødestrøm

kr.

398,-

Sinyih
1/10 nitrobil
4 WD, fås med forskellige karosserier - Ferrari, Porsche, Celica, Ford Escort,
Mercedes CtK, 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, high performance pipe, aluhjulophæng

kr.

2.585,-

eller incl. SH-21 Motor med slidekaburator og bagududstødning:

kr.3.685,-

Auto & Surf A/S
Jollen2.6893Hemmet

TIf. 75 2a 04

55

Fax 75 28 05 O0

. www.autoogsurf.dk

