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14 r 7" propel og 15 ccm, 4 takter
Claus Petersen fra Borup Modelfly-

veklub passer på fingrene når han

skal have sin Bucker Jungmeister

1 33 på vingerne.

Det startede med en original teg-

ning, 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-9s,illlsl'"
Søgade 26.Ringsted.Telefon 57 67 3092

www.hobby-centret.dk
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PIPER CUB J-3. 1555 mm . .

PIPEBCUBJ-3. 1945mfn\. . ...
PIPER CUB J-3,

PIPER CUB J-3,

ELECTRI CUB 1

Tilbud incl.

ENRA 3OOS WAGSTAFF 1/4 SC
ARFfor25-45 cc m0t0r..............
EtrIR43005, 1470rnm .........,,.. 1.185,-
EfiRA3005, 1680mm ............. 1.385,-
EXIRA3005,1470mmARF.......... 1,895,-
EnRA 3005, 1880 mm ARF,

BEGYNDERTILBUD
DEN RIGTIGE START
- :ar c:r scn med stor interesse og omhyg-
ge gl3d selv bygger sin model, så han
kerCer hrer en pind i modellen. Det er vigtigt
ai rnan vælger et byggesæt af høj kvalitet og
Teo en ordentlig velledning til, for at opnå et
gcdi res'..j iat - at spare maske 200,- kr. på et
byggesæt af en darlig kvalitet, kan resultere i

mange ærgelser og i at man kommer skævt
ind på hobbyen. Vort bud på en god begyn-
dermodel kunne være en PT40 Trainer fra
Great Planes, der flere gange er kåret med
arets bedste byggesæt,

Oracover

motor,
RC-anlæ9,

spv. 1400 mm, 10-15 cc

ELECTRO STREAK ARF
Modellen er med glasfiberkrop og færdig-
beklædte vinger og der er motor, propel og
fartregulator med i sættet . . . . . . . . . . .l.295,-

pris incl.3 stk, CS12 micro seruoer .. 1.795,-

Vi kan
Tigre

INTELLECT NIMH AKKUER.
7,2V4200mah SC.,.,..
8,4V4200mah SC,..,.,
9,6V 4200mah SC
12V4200mahSV . . ......... .:.
4200nah pakkerne laves på besttlling.

8,4V3800mahSC .....,.,.345,-
9,6V3800mahSC ,........395,-
12V3800mah SC....,,............. 495,-

Kr.1.885,-

U-CANDO 3D ARF

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

FøRENDE!
355.- 7.2V12AAnah2l3A. ....,. 130,-
415.- 8,4V1200mah2/3A, ..,.... 150,-
475.- 9,6V 1200mah 2/34. ..,.... 170,-

885,"

1.145,.

1.æ5,"
2.350,-

695,.

1.195,-

20-30cc NYHED.... 3.995,-
EKIRA 3001 1i3 scala,2530 mm TILBUD 3.395,-

St/7G- ---

- 

,\
\_:z?

S REN HOTLINER, ARF m/ carbon fjber krop.
spv.: 2000mm, RG15 profil.

Mode len er klargjort til mont. af servoer
og moiorgrel....,,.......,,. TILBUD 1395,.

SLINGER ABF. spv. 1200 nn. inc'. sc---:
400 m/ propel, Vngen er lavet af EPS cg
EPP skum betrukket med il m. . . . .. . 4a5.-

GARAGESALG
69r selo .

9gr selo .

9gr seruo .

50gr servo

Digltal/metalgear 13kg

Borsteløsemotorer .,.........,.fra
Borsteløse reguleringer ('10A) .. . . .fra
Hydrofoam båd/bil/fly .,........kun
SU-31 skum komplet.....,.,...kun
(minus sender/modtage$
MTANAEP komplet ......,.,.kun
(minus sender/modtager)
Se mere på www.sms-hobby.dk

........ kr.
utaba 6DG

.. kr.3.795,-

EN GOD
- hvis man ikke
og gerne vil i luften i

MKll være et godt valg.
størrelse, 1520 mm, l

vingeprofil, der giver den
gode flyveegenskaber.

: v \r
6b

AVISTAR40ARF, 1520mm...... kr. 995,-
Leveres m. SuperTiger 45 motor kr. 1.645,-

Alternativ med 05461Alji.,..... kr, 1.795,-

Pris med komplet slanpakke nvcr ALT er neo:
Sroer Tlger ,i5 nolo'. f,'1! : p e x F :c '9
RC-a^lær c: a:a ae a3c-:1
2c:rsa-ic':J.:.,:: .......... kr.3.æ5,-
i-::-:: , -3a -:1.,: ;,:a:: a:t1.
ca"r3-::-J =:-J =: ... .... kI 3,595,-

S?!Cl?.{ AR.- er en 2 m elsvæver (færdig-

3rgg::. scn v \'ære en god begyndermodel.

F:s -:. i:::cr. kiappropel,

i:,:r.g,::cr o-o batteri. .. . .. , .. .

Prs r:o (orcle: startpakke med

Fulaca S$soo.t 4RC anlæg. . . . .

Alerra: ! rn. l\,'lultiplex Pico-anlæg

Alternai ,, rr. Frtaba 6EM
compuler anlæg 3,695,-
Alternativ med Muitiplex Cockpit anlæ94.295,-

Fæidignodel

1.695,-

3.295,-
3.495,-

45,-
85.-
70,-

't85,-

150,-
n5,-
300,-

1075,-

't075,-

595,- 1,2v4200mahSC...,.....
1,2V2000mahM,MM10A:

53,-

1.2V1200mah2/3A,MAX25A .....,.. 18,-
1.2v750mahAM,[/M7,54,..,..... 12,-

Lancair ARF 2030 mm for 10-15 cc

markedet. c2 kr.1.795,-
du vil beny,tte den medfølgende controller eller

- over 500 justerbare parametre - du kan

L

Super Super Tigre 34, m/ dæmper 596,00
Super Tigre G 20123, m/ dæmper 1.255,00
Super Tigre G 3250, u/ dæmper 1,505,00
Super Tigre G 4500, u/ dæmper 1.840,00
Super Tigre G 51, m/ dæmper 735,00
Super Tigre GS 40, m/ dæmper 620,00
Super Tigre GS 45, m/ dæmper 670,00
Super Tigre G 61 K, m/ dæmper 835,00
Super Tigre G 61 ABC, m/ dæmper 970,00
Super Tigre S 75 K, m/ dæmper 939,00

Tigre S 90 K, m/ dæmper 989,00

- Spørg Avionic til råds, hvis du
Du vil hos os altid få et godt tilbu\offfør1ffi t$itte mærkei

Der følger dansk vejtedning med til de ftWSntæ*4xdu kober hos AV\ONIC

EN GOD START MED EL

GODT NYT FRA I#\/IONICI

Agenturer:
R&G Glas og Epoxy.ORACOVER' EXTRON . KAVAN .StG .Chris
Foss . MFA England . FLAIR .Airfly Modelle . Robarl . Hobbico .

Midtwest ' Hobbytrå . Greven 'Jamara . Aeronaut . Carl Goldberg .

Great Planes . Top Flite ' DuBro . Kyosho - TOPMODEL CZ

lvlandag......,..10-18 T0rsdag.........10-18 Tiderneervejlendeogderkanivissetilfælde
Tirsdag ......... 10-17 Fredag........... 10-16 være åbent længere. Ring evt. Ændrinqer i

Onsdag..,,.,....'10-17 Lordagefteraftale. åbningsldernekanses0åhjemmes:den.

Abningstider:

If\VIONICI Nørreled 14 . 4440 Mørkøv . Tlf.86 94 60 88 . Fax 86 94 O0 98

ISMS-H0BBY,DKI www.avionic.dk . www.sms-hobby.dk Vt fothandtw øgså, @lrtty ø-g: eltti1Jb.ehør.,,
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Super Zoom, 3D, spv 100 cm TILBUD 395,-

til 3 x Li-Po 125012250. Flyvevægt ca. 4309

Blade Dancer, 3D,4<unstfl., spv. 93 cm u140,-

til 3 x Li-Po 910/1250. Flyvevægt ca. 3209

*
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Space 900,3D kunstfl., spv, 90 cm 595,-

til 3 x Li-Po 1250. Flyvevægt ca. 4509

ARA, kunstflyver, spv. 100 cm 750,-

til 3 x Li-Po 1500 SHD og POT 150W

*å+fi\\"-_*ab, :
\ -" '--
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MiniMag, lille trainer, spv. 101cm 495,.

2006 NYHED lra MULTIPLEX. ca. 5809

\

. ftq.*
@
@

Swift ll, Airbrush, spv. B0 cm 325,.

iil Li-Po/K4N1050. Flyvevægt ca, 3009

Lagerføres i disse 3 bemalinger.

Der medfolger motormontering, uden motor

Børsteløs motor + TMM12 regl. 655,-

ri-I
'--/ '{

-f,å-. *,-
Uzi XXLUzi XL

Uzi XL, spv, 70 cm. med decor 695,-

til Li-Po 3 x 910. Flyvevægt ca. 2709

Uzi XXL, spv. 100cm. med decor 925.-

til Li-Po 3 x 2000SHD. Flyvevægt ca. 6309

3Drkunstflyver,

AXi motor og 3

7009. Leveres i

\:-.
q- 

-\9\ 
"Æ

995,-

x Li-Po 2000.

rødlilla

a
HYPERION

EXTRA 3AAL

Exha 3001, spv 94 cm. ca 4809 795.-

Model + HP-22213-20 børsteløs

motor + HP-TITAN 204 regl. TILBUD 1595,-

qf''
CAP 232, spv 93 cm, ca 4809 795,-

Model + HP-22213-20 børsteløs

motor + HP-TITAN 20Aregl. TILBUD 1595,-

*,.':. K
Mini Funtana Mini EDGE

Mini Funtana, kunstfl./3D, spv. 94 cm 995,-

Til AXi 2808/24 og 3 x 2000SHD. 600-7009

It/ini EDGE, kunstfl./3D, spv. 94 cm 995,-

Til AXi 2808/24 og 3 x 2000SHD. 680-7409

Magic, 3D kunstflyver, spv. 102 cm 695..

Vægt ca, 4709. lrl AXi 2212126 og3Li-Po

$"'.
\

Roco, kunstflyver, spv. l12cm 1 395,.

ARF model med GFK krop. Byggetid som

billede er '1 time + tid til radiogrej. Fantasti-

ske flyveegenskaber. AXi 2820/10 og 3 x Li.

KATANA mini.

spv 102 cm, til

Flyvevægi ca,

Su-31 Sukhoi, spv 94 cm, ca 4809

Model + HP-22213-20 børsleløs
795,-

motor + HP-TITAN 20Aregl, TILBUD 1595,-

*rr-+7:'t:

1k- ke"

% *%.
/-%

Easy Star, spv 137 cm model i EPP skum

(læs meget holdbar)m. motor/propel 495,-

Startsæt 1, komplet (lvlO-12 sender) 2800,-

Startsæt består af: Model, servoer, regulator,

motor, propel, 2lader 121220V, akku, sender,

modtager og krystaller. (Lim købes separat)

Easy Trainer 40, spv. 155 cm med GP42

motor 6,5 ccm, tank, hjul og fittings 1 195,-

+ Hitec Optic 6 fjernstyringssæt 2775,-

*
F-86 sabre, spv, 75 cm med FAN 1095,-

F-86 + Mega moior + TMM easy 25 2145,-

It/ig-15, spv 75 cm med FAN 995,"

Focke Wulf TA183, spv. 80 cm, u/FAN 825,-

NAKAJIIvIA Ki.84a Hayate. spv. 85 cm 825,-

Model + MPJET børsteløs motor + Tlr,4M

regulator + 2 HS-55 + propel og nav 1795,-

Sp. 300 m, 5:1 gear, APC 9x6SF og 375,-

8A regulator

Modellerne er al malet depron,

Alle modeller er normalt lagervarer!

P-51B l'{ustang. spv.85 cm 825,-*<<-
La.7 FW-190A

Lavolchkin La-7, spv. 84 cm 825,-

Focke-Wulf FW 190A, spv 85 cm 825,-

P47D Thunderbolt, spv, 83 cm 825,-

P-51 D l,4ustang, Marie", spv. 85 cm 825,-

F4U-1 Corsair. spv.81 cm 825,-

P-51 B l'{ustang. spv.

La.7

,ft-s

a*eg:" "

i",", ': iåff
Junior, spv, 90 cm. God begynder- 495.-

model, vægt ca 2009. Til 2 Li-Po celler
l\,4odel + Motor + Regl. + Propelsæt 1150,-

(POT 50W + TMM12 + klappropel + spinner)

:-
e

v-

Uzi X, lille kunstflyver, spv. 59 cm

Vægt ca. 1809. Til 2 Li-Po celler

Sniper F3Ai, spv. 76 cm leveres malet. 450,.

Vægt ca. 1559, til 2 x 360HD Li-Po.

Sniperen vandt det Tyske mesierskab i

F3Ai B-program (in-door),

lVodel + POT 30W + TMM12 regl. 1050,.

Se videofilm på www.el{ly,dk

595,.

Rock, kunstllyver/3D. spv. 83 cm 550,-

Vægt ca. 1909. Til 2 Li-Po celler

IN-DOOB RACEB på 2 Li-Po celler !!!

EPP modeller, funracer, spv 79 cm 325,-

til 2 x Li-Po Kokam 740 SHD

Model + motor + TMM12 regl. TILBUD 865,-\s
Stinger 3 Logo 10

Stinger 3, rotor dia. 75 cm, CP lntro1950,-

Logo 10 el-helikopter, rotord, 115cm 2195,-

f
fi,



AXi 221 2 xx AXi 5330/xx

lN-DOOR / PARK llyver
AXi 2204 54, 249, 2-3 Li-Po

AXi 2208 26. 419, 2.3 Li-Po

AXi 2208 34, 419, 2.3 Li-Po

PJi2212 26,519, 2-3 Li-Po

Axi 2212 34. 519, 3 Li-Po

Større motorer
AXi 2808,24.789, 3 Li-Po, 10x5 580,-

AXi2814t12.1069,3Li-Po, 10x5 630,-

AXi 2820/1 0. 1 51 9, 1 0c/3 Li, 1 1 x5,5 680,-

AXi 2826/10, 1819, 12cl4 Li, 12x6 750,-

AXi5320/28.4959,8-101i,23x11 1650,-

AXi 5330/18, 6529, 10 Li,20x13 1850,-

AXi 5330/F34, 652, 10 Li,22x12
AXi 5330/24. 652. 10 Li, 23x11 1850,-

4m*ffi
PJS 3D 900 PJS 3D 1200i

PJS 3D 350 C, 289, 2 Li-Po 325,.

PJS 3D 550, ny vers. 529, 2-3 Li-Po 395,.

PJS 3D 900 Q, 659, 2 Li-Po, 10x3.8 450,.

PJS 3D 900, 659, 3 Li-Po, 10x3,8 450,.

PJS 3D 1200,829,3 Li-Po, 10x5 550,.

PJS 3D 1200i, 829, 3 Li-Po, '10x5 550,.

PJS 3D 1700i, 1269, 3 Li-Po, 10x5 595,.

Mere inlo og llere motor se www.el{ly.dk

SrE-
AC22/30 AC22/20 AC22/10 AC16/15

Mega AC '16115/x. 7-10c. 769 6x4-8x6 625.-

l'/ega AC 22'10 x.7 -10c. 1 009 6x5-8x4 625,-

lJegaAC 22203, 3E.4. 7-8c. 1659 675,-

l.lega AC 22 30 x 7-12c. 2249. 12xB 795.-ll -.t J ffE æg#
Tl',4M easy 12 (124. 109) 325.-

TMM easy 18 (18A, 179) 375,-

TMM easy 25 (25A, 179) 425,-

TMM easy 40 (40A, 259) 525,-

Med simpel programering via gaspind.

HP.22205
HP-22205-xx, 299 til

HP-22213-xx, 539 til

2-3 Li-Po

2-3 Li-Po

475,-

475,-

475,-

500,-

500,-

410,.

485,-

HP-Emeter måler: Sirøm op til '100A 675.-

Spændi ng. Omdrejninger, Udregner Waft .

Kan programere regulator lra Hyperion og
anvendes som servotester. Den er smart.

Vi lagerforer et bredt udvalg af Hyperion

produkter: Modeller, regulatorer og tilbehør.

NYHED
her er

balanceren

alle har

ventet på,

Hyperion L8A6 balancer 2-5s Li-Po 300,.

max 6A. Lose stik til akkuer købes separat.

Anvedes sammen med alle Computerlader.

HP-Emeter

LBA6
5s^^l
.t

\{)
\
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Funlana 40, 3D kunsll, spv. 142 cm 1595,.

Til 6,5-7.5 ccm motor. Vægt ca. 18-25009

også velegnettil Elektro med HP Orbrt 25-16

*,1/ 
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Funtana 90, 3D kunstfl. spv. 1 75 cm 21 00.-

Til 15 ccm motor. Vægt ca, 3700-45009
også velegnet til Elektro med AXi 5330

Tucano 40, kunstflyver, spv, 156 cm 995,-

6.5-7,5 ccm motor. Vægt ca, 28009

Decathlon, spv, 165 cm 995..

Til 6.5-7.5 ccm motor. Vægt ca. 29509

Velegnei som begynder model,

Future 40, 3D kunstfl.. spv, 126 cm 1080,-

6.5 ccm motor. Vægt ca. 20009. Velegenet
til Elektro med AXi / HP Orbit motor og 4s Li.

tK
Exha 330 S, kunstfl., spv. 162 cm 1195.-

Til 10-15 ccm motor. Vægt ca. 35009

Mustang P51. spv. 155 cm 1395.-

Til 10 ccm motor. Vægt ca 32.36009
lncl, ophækkeli g understel.

Alle modeller er ARF og leveres
lærdigbeklædt

@{=f #
MX-12 Computersender løs m. akku

MX-1 2 Computersender sæt
MC-22 Computersender løs m. akku

MX-22 Computersender løs m. akku

Hitec Optic 6 komplet sel u/servoer
Hitec Optic 6 komplet set m/servoer

875,-

1285,-

4495,-

5350,-

1 200,-

1575,-

MC-19 Computersender m/HF modul 2595,-

MC-19 Computersender set m. C17 3475,"

EVO 7 Computersend set m/HF Ti|b.2595,-

EVO 7 Computersender m/Synth Ti|b.2595,-

EVO I / EVO 12 Computersend. se hj. siden

STORT UDVALG I

KVALITETS.SERVOER
TIL FASTE LAVE
PRISER
D47 servo, 11 Ncm,4,7g

MS-X2 (lQ-110)servo, 7 Ncm, 99

MS-X3 (lA-14O)servo, 16 Ncm, 139

Graupner
C1041 BB 7 Ncm,69
C2081 BB 15 Ncm, 109

C577 servo, 50 Ncm, 409

C5077 BB servo, 50 Ncm, 429

DS 361 30 Ncm, 1 89

DS 3328 2BB Digi,41 Ncm, 259

DS 5391 Digi, 50 Ncm, 469

DS 5491 BB MG Digi.50 Ncm,469

#irec
HS.55 servo, 11 Ncm,89,0,17s 125,-

HS.65HB servo, 18 Ncm. 119 190,-

HS.SIservo 26 Ncm.169.0.11s 145,-

HS-8588 servo. 30 Ncm, '199, 0.16s 210,-

HS-311 servo.30 Ncm.43g 95,-

HS-325HB servo.30 Ncm,43g 125,-

HS-5475H8 Digi, 44 Ncm, 409 300,-

HS-5625MG Digi, 79 Ncm, 609 440,-

HS-5945N1G Digi, 110 Ncm,569 650,-

MULTIPLEX

MPX SLIlt4-STAR FL Digi, 29 Ncm,23g 2150,-

jffiF$sry,

Jeti 4k MPD modtager, 69 (iPD)

Jeti 5k MPD modtager. 8g (iPD)

Jeti 7k MPD modtager, 159 (iPD)

Jeii krystal til Jeti modtager

145,-

150,-

125,-

185,-

435,-

520,-

330,-

365,-

285,-

285,-

350.-

60.-

Telefontid:
Mandag '13.00-19.00

Tirsdag 13.00-18 00
Onsdag 13.00-18.00
Torsdag 13.00-16.00 kun ordre
lngen teknisk vejledning

X-PEAK 3plus er

en ny og forbedret

udgave af X-PEAK 3.

Lader nu op lil 5A og
op til 5 Li-Po cel.

X-PEAK 3plus 54, 1-14c, 1-5 Li-Po 580,-

;;ffi"lifl---
lntelli-speed, 74,

lntelli-control,5A,

l-5 Li-Po

1-5 Li-Po

Skal du have
ydelse og kvalitet

så er det Kokam

lSL6-330d 5.5A, 1-30 celler, 2 udg. 1375,-

lSL6-530d 6.04, 1-30 celler, 2 udg. 2395,-

lSL6-636+ 8.04, l-36 celler, 2 udg. 2995,"

Køb din Schulze lader der hvor du også

ønsker al få vejledning og service.

FEM$c

frI r!
Lithium Polymer celler, løse med PCB

3s0SHD,350mAh,10g(20C-6.84) 80,-

640SHD,640mAh,179(15C-9A) 85,-

740SHD,740mAh,21g(20C-14A) 120,-

91OSHD,91omAh,24g(15C-124) 110,-

1250SH0, 1250m4h, 359(15C-18A) 130,-

1500HD,1500mAh,339(8C-124) 100,-

2000SHD, 2000mAh, 529(15C-30A) 180,-

3200SHD.3200mAH,879(20C-64A) 340,-

2006 NYHEDER

med

balancerstik

15005HD, 1500mAh, (20C-30A) 155,-

3 x 1500SHD med Balancer stik Ring!

4800SHD,4800m4h,(20C-964) 450,-

2 x 470HD, 470mAh (9A) 359

3 x 470HD, 470mAh (94) 509

2 x 830HD, 830mAh (84) 479

3 x 830H0, 830mAh (8A) 699

3 x 1050HD. 1050mAh (114) 819

3 x 2220HD,2220m4h (2241 1a8g

470HD pakker er uden balancer stik.

t I zotz io itig f't t yipmznt
Hjørringvej 145D. DK-9900 Frederikshavn tlf. 98 43 4872

Forretningen:
Mandag 15.30-19.00
Tirsdag '15.30-18.00

Onsdag 15.30-18.00
Torsdag - Fredag lukket
Lørdag efter aftale



Nyheder

Lancair-360. Flot ARF skalamodel med glasliber
krop og vingetippeL Spv 150cm, væqt2500 - 2600
gram. Let at llyve .............. kun kr. 1245,

Giles-202L. Flot ARF skala kunstflyvningsmodel.
Spv 140 cm, vægt ca. 2500 qram. ..... kun kr'1'1 45.-

MiniMag. Lillebrortil N,4agister, den perfekte model
efter Easy Star. Udstyretfra Easy Star kan benyttes.
Kanflyves med elleruden krængerol Spu 150cm,
vægt 2500 - 2600 gram, med 400 mot. kun kr. 495,-

Twister 3D Sport. Udendors helikopter med 400
el-motor. Helikopteren er samlet og monteret med
4seruoer. Vægt fl!ryeklarca. 515 gram,
Rotordiameter ca. 68 cm, ................... kun kr 1190,-
Twister 3D Expert. med borstelos el-motor og 4
seruoer..................... kunkr.1570.-
Se de nye Tw ster Version 2 rndensdørs helikoptere
pa M.hobby-world.dk

Se vores hjemmeside på internettet, nu med
over 3000 varenumrer og 2500 laruebilleder.
De tleste varer er med beskrivelse og
specitikation.
Vi sender som postorder i hele landet.

@
vores hjemmeside og betal med Dankort.

Nyheder

Tojero F3A. Flotkunstflyvningsmodel med up to
dateflweegenskaber. Modellen leveres itre
versloner til hhv. 23 cc, 1 5 cc og 8,5 cc motorer.
Trækonstruktion beklædt med Oracover
lgnende beklæonrng i den viste laruerige
farueskema.

Toiero 50. Lænde 1 40 cm ........... kun kr 1 468.-
Tojero 90. Længde 1 70 cm ........ kun kr. 2395,-
Tojero 140. Længde 1 99 cm...... kun kr 3795,-

spodsmodel de r er meget iet at flyve p g. a.

rektanq!lærvinQeoqlanq krop Ve egretsom
den forsie lawrnEet mcde Scv 155 cm. væli
2.100 gram Leleres i c ?e :f fad :i!r kf TC?3

Sender til FMS simulator eller tilsvarende.
Tilsluttes I pins Game porl kun kr. 235.-

Aerofly ProL Deluxe simulator add-on.
Med I nye fly og 6 nye pladser ......... kun kr. 1 80

Sport. Flot ARF lavvingel

whobby-uTorld.dk
Nyheder

Act Smartscan DS8 modtager dobbell super
synthesizer uden krystal. 309, mulighed for
programmering af Failsafe .......... kun kr. 514.-

Super Micro gyro. Til smd el-heli modeller, 2.7
qram. 13x1'1 x8mm kun kr 495.-

E-pro tartregulatorer til børsteløse motorer:
Fra 7A t I i0A 6 -10 celler e ler2 - 3 Lipo ceiler.

kun kr. 271.-Pr,se. i:a

Bemærk de ændrede åbningstider.
Ferielukket uge 12 - 2006
18 marts - 26 marts 2006

Radioudstyr

GWS Dream Starter 6 kanal. \. -:r a \:nal 35
mhzbegynderanlæglilily. Sæ::i -r:-: j:r6
kanal sendermed a\ku. B \a'1 -: j -::' j sll
seryoer, afbryderogoplader. . - -::r' 950.-.
GWS 4 kanal sender. Sender n:i i, ",::l .

senderakku og opTader

n! kun kr.740.-

Kokan kvalitets litium batteripakker:
2 x 340 mah. All. 20C, vægt 23 g . k!rn kr. 173,-

3 x 340 mah. All. 20C. vægt 3.1 g . .u1 kr. 249.-
2 x 640 mah. Afl. 1 5C. vægt 36 g .,: kr. 1 84.-
3x640mah.Afl. 15C,vægt51 g \!ikr.271.-
2 x 740 mah. Afl. 20C, vægt 42 9 \ur kr. 223,-
3 x 740 mah. Afl. 20C, vægt 62 9 :rr kr. 325,-
2x1250mah.Afl. 15C.vægi7: : .-1Kr.255.-
3x l250mah. All. 15C. væ3: ::-: .-r k'. 395.-

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

Vi sammensætter gerne et komplet sæt med
modtager og servoer som passer til dit lly.

Fulaba Flight pakke til motormodeller.
-: :1\. Fu:::a S3CC3 s€1 3er. Fuiaba R 1 36R 6
\3i:lmr:!ei. (1:i:l'i6aOmaha(kupakke.
aiDryder med ladest k oE forlængerkabel

... .............................. nu kun kr. 1100.-

GWS Flight pakke til motormodeller.
4 slk. Gws/Supertec S03 seruoer. GWS 8 kanal
modtager. krystal, 700 mah akkupakke. afbryder
med ladestik og forlængerkabel .... nu kun kr. 695,"

GWS Flight pakke til park modeller
3 stk. GWS/Supenec Naro seruoer. GWS 6 kanal
modlager. krystal. GWS 8A fartregulator. 8.4 volt
600 mah NimH flybatteri nu kun kr.870,

GWS Flight pakke til park modeller
2 stk. GWS/Supertec Naro servoer. GWS 6 kanal
modtager. krystal, GWS 8A fanregulalor. 8.4 volt
600 mah NimH flybatteri

Vi har Danmarks storste udvalg i

begyndermodeller og færdr gmodeller.
Altid minimum 150 forskell ge f lymodellet
på lager.
Vi har Danmarks længste resultatgivende
ertaring i radiostyrede modellly.

Forbehold for fejl og prisændringer

llobbg tllorld
v/ Birgit og Erik Toft. Elvirasvej 1. 7100 Vejle. Tlf. 757222 95, fax 75722297

e-mail: hobbywo@postS.tele.dk - Telefon mandag - torsdag 13.00 - 17.30, fredag 13.00 - 15.00.
Butikken er åben: Mandag - fredag: kl. 13-17.30. Besøg uden for nævnte tider efter aftale.



HYPERION
Auettrv R/ C Pnooucrs

LBAS er blandt markedets mest
avancerede LiPo balanceringsenheder,

LBA6 kan fungere alene eller sammen
med din lader - 09 nåAe under
opladning og afladning. LiPo pakker fra

Hyperion passer naturligvis direkte til
LBA6, og det samme gør PolyQuest og E-

Tec. Der kan købes løse adapterkabler så
enhver LiPo pakke kan bringes til at fungere. LBA6

leveres med kabler fra 2s til 5s og kan lade med 6A.

Kr. 3OOr-

Dette er den helt nye Z4O2O- '.
serie. Vægten er kun 2849r og
Z4O2O passer perfekt til TITAN
80A OPTO regulatoren. 24020
er tiltænkt .40 stØrrelse fly og
der findes udgaver til både 3D og
hurtige fly.

\3ffÅ?Y
Introduktionspris Kr. 83Or-

NYHED - Hyperion LiPo-pakker er nu en
realitet. Alle Hyperions VX-pakker er rated
til 20C konstant, og helt op til 30C i

kortvarige belastninger. Hyperions LiPo-
pakker fås fra 2s 300mA op til 5s 3700mA
og deekker dermed de fleste behov, idet
pakkerne kan sættes sammen til flere "S"
eller eventuelt i "P". Og har du ikke brug
for at trække så store strømme findes en
letvægts-serie kaldet CL som er ideel til
helikoptere og visse kunstfly, Alle
størrelser er lagerført i Danmark og klar
til levering.

Det
med

komplette setup fra Hyperion - EOS5| lader
LBA6 samt en VX LiPo pakke

Nt\ / tlgn-olNc'
www.newheading.com



1.0 Programmerbare regulatorer
Poul Møller har set på et par af de nyeste regulatorer og hvordan de kan

Programmeres.

Mine modeller
Kurt Hevang blev fascineret af jet ... og det tog om sig!

Indendørsflyvning
Bent F. Hansen beretter fra en tur til Silkeborg

Besøghos Leif O. Mortensen Hobby
Arild Larsen har besøgt 25-års jubilaren i Klarup

Min model - ASTIR CS77
Hans Dahl Christensen præsenterer sit mere end 30 år gamle fullsize

sr'ævefly

Proteus - et eksperiment
Henning Caspersen alias Casper og
"Balsatroldmanden" har sammen
med Peter Højer Hansen vovet sig

ud i noget af et eksperiment. Læs den

spændende Lrerehring og glæd dig til
kommende Lrcrehr inger ...

Dragon Fly Pro
Poul Møller har længe r'æret pa jagt efter en F3J-model der var til at
betale Nu har han fundet en Dragon Fly Pro og den kommer vi nok til at

høre mere om

30 Børsteløs motor
og regulator
Poul Møllerhar lånt og testet et

' motorsæt fra Avionic beståen-

de af en børsteløs motor i 400-

klassen og dertil en passende

regulator

Vind- og regnskærme til håndholdt sender
Por.rl Møller har i det gode danske vintervejr testet både en vind- og regn-
skærm til en håndholdt sender og en senderpult med vind- og regn-
skærm.

Radix - 3D
lVlartin \Ioller har for Modelflyvenyt testet en 3D-model til både
indendors- og udendørsflyvning. Læs om Martins erfaringer.

Balancering af LiPo-batterier
Claus Tønnesen forklarer balance og ubalance i batteripakker og hvordan
man gør noget ved det og hvorfor man skal.

Ellehammerkonkurrence
Præmieme er i hus fortæller Poul Møller og glæder sig ligesom resten af
redaktionen til at se hvad der kommer ind ...

Boganmeldelser
Redaktionen har igen fået et par bøger til anmeldelse.

13

1.4

16

18

22

26

32

34

c/

36

43
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50

52

Produktinformation
Poul \loller har kikket på det nyeste

n)'e ...

LiPo-balancering
Claus Tonnesen har testet denne lille
smarte balanceringsenhed fra
Hyperion

12 Modelmesse
i Hamburg
Arild Larsen stod ukristeligt
tidligt op og tog med til Ham-
burg...

Poitou International
Fra fritflyveme har vi fået denne billedbunke fra
det franske stævne. Og herfra stammer også

forsidens foto af Jens B. Kristensen med F1B.

Tur til3W Super Show
Mick Mlstrup refererer fra dette
shorv i Tvskland og indrømmer et
vist shopp-rsgsn!

Nyt fra RC-Unionen
og lra -krebnaiet

Skalasti-ringsgruppen orienterer
Bjame Pcter-n orienterer og præsenterer de første to manøvrer: Start og
landing

Nyt fra Linestyringsunionen

Første gang i Danmark
En reportage tra Cigantir.rmhallen i Aalborg

45 Nye regler i
F2B kunstflfrning
Jesper Buth Rasmussen orienterer og de

mange tegninger giver rig lejlighed til at
blive klogere ...

19 #
u{'ffi20

40

44

44

49

Modclflvvenyt 1-2006

Nyt fra Fritflyvningsunionen



Pro gram m e rbare regu I ato re r
Af Poul Møller

Det har gennem nogen tid været muligt at

programmere forskellige regulatorer til el-

motorer. Noget afdet første man kunne

programmere var, om man ville have en

bremsefunktion - til at klappe en folde-

propel sammen - eller ingen bremse. Se-

nere har man fx kunnet vælge mellem Li-

Po- og Ni-xx akkuer. De første regulatorer

blev programmeret med jumpere - der io

egentlig bare er små kontakter. Næste trin

var programmering mellem forskellige

mere eller mindre komplicerede kombina-

tioner med afbryder og "gaspinden". I dag

er mulighederne mange og programme-

ringen er blevet nemmere. Poul Møller har

set på et par af de nyeste regulatorer fra

TMM og Jeti og fortæller her om hvad de

kan, hvad det bruges til og hvordan de kan

programmeres.

Programmering af IMM reulator

TMMs nye Expertserie til bøsteløse moto-
rer kan progralruneres både med "gas-

pinden" og med et kabel til en computer
hvor det medfølgende program er installe-
ret. Da mulighedeme er mange, er det me-

get nemmere at bmge computerløsning-
en, og de 175 kr. USB kabel og program
koster, vurderer jeg er givet godt ud. Den i
artiklen omtalte regulator er err T\[V
7524-3s Expert, der kan benyttes med 7-2-l

Ni.. celler og håndtere 75 A. Der er ikke
BEC i den, så en separat modtagerakku
skal berryttes - også ved programmering.
I den engelsksprogede vejledning står

hr.ad regulatoren kan programmeres til -
og det fremgår også tydeligt af program-
met, når regulatoren er tilsluttet en pc.

Men for at \'ære sikker på at have forstået
det rigtigt og for at få en forklaring på
hvad de forskellige ting står for, tog jeg en

konsultation hos Doktor Hans fra Elflight
og bad ham fortælle om det. Det efterføi-

10

gende dækker hvad jeg fik ud af læsning-
en og konsutationen.

DE FORSKETTIGE PARAMETRE

Basic eller Aircraft mode

I Basic mode - der er fabriksindstillingen -
stiller regulatoren sig på fabriksindstilling-
erne. Kun bremse til eller fra og celletype
og - antal kan indstilles. Det sidste anbefa-

les kraftigt når der benyttes LiPo-celler.

I Aircraft mode kan alle nedemrævnte

parametre indstilles. Vær dog opmærk-
som på, at i begge modes skal regulatoren

prograruneres til max og min med
pinden, hr.er gang den tændes.

Batteri

Her r'ælges trpe - 11647\lH (ialrriksinc-l-

stillilgen) eller LiPo/lon og ant.rl, og det
anbefales at indstille begge dele fol at sikre
at regulatoren fungerer bedst muligt og at

celleme beskyttes mod for stor afladning.
Specielt Lithium typeme er sårbare ved for
dybe afladninger.

Bremse

Bremsen kan indstilles i fem trin fra "light"
til "very hard", så her må man prør'e sig

frem til den indstilling der passer ens

bedst, hvis det da ikke er fabriksindstil-
lingen "medium".

Acceleration

Tiden fra slukket motor til fr-rld gas kan
indstilles i 6 trin fra 0.16 tii i,3 sekund. Der
er et par ting der har betydnirrg for valget.
I min Elektromaster (stor motorsvæver)
har jeg altid r.æret nodt til at give langsom
"gas" af hensyn til gearet. lled TMM re-

gulatoren kan jeg programnere mig ud af

det ved at indstille accelerationen til at væ-

re langsorn. Vejlednilgen gor også op-
mærksom at del trækkes meget kraftige
strømstyrker ved hr-rtig acceleration - helt
op til 10 gange den normale - og ved for
hurtig acceleration kan regulatorens strøm-
begrænsning slå strømmen fra. Derfor an-

befales det, at sætie tiden så motoren går
hurtigt nok op i omdrejninget men ikke
urealistisk hurtig til modellen. Fabriksind-

stillingen er 0,41 sekr-urd.

Timing

Timing kan sammen-lignes r.ned fortæn-

ding på en forbreendingsmotor. Dct gores

i regulatorer i langt de fleste tilfælde ar-rto-

matisk, som også er fabriksir.rd-stillirrcen.

Og automatisk timing anbefales kraftigt,
da den i de fleste tilfælde fungerer oprti-

malt. TMM regulatoren kan ud over den

automatiske timing indstilles i fem tril ii'a

5 - 25 grader.

Med nogle motorer kan fast indstiilet ti-
ming dog vælges med fordel. I to-polede
motorer som Hacker og Kontronik vil en

indstilling på 5 grader hive lidt flere otn-

drejninger ud af motoren. Det er dog fclr

en pris af højere forbmg og mindre effekti-
vitet. \/ejledningen anbefaler at man væl-

ger en motor der kører hurtigere frem for
at "tLme" den med tirning, og advarer
imod at for hoj timing i r-rhelc'ligste tilfælde

kan odelaegge reprlatoren.
De populære aussenlauf-ere kører ofte med

en timing på 10 til 25 grader - igen med

stort forbmg ved de højeste timingsværdi-
er. I automatisk indstilling skifter regulato-
ren selv timing efter det aktllelle behor', og
dei giver den mest effektive udnyttelse af
motor og akku.
Enkelte større motorer kan pga. de krafti-
ge magneter have problemer med at køre

på automatisk timing. Det vil give sig ud-
slag i at de måske slet ikke vil starte eller at
de går "ud af sync" og ikke kørcr ordent-
ligt. Også små cd-rom motorer kan have

problemer. I disse tilfælde kan marr ekspe-

rimentere sig frem - eller kontakte sirr fbr-

handler og få at vide hvad der anlreiales til
den aktuelle motor.
Hvis man vælger at prø\'e sig frer.n, må det

anbefales at begy'nde mecl dc mi-ndste

værdier og prØve sig frem incltil motoren
kører uden problemer.

Opførsel ved lavt batteri

Efterhånden som akkuen tormnes falder

spændingen og pa et tidspunkt slukkes

der for strørnmerr ti1 motoren. Inden det

sker, kan TM\1 regriatoren prograrrune-

res til at vise det pa iorskellige måder. I fa-

briksindstillirrgen faldel motorens om-

drelninger langsomt. Del kan også væ1ges

"motor cut-off", hvor tnotoreu afbrydes

l\lorlelfl \\'envt I -2(106



helt, men kan genstartes eiter' .-ri L.inclen

har været ført irelt tilbaqe. Enclelig kan rt-.-
gr-rlatoren få motoromclrcjningr'nrc rii .rt

variere, når det er ved ai \'.rrr. :lllr meL'l

strØmmen. Sammen med tlen n.=te intl-
stillingsmulighecl kan piloien ia gocl be-

sked om hvomar clet er ti.l .tt l.rntie.

Strøm til BEC (nro.1i.rscr:trrrr-tr frl moto-
rakku - findes ikkr' pa OPTOmodeller
som den viste) Her r'ælqes tidsprr-rnktet lbr
hvomår de ovennær'nte signaler træder i
kaft. Fabriksindstillingen er O,EE \/ for Ni-
xx og 3,1 V for Li-rr, men den kan indstil-
les fra 0,8 til 1,16\; med \i-xx og fra 2,9 til
3,8V med Li-xx aklir,rer.

I en svær,emodel mec-l BEC kan det r'ære

en fordel at stille r'ærdieme lidt højere end
fabriksindstillilgen, sa der er masser af
strøm til termikl'lr.r'ning seh- efter at mo-
toren er holdt op med at kumre køre.

Uden BEC fr-rnktionen bruges indstilling-
en til at give piloten signal om lav batteri-
spænding og man har mulighed for at

r'ælge hvor hårdt man vii presse sine ak-
kuer. NiCd akkuer er ret robuste og kan af-

lades ret dybt. NiMH akkuer taber hurtigt
spændingen, så det kan være rart at få et
varsle når det er ved at r'ære tid til landing.
Lithium akkuer bør ikke aflades for dybt
da de kan tage skade af det. Fabriksind-
stillingen på 3,1 v sikrer at der ikke sker
dem noget. Aflader man dem dybere, er
det vigtigt at sørge for at balancere (lade

ens rrL)) cle errkelte celler regelmæssigt.

BEC spænding

l.: i::ul;:..rer r-rrec-l BEC (lt'ad der altså

:s= =:'-^.1 ,ii r' :. 
::iJ' k.:n :pærfrlirfgen Sæt-

:e= r, i :.-, ::---: :s:--rr:'.qen ) eller 6 \1 \Ied
o \- 1..,r.: :ir-. --<ui- i'.::::ge (merr Lrmger
(lg:.i n1u:( :::.':-. -*.: -:... Srn ('C!' OS

modi.tg..r l'.-::, :-.-.- ^ -.'- :.-. ::'..i dr ne.1-
tblgende ve; i:;:::: :. :

Reversering

Hvis motoren kører den gale vej, kan om-
lobsretningen stilles på regulatoren. Det
kan også gøres ved at bytte om på et par
ledninger på et evt. stik mellem motor og
regulator.

Opførsel ved forstyrrelser

Mange modtagere har i dag systemer der
r.rndertrykker forstyrrelser i radiosignaler-
ne, og det fungerer normalt godt sammen
med elektroniske regulatorer. Har modta-
geren ikke støjundertrykkelse, kan det
prografiuneres ind i TMM-regulatoren.
Det kan dog drille hvis både modtager og
regulator har støjundertrykkelse, og så

skal den slås fra på regulatoren. Hvis man

ikke ved om modtageren har støjunder-
trykkelse, kan man prøve begge indstil-
linger og se hvad der fungerer bedst.

Sammenfatning

Det kan virke overvældende med de

mange muligheder, men med pc-interfa-
cet går det ganske let at programmere re-

gulatoren. Selv har jeg på Elektro Maste-
ren sat regulatoren til langsom start for at
skåne gearet og hård bremse for at folde
propellen sanunen når motoren standses.

I resten af mulighedeme har jeg beholdt
fabriksindstillingeme.

Programmering af Jeti regulatorer

Jeti har valgt en alden vej til programme-
ring af deres nyere Advance regulatorer. 6
jumpere sættes på det viste Prog-card, og
regulatoren forbindes til Cardet og moto-
ren. Programmeringen sker når power-
akkuen tilsluttes på regulatorer med BEC

- på regr-rlaiorer uden BEC sker program-
n-reringen når modtagerakkuen tilsluttes
stikket "Ertemal pou'er for OPTO".
I)roqr.rmmerilesmnlighedeme ligner me-

Tmm regulator med programmerings interf ace

.*:

Herover: tmm 752-l-36 regulator
Hcrundcr: Ietis Prog Card

ffilb N6h. 762+lE

hhlb Ve.lion : 3.10

El6d9e 15-02.05

derdpolss: 
=B'6to: l:E

b lældoN [@ml:55095.4

h pe* omn tAl r 122.as

senl in toll lhtofre [41 :

frg€ ol bdtery at ffi dM: 11.08{

Ebnp.rator6Fcl: .{5

get en reduceret r.ersion af de allerede be-

skrevne og fremgår af billedet, men Jeti
har valgt at sætte en valgmulighed for to
throttlekurver på Prog-Card. Prog Card
koster beskedne 40 kr. Der er ingen lvivl
om at Jetis programmeringsmåde er den
letteste af alle dem jeg er stødt på - det er i
sandhed Plug and Play. Og det passer fint
tii Jetis filosofi om at det skal r.ære let og
uproblematisk at bruge deres prodr-rkter.

Slutbemærkning

Dcr ihd..s l.rirqrammc.ringsmuligheder til
.:li:e :c.{ril.-ritrrif - t\ kan man købe en

H.'.r-rc: \I.::tr.r Regrlerhgs Box - men
:'..-:1ilne.ieme er med lidt variationer - de

tri.<r.irrr omt.rltc, og man må kontakte sin
i..:ir;:ndler ior at fa nærmere besked om
.iem. \len fa også en snak om det er nød-
i e'ndigt med avanceret programmering.
\lange motor-, regulator- og battterikom-
binationer fungerer heldigvis problemløst

sarunen - og så er der jo ingen gmnd til at

komplicere tingene med mere eller min-
dre avanceret elektronik.
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Modelfl yveklubben Woodstock

vanen tro taget initiativ til at arrangere en

endagstur til Modellbauwelt Hamburg.

Datoen var sat ti1 lørdag den 14. okt. kl.
6.00 om morgL'ner1, efter min mening et

ukristeligt tidspurkt. Da vi .rnkom ca. 10

min. før afgang, r'i er, r-u.rderte5pede og en

god ven, kturne vi knn se et par enkelte,

som stod småfrysende og ventede. Bussen

var heller ikke kommet, det viste sig, at

folk sad inde i Henning Sørensens hobbl -

rLlm og varmede sig med en Gammel
Dansk, rundstykkerne ble'v gemt til vi var
kommet lidt syd på. Hemring Sørensen fra
Woodstock er primusmotor for arrange-
mentet. Henning har bygget et nyt hus et

par km nord for Hovedgård ved Horsens,

og det var d6r vi mødtes.

Det blev en fin men lang tur med strålen-

de solskin. Turen til Hamborg varede 7,5

time. (beregnet tid ca. 4 timer) Der er nem-
lig noget delhedder kø (tysk- stau) , om-
kørsel, bytrafik og lovens krav om chauf-
førers køre-hviletimer.

På Hamburg Messen, som er den 8. udstil-
ling for modelfly', biler; jernbaner og skibs-

modelier, var der rigtig meget at se på, for

12
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havde sæd- nogen \rar der ikke nok modelfly, men jeg

vil nok sige der var en del fly, og især eet

fly. En Airbus 4380, som er en model af
verdens største passagermaskine, som

havde sin jomfn-rflyvning i år.

Modellen har en længde på 4,70 m og en

spændvidde på 5,40 m. Den er bygget af
den 62 årige, Peter Michei fra Ingelheim,

som har bygget modelfly de sidste 35 å4

og har i de sidste 20 år af sit civile iiv be-

skæftiget sig med transportfly.
Vodellen r.ejer 70,8 kg og er udstyret med
-l hrrbinemotorer; der er 22 landingshjul -
og c1e kan bremses. De 250 vinduer er dog
paklisiret. Peter Michel har brugt 2500 ti-
mcr pd L.roiektet. \fodellen er i skala 1:15,

og den har r'æret i hriten. Det er et impo-
nerende syr, godt nok har jeg kr-ur set flyr-
ningen på film. Peters tidligere projekt var
en Boing 717, sahar, mente garrske nahrr-
ligt, at det næste projekt måtte r'ære Air-
bus A380.

Et sådant projekt kræver en enorm forbe-
redelse, først og fremrnest specialværktøj-
er, støbeforme mm. yderligere krævede
det selvfølgelig tegninger af flyet. Peter

kontaktede Flyfabrikken Airbus, og fra
dem modtog han alle de tegninger, som

han skullebruge.
Men sådan et projekt kræver også en fi-

r.ransiering, så Peter blev nødt til at sælge

sit kære Boitrg7l7 ily.
Modellen flyver med logoet fra flyselska-
bet Etihad fra de Forenede Arabiske Emi-
rater. Peter havde spurgt flere luftfartssel-

skaber om anvendelse af deres logo, men
kun Etihad, gav tilladelsen, yderligere stil-
lede man originallakken fra flyet til haus

rådighed, og har inviteret ham til at vise

sin model i Abu Dhabi til foråret. \,1<de1-

iens pris kendes ikke, men det siges, .rt den

ligger på den anden side af 150.000 kr.

I et stort område var der indendorsfll'r-
ning hele dagen, området var L'ehorigt

omgivet af et net hele vejcn rundt. Der var
flyrmrng med skrre helikoptt're 1rq mirri-
helikoptere, små motonnodeller og op-

h'ækning af et svær,eflli men clet giver
selvfølgelig ikke mange sektrrrrlers s\'æ\/e-

flyvning.
Der var en imponererrde modelbads- og
jembaneudstilling oe err L.r'ggeplads, hvor
store lastbiler kørte mecl bvggematerialer
og meget mcre.

Hamburg har næsten lige sa mange ind-
byggere, som hele D..rnmarks befolkning,

og da man lukkede pa r"rdstillingens tredje

dag, halde over -10.000 gæster passeret

indgangen.
Arild Larsen
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Et par søndage i november og december

2005 havde Sill<eborg el & svæv fritflyv-

ning i Langsø Hallen pa Hejrevej i Sill<e-

borg. Bent F. Hansen fra Silkeborg holdt

pause med modelbygningen og l<ørte til

hallen. Han har efterfølgende sendt disse

ord og billeder til Modelflyvenyt.

i).1. l.r.r illl.: i'. tr-.,igl .iail',tll,'ll.r'rrrltC

lttrcle lilt \ dl.L ()S ,-'l .lcj rrr c ct;t:iqir,r'. Dcl
\ .ri ()g:.r t-lerc nrotlcllh r ere hcll lr'.r \r'-
hus.

I-rritcn blcv ilojct i1'nrl nred op til 5-(r cl-
nr otori scrcde nr ocl cl lc r cl el svilrcci c ru nclt
i hallen ai garrge n Lr,rt]e f,rstr ingr.,rlc oq
hclikoptcrc. Dcr' :kctc ai og til s.r'nlrL,n-
stocl ilr-rftcn, nterr tlc nr.rk:inr,rlL i(X)e
1r-rngc modcllcr: l<an t.rlc m(urg('l<irLrlrs lrlr
clc g.l'i .stykker'.

\lichacl Nilling lrarclc clen ntnrtJ:',e lc-
nroclcl - en 2 rnotolct cloLrLreltcir.,lil.e r- p.t

trrclcr 50gl Dcn f ioj s()nr t: 11 irr-rntl.,i,;.

N4ichael har clc kolrt clct helc lrtr. Illi ior
199 kr.

l)r't \,ll ll)JIl5('lll{)(l('lltl 'lltri ! . ,rrl (,-

torcr og I-itl'rlunr I'ol\r'nu'r t.<.(.,r:. iLl: J.

h.rr tlt' cr.t morlcl nrcd en 'r():i: ii.f( jL'l

Ittttl.:.lit'tr. \lrtrlt'lit'n l.rrntt. r.- . "'r,t:
ior'l..rrtI lrntle r llr r rrin']r ' .:. I ;ir ,,

mcre opc-lrift.

I)iuclsclie 1od ct br',rgl i).: '. -- 
. - - I it'o ak-

kr-r pa 7-0nr.\h rlu- r:'.r.: .- - :,.t-.rir.lt rrl'r-

larlttittg cksp1ocle t...l. :Li i'. r r ntirrclrc

h.nrlgt'.rnat. I-Icltli-r,- ..,,:'r'r-.ir lil ska-

cl c.

I)cr r.rl og>.r r. . -- .'.:r- ri rt, ttl.lt rlel r,tr
cn l<r intlr'ii: l:i1,.. I :-:'r :iLr; ltcgci llot i

clert :lor'.'ir.ri.
I)ct :r nrllii e .t n i.r, ir : i()ir,l. i .t r itenltol cl svis
ca.l(loj ii;..', .i. i,r rlr r.ci.rsc, ()g Llcl \ crr

.Ltr| iltir riri.
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Midt i december måned besøgte Arild Larsen fra Modelfly-

venyt, "Leif0. Mortensen Hobby" i Klarup ved Aalborg.

Å.sagen til besøget var, at "Leif O. Mortensen Hobby"
kunne den 1. oktober 2005 fejrer deres 25 års jubilæum
som firma.
Min chauffør Caspe4, som skulle op at handle lidt og jeg,
valgte bagdøren, da vi ankom før den ordinære abnings-
tid, som er fra kl. 13.00-18.00 mandag ti1 fredag. Samt 1ør,

dag fra kl. 10.00-12.00. Vi blev modtaget af Leifs kone, Hel-
ga Mortensen.
Det første der slår en, når man træder ind ad doreu, er de
mange reoler, og hylder overalt, og de er alle fr4dt med r.a-

rer af enhver afskr.grilg indenfor RC-rrtikler, s.tmt mode-
ljernbanel ja seh' d.-ulpmaskir-rer er c1er. Helt freurrr.e i lo-
kalet stocler r i p.r, Hele.r \lortensens afdelile for
piser/clamer med alt indenfor kreativ hobbr.med perlel,
dukker monstre tekstilmalirg mm.
Leif O. kommer os ligeledes i møde og byder velkonunen.
Pa mit spørgsmål om hvor mange varenumre de har, siger
Leil at det er han faktisk ikke klar over, men det ligger på
et stort 5 cifret tal.

Man er i fuld gang med at ekspedere postordrer og pris-
mærke varer og sætte varer på plads.
Efter at have sat os ind på kontoret, og jeg har hilst på Vi-
beke, som er den sidste og tredje medarbejder i firmaet,
fortæller Leif:
Vi begyeder kl. 8.00 om morgenen, og lukker kkrkken
18.00, at vi har lukket om formiddagen skyldes, at det el-
lers er umuligt at nå de mange ting, der skal gøres i sådan
en virksomhed.
At vi har åbent om lørdagen fra klokken 10-12, skyldes at
der faktisk kommer rigtig mange den dag, og disse lørda-
ge giver et pænt tilskud til omsætningen. Det er heller ik-
ke alle, der vil købe via postordre eller bestille varer via vo-
res hjemmeside, det er nu engang sådan, at mange af kun-
deme vil meget gerne se varen, "røre ved varen" i stedet
for kun at se billeder af tingene på hjemmesiden.
Flere kunder kommer lairgvejs fra og besøger dem, ja selv
fra Sverige, Norge og København. Een eftermiddag hvor
telefonen ringede som den gør mange gange om dagen,
var det en kunde fra Esbjerg, der spurgte: Hvom.rr lukker
I? svaret var: kl. 18.00, "Fint så kan jeg lige nå at komme og
besøge jer" lød det i den anden ende af røret.

Det hele begyndte i Aviator Modelflyveklub

Den 2. december 1955 meldte Leif sig ind i .\r'iaior, hr.or
han har været medlem siden. Leif har opnilet flere mester-
skaber i linestyring og fritflyvning. RC-t1n'nins i Dan-
mark var knap begyndt på det tidspunkt, og Leifs hoved-
interesse har hele tiden været linestvrirrq og irittlrr-ning,
RC-flyvning har han ktur "snuset" lidt til.
På et tidspunkt i halv$erdseme har cle nr.in srL)re vanske-
ligheder og svært ved at skaffe materialer til de forskellige
dele inden{or modelflywningen. Dertor besluttede tre
medlemmer i Aviator, at slå sig sanrnr.en, og begyndte selv
at tage varer hjem til videresalg og til medlemmer i kiub-
ben.

Leif stod for denne adnrilistr.rtion, men det hele udvikle-
de sig nok mere end de tre havde regnet med, og da det
var harn, der havde varelageret opmagasineret i privaten,
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på Hemingvej, og han stod for det me.ste, tog han ti1 sidst
helt over. Garagesalgslirmaet begrldie at fa pladsproble-
mer/ garagen \-ar som dei frrrsie Lrler-L-i inLlciraget, demæst
var det nogle r'ærelser trvCnpå. \ ed hiæ1p .li opsæh-Ling af
en skillevæg i linkelstuer. Lrtcr tic.r. si.isie muLighed ind-
draget til lagerplads. \ler .ier r'.-:r s:..:drgr'æk ikke plads
nok i huset, og efterhant-le: ir-:rc tje: iske udlides mere,
så man havde io r .lls, ei'.ie: e: .-<tpre tlei h.ele, rtg Leif for-
sætte med at arbel'cie tre nt.:>-<j::'.:'ar-xken og Helga skulle
fortsætte som kaniir.ele.ir: .,'ci konr-munen, eller skulle
man tage den store L.eslut -:n:.:i incle ei nr-t sied, hvor der
var muligheder ibr.t: r.æie.

Det blev det sidste, i 19!,l hai .1e rnan tundet en egnet in-
dustrignrnd i Klamp, hvr.r t-ie: k'.urne L.r'qges lige det de
ønskede sig med en p1','.-, :.rp.a1 liqe op ad i'irksomhe-
den. Det viste sig, ai de : r .:: i.it.rscre .eir at bvgge end at
overtage et gammelt i.r'gge:i- som dc ftrrst hai'de set på.
Leif arbejdede stadiq Fa r.!.:sijr:'åLrnLken, nlen var nu
medejer sammen med trr ...1!ire. \ 1..n Heiq..r og Leif beslut-
tede, at de r-il proi e at irjive .eir s:ærdige hobbvhandlere,
så Leif droppede maskint..rbnkker. Heiqa forisatte stadig
som kantineleder, fordi man I'ille se om L-lei kunne bære.
Byggeriet startede i august og butikken siod tærdiq den 1.

december 1984, hvor man åbnede dorene til firmaet. En
del af det indvendige arbejde, sa som at male og sælte lof:
ter op lavede Leif selr'r'ed hjæ1p af sr-igersonner og gode
venner.

Da forretningen gik bedre og bedre, og det kneb Leif med
at ekspedere den voksende kundekreds, besluttede Helga
i 1988 atblive fuldtidsansat i firmaet, og hur har r'æret der
siden, og som Leif sige1, at Helga er ret god til at "læse" en
tegning af et fly, og vores nye pige, Vibeke er god ti1 at
"læse" en tegning af en RC-bil. Leif selv har god forstald
på motorer, og vil geme hjælpe med at starte og justere
dem og få dem til at yde deres bedste. Desuden fandt jeg
ud af, at Leif vidste temmelig meget om metanol, nitro-
met.ln, amylnitrat, og om alle de her forskellige olietyper,
dcr skai blandes i brændstoffet, som vi bruge4 og at han
som en ai de få, også forhandler dieselbrændstof. Opbe-
varirrs:stedet iol metanolen, må siges at være lige efter bo-
gen. To kr.-rftige st..rldøre giver adgang både fra udvendig
og indvendis side til opbei.aringsrummet, som er på ca. 6
m:. For at konme ind skal rnan gå et trin ned, så hvis der
skulie blir e en iæk i r-n af teindeme, som ligger på opbyg-
gede jernstahver, r'rl nct.rnolen ikke kume flyde ud fra
det brandsikre mm. S:.r.riicliq er der et betongulv, der er
udluftning og et brar.is.kre i r-etonloft. Her var ikke noget
at komme efter. Fursiki::S.-:r-.k.-:bei lrmger Leifs opbeva-
ringsmm til metanoi :.n.- .; rrrr1-<i!-:eksempel på, hvor-
dan sådan et rum sk.ri \ €rc i-.-:rq::r:.

"Hvad med fremtiden?"

De vil geme sælge, og have nL)-qei irerc :i ::- rir.:l :r.1r'og
sommerhuset ved Hals. Helga r-il Sitrt'j: ::- :.liil_rl r0il6,

og hvad Leif vil, står endnu hen i tiei '.i.. iiy; -.. jr.t <r yi'r

lang arbejdsdag, som Leif siger. \len cie t !.r -a.€ :c-: --: --::

filde nogen, der vil købe, idet det kr.ær'tr ei-. r-i-. -r.,:::-: _ _,:

sætte i det store varelagea bygninger og prir..l;'L.o:-:- ::-.'..

Kundeme kan kun håbe, at Leif vil fortsætie lænqe enJr.u.

-\rild Lar-n

i'-,ir'|..1-{j
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De modeller som i al-
mindelighed fremvi-
ses i denne rubrik er
oftest af nyere dato (få
år gamle).

Dette er selvfølgelig
prima, og det er jo alticl
skønt at opleve, at en
modelflyr.ekammerat er

begejstret lbr sin model.

MIN MODEL er IKKE få

år gammel - den er faktisk over 30 år.

Af en eller anden uforklarlig årsag har den
heidigvis hidtil undgået de store uafven-
deLige skrammer, (bank under bordetll )
og det er jo skønt. Modellen er en I / 4 stør-
relse af et svævepian ved navn "ASTIR CS

77" , og,var i øvrigt det støbte modelflv der
først blev produceret i et større stvktal.
Hvor mange der biev produceret er jeg ik-
ke klar over, men nogle 1000 stykker bier'
der vel lavet af de 4 forskellige ASnR - t.v-

per som llWK udbød.
Dette fullsize - sr.ær'el-lr'blev produceret
hos GROB i Tysklanct, og GROB eksisterer
stadig. Modelien er "skaleret necl" af inge-
niør Wilfred Klinger, men han er ikke
længere iblandt os. Hans Kiingers Firma,
WIK eksisterer heller ikke under sit op-
rindelige navn længere.

Modellen er støbt i glas og epoxy, som
man også ofte gør det i dag.

Jeg har udstyret modellen med optreekke-
ligt hjul (med skærrne som lukker af sig
seh' ved indtrækning). hrdtrækmekanis-
men er også hjemmelavet, med en spin-
delmotor med endestopkontakter, således
at servoen hertil blot styrer en vendekon-
takt. Oprindeligt var modellen udstyret
med servoer i kroppen og krængerorene
blev betjent af kabeltræ( højde- og sideror
af stødstænger.

Optræks-
mekanismen har
sin egen strømfor-
sping, og tærer så-

ledes ikke på modtager-
batteriet. Modtageren som
sidder i modellen er ligeså

gammel som modellen, det er

en af Multiplex' gamle røde trap-
peformede modtagere. Krænge-, bremse-

og r,rdloselselvoelhar også clenne æn'"€r-
dig;e alclc-r'.

Jeg c'r prt. r'ct1 at mociernisc-rt' modcllen, jeg

har monteret r serr-oer i haiefinne.r'r til side-

og højderor. \aeste skridt her i vinter bli-
ver at montere servoer i vingerne til
kraengeror og bremser.

Modellens vinge er todeit og stikkes ind i
sideme af kroppen. Halepian og siderors-
finne er aftagelige. Bemalingen er som
{u1lsizeflyet, der har ti1 huse i Heming
Svæveflyweklub. Spændvidden er 3,75 m -
længden ca. 1,8 m- og vægten er 4,4 kg.
Modelien er qua sin mulighed for adskil-
lelse nem at transportere og let at montere
på piadsen.

Som det fremgår af billederne, er det mu-
ligt at finde modeller, som ser mere afskye-
iige ud i luften end denne ASTIR gør det.
Modellen er relatir' 1et at starte i håndstart
og på skrænt, og flyr.er seir.følgelig her
forbilledligt. Nu er der jo ikke skrænter
overalt, så man må mestendels tv ti1 spil-
start eller flyslaeb.

Begge disse starLmetoder er nemme at ad-
ministrere, modelien opfører sig nydeligt
ved begge metoder.

Den flyver i det hele taget godt, og er nem
at have med at gøre, den ligger endvidere
fint og elegant i kurveme.
Luftbremseme er dog ikke noget at skrive
hjem om, når der nr.r kommer krængerors-
servoer i vingen, skal krængerorene ved
bremsning gå op, det er ret nemt at fikse
med en moderne computerradio. Jeg an-

vender pt. en MC2:1, og den ka.n klare clet.

At den heiler ikke er en sinke met-l hen-

syn ti1 at "rubbe sig" ses af, at dcn r.'ar

let at flyve i over en time pa cat-eteria-

skrænten på Hanstholm for en .rrr;ekke
siden- vindstyrken var 20 m,/s malt på

skræntkanten.
Den kan også loope, når der blir-er trvk-
ket fart på, iigesåvel som den kal mlle.
De sidste par år er den blevet
"voksen", og har blandt andet t1øjei

på Åleberg svæveflyvecenter i Sr.e-

rige.

Desrrærre er det sådan, at de smu-
ler der findes tilbage af fonnene
til ASTIR ikke længere er anven-
delige til noget som helst, så

denne udgave er pass6 .

Tanken er jo så, at den gerne

må blive en del ældre end den pt. er
(sammen med migl ), så må vi jo se, hr.em
der først slipper "skaftet"!

Af hensvn til "redaktrisen", er der et par
billetler ;.if "dvret" i luften, det srmes je5;

del mansiede i et .ri c1e senere numre af
r ort blad (altså sr'ær'emodeller i luiten!).
Men har man en og alden fbmemmeise af
at noget mangler i bladet - ja så er der ik-
ke andre muligheder end at skrive eller
fotografere selv!

Man kan selvfølgelig også få andre ti1 at
fotografere, billedeme skyldes min klub-
kamrnerat, Bo Vang Hansens indsats.

Ja - disse vare ordene, og det kan lade sig

gØre at have et modelfly i en anseelig år-

række og stadigvæk være glad for c1et.

"Givet i Ndr. Homb;ek
under vor hånd og segl"

Hans Dahl Christensen - OY - 9901
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\.44V2 Warbirds som aile 10 er i luften sam-
tidig og bliver akkompagneret af pyro-
teknik, de har alle mange skaladetaljer.

I front en jet i den rigtige størrelse 2,5 m i
vingefang og en vægt på 25 kg. Bagved en
TurboRaven kunstflyver med turbine.

Undertegnede som står og lurer en Xscala

Challenger II af, da jeg selv er i gang med
at bygge en mage til.

9m Svæver med jet turbine på ryggen, det
rykker.... Og så kunne man se at piloten
kender sin fly'ver! Best of show!
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Hvert 2.-3. år laver 3W i Tyskland et stort

show med deltagelse af deres sponsor-

piloter og tyske konkurrencepiloter.

For dem der ikke ved hvad 3W er, kan jeg

fortælle, at det er en producent af højt-
ydende benzinmotorer til modelfly og en
serie store kunstfly i glasfiber. Jeg har i fle-
re år godt kurne tænke mig at komme en
tur ned og opleve deres show. For at få in-
spiration og se om de professionelle pilo-
ter flyver så godt som det ser ud til på vi-
deo, og sidst men ikke mindst gøre lidt
indkøb til mit igangværende projekt, en
halvskaia Pitts Challenger.

Jeg blev taget på ordet af min byggekam-
merat Henrik Abrahamsen, som ligesom
jeg har "en ting" med store kunstfly og et
projekt med en 46% Ultimate, der også

skulle shoppes til. Fredag over middag
var Henriks Caravelle pakket og to for-
ventningsfulde fl1'nørder klar til at indta-
ge den tyske autobahn. Med en ruteplan
fra Krak begav vi os afsted, desværre var
der masser af trafik i Tyskland. Så det biev
til en køretur på 10 timer for at tilbagelæg-
ge de 950 km derned. Dog skal det lige si-
ges at man faktisk spiser godt på de tyske
moton'ejsrestauranter. Der kan man få
brasede kartofler som mormor laver dem,
det kan anbefales hvis du keder dig en
søndag eftermiddag!
Ca. klokken 00 fredag aften ankom vi ti1

Mucke uden de store problemer, så det
eneste vi manglede var at finde flyveplad-
sen og hoppe i soveposen. Det lykkedes
efter at have kørt lidt rundt i Mucke, som
ikke er andet end en lille by. Der tilmed ik-
ke så ud som om den havde set nogen
form for udvikling siden engang først i
70eme, men endeiig fandt vi nogle små

skilte som viste mod flyvepladsen "Luft-
sportsgruppe Mucke".

Ankomst til flyvepladsen

Da vi ankom til flywepladsen var der totalt
mørkt, vi kunne kun se nogle få telte og
høre et par generatorer stå og brumme. Vi
blev enige om at finde nogle som kulne

fortælle os hvor vi kunne parkere bilen og
få noget søvn. Efter at have gået lidt rundt,
fandt vi 4-5 stykker fra 3W som sad og
hyggede, vi blev budt på øl og slog os ned
sarrunen med dem, dog var vi sikkert 5 ø1

bagud i forhold til dem. Det viste sig at
den ene af dem er ham der tager sig af or-
drebestillingeq, det kunne jo være at det
ville hjælpe med lidt reference næste gang
man bestillet da de bestemt ikke er hurti-
ge demede. En anden af dem var en som
var blevet ansat til at tage sig af 3Ws nye fi-
retaktsbenzinserie, men desværre fik vi ik-
ke så meget ud af ham andet end at serien

starter med der-r femcylindrede stjememo-
tor, bliver efterfulgt af en firetakt 150 ccm.

og at serien er tiltænkt skalapiloter som

også r'il have lyden med da det ikke bliver
højtydende motorer som totaktsserien.

Efter et par øl sagde vi godnat, da vi godt
lige vi1le være lidt friske til dagen efter. Vi
fik anvist en plads, eller det vil sige, de

sagde "kør i den retnir-rg". Hvilket vi gjor-
de og måtte parkere på en skråning, så vi
nærmest stod op og sov, eller rettere sådan
føltes det. Jeg ved ikke om det var øl eiler
forwentningeme til lørdagen der gjorde
det, men det var ikke helt nemt at falde i
søvn. Løidag morgen ved 8 tiden blev vi
vækket af en 40% Extra der for rundt på
himlen, vi smed hurtigt soveposerne og
hoppede ud af bilen.
Det er lidt noget underligt noget det med
at ankomme til et sted når der er mørkt,
man aner ikke rigtigt hvor man er og hr,or-
dan der ser ud. Men lad mig sige det på
denne måde: Vores udsigt ville jeg godt
vågne til hver morgen. Vibefandt os pa en

bakketop midt meilem to større kæder af
bakker, der var skov og marker så langt øj-
et rakte! Men det var ikke hele udsigten,
for folk var ved at pakke deres modeller
ud og gøre dem klar til >horvet. Den ene

model større og flottele end den anden.

Det var lidt uvirkeligt når man kun har set

modelflytræffene herhjemme. Jeg vil vove
at påstå, at der ikke var en model under 2,5

meter og alle tra 10 kg og op. Da vi havde
fået lidt øjne og overbevist os om at det ik-
ke var en drøm begav vi os på tur mndt på

pladsen, som for øvrigt var en del større

Mo.lelfln envt 1 20{16
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end først antaget og der var rigtig mange
campingvogrie og telte alle steder. Jeg ved
ikke hvor mange modeller der var til ste-

de, men der var ikke nogen grene af stor-
rnodeller der var rurdladt. Den ene var
flottere end derr .rnden, jeg ved ikke om vi
trak et spor ai s;rr'l efter os, men kæben

hang ihvertfald hen ad jorderr.

0pvisningen

Ved titiden blev sholvet skudt i gang af en

pulslet, jeg har ikke hørt sådan en live før,

men for F..... hvor den larmer, faktisk en

ret fed lyd når jeg skal r'ære ærlig. Det vil
nok være for omfattende at gå i detaljer
med hele shon et som kørte helt til klok-
ken 16 og konstant med fly i luften. Men
der var ting dernede som jeg sent vil glem-
me. Jeg havde regnet med at komme hjem
med nogle uforglemmelige oplevelser af
kunstfly i 40-50'U, skalaklassen. Dem var
dcr også rigtig fed flyvnirrg med, men err

9m sr,;ever med jctfurbine monteret b.rg

callop\'- dr.n krg r-niq merl stolm. Pilotctr
starte'de'ir.r b.rrrr.rr irtr. n.,t,ti L,n ki\ rg!'h---
er s()ru sttrci for e;',tic;-l:.1 -;,n.-l,i::l.-t:r.:t.
tlct:,1 Lirl :il,:i rlti--kkr \.1r i!\'!\'(: -.'r.'ci-
lltrl.ilten ril .ri hrrr krrLnc r.,nlnr( r\i \\\ L:
c1err. \len d.r h.-rn gav tuld s.r> 10 n-r tor iTæ-

eme, steg s\'æ\,eren som en r.rket, hi'oref-
ter han lavede krurstflyvning med den sa

lavt at vingetipperne \rar ca. 20 cm over ba-

nen når han rullede. Det var et impone-
rende syn, for ikke at glemme en 25 kgs jet,

der med fuld gas pa tr,rrbinen fløj så lavt at
man kturne kiippe eræs med droptankene.
Eller 2 stk. hah'skala \euport på knap 60

kg med et røganl;eg der virkelig kunne la-

ve røg så det blev hængene. Hvad de store

kunstfly angik, s;.r havde vi m.tske haft lidt
for store fon'entninger hjemrrrefra, fordi vi
har set så meget video ai den slags i'lyr-
ning på nettet. Der var ikke rigtigt noget
nyt under solen, andet end de.t seh'io1ge'lig

var imponerende at se det lii'e. Der var
dog noget seriøst synkrontlr'r'r'ring sorn

\'.rr meget imponerende at se pa.

IVIidt på dagen brændte de medbr..rgte Er,r-

ro lidt for meget i lommen ... det var ble-

vet sl-roppetid. Vi havde regnet rned at 3\\'
havcle medbragt hele deres program af flr-

motorer og accessories. Men desr'ærle var
det kun motorer og et lille udvalg af acces-

sories, men til gengæld var der rigtig gode
priser på motoreme. Så det var vel dumt
ikke lige at købe en med hjem hver? Det
blev vi ihvertfald hurtigt enige om - 3 sek-

under tror jeg, at det tog så var vi enige om
det. Lidt senere var der en kort pause hvor
vi kturne komme ind i pit området og pil-
le ved flyene og tale med piloterne. Det
gav nogle gode fif til mit challengerprojekt
og nogle uundr'ærlige kontakter når man
dyrker de store kunstfly.
Det har i al fald efterfølgende gjort det en

hel del nemmere når vi har skrevet til nog-
le af de tyske forhandlere vi talte med der
nede.

Da showet sluttede satte vi os godt møre
ned til bilen og forsøgte at fordøje dagens

indtryk og ventede på at aftenens fest med
spisning skulle starte. Da vi kom ned til
festteltet, r'iste det sig at det kun var pilo-
ter del kr-rme spise' med og prcrtrler-r (os)

l,'r.t klttt t.r kr rnut:e i It.l 11.1 1' .lr i-'' i litsr'1 1 .1 1'

>lr,ii. D. i r'--,r l-rii ::-:i. I : r\ S :tr'.i : tct-c.i.' f -'.<-

::--: .-.: f: --.r'. r;:.j: r ll-. -rl rrrlu -..i \'j .,:

i.r.-, ----1,.---,. \i.,,--

'.< .-.i r.rtr tr'C,-.:- ;, :li r .pl-:.i>vn. \'i h.lvrlc
S;r r]1ifl{c ;.'de urtiln k s()m skr.llle iordojes
og r'.rr sikre pa at soncl.rgens shon'r'ar det
sarrrme som lordagens, s;1 r'i kr.rnne lige så

godt kore hjem. Det har r.i så senere fundet
ud af, at det ikke va{, men vi havde allige-
vel set mere end vi kunne r-r-rmme. Jeg faldt
hurtigt i søvn i bilen og blev r.ækket 400

km senere af Henrik, nu var det min tirr til
at køre, det blev dog kun til 100 km for mit
vedkommende. For det går nok ikke at kø-

re med lukkede øjne, så Henrik tog over og

kørte de sidste 400 km hjem, ret godt gået.

Det r'.rr en rigtig god tur, sonr jeg geme
gjorde igen hvis muligheden skulle byde
sig, det var fedt at være et sted hi'or der
var fyldt med fjolser som en selr' der syn-
tes det fedeste i verden er stormodeller og
se dem flyve dem som var det depron mo-
deller.

Mick \zilstrup

4ZnkYotec magen til min egen blot i en me-

get flottere bemaling efter min mening.

Når vi nu alligevel var der kunne vi jo lige
så godt shoppe lidt...

En glad mand (Henrik Abrahamsen) som

lige har shoppet en fed motor som han

sætter i den Raven som han ikke ved at

han går hjem og bestiller.

WW2 Warbirds i luften
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PROT
r et eksperi
Yi har modtaget denne artikel fra Henning

Caspersen (Casper). Det er nok den eneste

model, der findes i Danmark af en Proteus,

ja måske i hele Europa. På redaktionen har

vi ihvertfald aldrig i noget dansk eller

udenlandsk tidsskrift set en omtale af

dette fly som model.

Yi finder eksperimentet meget spænden-

de, og afventer spændt næste afsnit.

Den amerikanske flykonstruktør Burt Ru-
tan er kendt for utraditionelle fly med
utraditionelle ydelser.

Rutans lille byggesæt-fly (skala 1:1) "Long
Ez" blev fua ca.1990 bygget i mange ek-

semplarer. Flyet var hovedsageligt opbyg-
get afblåt skum og glasfiber.

Flyet er kendt for ikke at kunne stalle ved
nose-Llp. Placeres stabilisatorplanet forrest
(hvilket giver fl)'et betegnelsen "And" eller
"Canard") og gives det positir, indstillings-
vinkel i forhold til hoi-edplanet, r'il stabili-
satorplanet stalle før hor edplanet. Flyet
taber næsen og opbvgger iart. Hovedpla-
net med krængerorene rrar ikke at stalle,

Senere blev Rutans fly "Vovager" (ikke at

forveksle med rumsondeme af Scrrrfire

navn) kendt for en jordomfil'r'ning uden
optankning undervejs.
For nogle år siden så jeg på "Discor-en"'

endnu et Rutan-fly kaldet "Proteus".

I mit leksikon står, at Proteus var en græsk

gud, der "vidste om fortiden og fremti-
den".

Også dette fly er en "and", men her er for-
planet meget stort. Med et areal som halr-
delen af hovedplanet tjener det også som
bæreplan med X af den samlede opdrift.
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Flyet, som nærmest kan betegnes som en

stor motorsvæver med begrænset motor-
kraft, kunne flyve i ca. 24 timer i højder på

ca. 20 km. Det var tænkt anvendt som
kommunikationslink. Tie stk. Proteus

kunne dække en storby med hurtig kom-
munikation, hvor man ellers benytter geo-

stationære satellitter med flere sekunders
signalforsinkelse.
I flyets lange cylindriske krop kunne alter-
nativt installeres laboratorier til fx geolo-
giske undersøgelser.

Det interessante fly synes imidlertid kun
fremstillet i tre eksemplarer, med 1. flyr-
ning i 1998.

I stedet for den tiltænkte anvendelse kom
det til at fungere som udgangspturkt for
konstruktionen af det løftefartøj, hvormed
Rutan i 2004 opsendte verdens første "pri-

vate" bemandede rumfartøj. Hans lille
rumfly "Spaceship 1" nåede to gange

inden for 14 dage over 100 km op. Derved
vandt Rutan den eftertragtede "X-price"

med en præmie på 10 mio. dollars.

Planer om en model

Umiddelbart efter Discoveryudsendelsen
tegnede jeg en lille skitse af Proteus for at

huske det til ledige stunder. I efteråret 2004

tog jeg så ideen om at bygge en model af
flyet op. Jeg fandt desværre ingen treplan-
skitser, men en del flotte fotos hos NASA.
Billedeme blev til nogle skitser til en look-

alike-model.
Ekspeditionstiden i mit værksted er nor-
malt kort, men det har taget et år at gore

Proteus klar.
Forsinkelserne skyldes nu ikke sa meget

problemer med den noget specielle moclel,

men travlhed med ivrige begyndere i "\'1o-

delflyveklubben Gudenå" r'ed R.rrrrlers.

IETgFgæEE!gæ

Krop og vinger

Den lange cylindriske krop L-c'st.rr af 1,5

mm balsaplade bøjet omkrir..g et skelet af

lister og spanter.

Grundet den tynde korrsimktion tr-rrde jeg

ikke lave luger til r.rcliogrej og driftsakku.
Akkuen skubbes inel i c'rr gitterformet kas-

se via bagkroppen. I seh'e bagkroppen er

regulatorer; modtager og vingegyro place-

ret.

Kroppens iorparti er skaret og slebet ud af

en str-roporblok. Hele kroppen er forstær-
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kenen ti1 at accelerere i og fotos viser, at fly-
et letter parallelt med baner.r.

I modellen beskar jeg underdelen af fin-
nerne og øgede det ør'erste aLeal.

Kunne jeg nøjes med passive filner; di,s.
uden sideror med tilhørende serloer og
dreje modellen med klænge/højderor'?
I 10. time tilføjede jeg sideror.
Af ukendte årsager har hovedplanet må-
geform med nedadbøjede tipper. Lige en
invitation til "ground loop" ved er-r lidt
skæ-"'landing.

Grotnd loop med 4 smalle vinger'! I 11. ti-
me ofrede jeg en vingegyro på modellen,
men har så en "sr.ærhedsfaktor" mere.

Modeldata

Hovedplarr-rets spændvidde er 2,80 rn, for-
planet måler 2m.

Pianarealet er 68,3 dm'
V;cgten er 33009

Planbclastning bliver derved 48,3 g/dm'
Kropslængden er 1,52 m

Drivkraft

I ir-rr-cte olngang tænkte jeg pa skublrencle

Dropgllgl som i min TWINJEI men c'ler.

i.l't1.rrlig plads til propellelrre. I steclet fo-

I
:

i

i

kuscrede jeg sii på to el-fans,
EL? - så er det Petcr!
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-Skrcr eI.rf l)t'ttr IJojer I lanscn

Projekt Proteus

Casper r.iste mig en dag et foto. "Skal I'i ik-
ke bygge denne model som ct fælles pro-
jekt?" Jeg så på billedet af en ret aparte fly-
vemaskine - "det kan vi da vist ikke" r,ar
min umiddelbare rearktion.

Jeg fik ret - "r,i" knrure ikkc, n.ren Casper
balsatroldmancl kume.

Valg af motor

lmidlertid i'ille C.rsprel genre irave lidt as-

sistance r"nc.cl nrotot-i:crirg ai modellen, og
da vi hur"tiqi f.rncit ud .rf .rt satse pti dr-rcted

l'.lr:, s.t r.tr' ;. j l'r r oq tlanrme. Jeg lravde
l:enqc h;.ft li =t til eksperimenteren med
rlltctc'rl ian:, og rrr-r r'.rr muligheden der'.

Vi f.:nclt irem lil, at 2 stk. WeMotec minifan
-iStl r ilie \ ære et godt valg - størrelses-

mæssigt og i ør'rigt.
\lerr rlcr skal jo også lige en motor i fancn,
og hlad skulle vi væ1ge. At det skulle r,æ-

re en børsteløs motor var indiskutabelt fra

I
I
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ket med tvnd gl.rsfiber/epoxybeklæd-
ning.
Midtelp..rrtict .-rf hovcdplanet er fuldbe-
kl;edt nrecl 1,5 nur-r bals.r og er sammen-
bvgget mcd k'qrppen. Halebommene
skrltes Lr.r.

De I vilgccielc cr .th.nilrc-1e1ige ribbevinger
mecl D-btrks t F'.ii.i b.tis.rbeklædrring fra
forkant til hoi e.li.i.:ikc.) og foliebeklæd-
rring. Til rorene c.: i ltr t:'r'irrgedel monteret
en miniserlo.

Halefinner og sideror

Der er et specir.ii '..i'..-..!rt. l-.r'i el1 "altd".

Der mangler en b:qki..': :,. t..-..ieiinnen og
den kan ikke pl.lceres:rr:f.:: s,:nnrerr med
stabilisatorplanet.
Stabilisatorplan og ltr.i cJ.': ,^::- :rl.ejcler
dynamisk samnell Lrtr rr': t'.:.r :i-:'l-ilite-
ten. Fimen kan kur rcr:''-.:::::.l. li:ere
modellen, hvis den sidder i....i,, ..i :i:tg.le-
punktet (r'ejrhaner.irkerin g ).

I ong fz har kraltig pilfornr :t':. :,. :-. r-
finner placeret i vingetipperrre.
Proteus har to halebomrle til fl-rcrt..
Pa originalflyet girr firurerrrr nrctt - ..r- j.
rred rnod jorden. lngcn nosc-rr;- >i.'.i. t'r.i
det fly! Det havde da også hele \Ioi.rr c-t r.-
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begyrdelsen - modellen var planlagt til en

flyver.ægt pa mellem 2600 og 2800 gram
og ønsket lar et tn'k på ca.50k af model-
lens fl1.r'er'ægt. Vores ambition va4, at mo-
dellen skulle kunne jordstarte.

I dag er der rigtig mange børsteløse moto-
rer på markedet, og i den bedste ende vil-
le vi jo nok pege på mærkeme Plettenberg,
Kontronik og Hacker. Men de er ikke helt
billige og vi skulle bruge 2 stk.

Vi har begge rigtig gode erfaringer med
mærket Mega - og jeg mente at en Mega
16/15/2 ville være den helt rigtige. 4600

omdrejninger pr. volt - en ret interessant
snurrebasse. Men Casper og El-Flights
Hans valgte nu en Mega 16/1,5/3, der har
3000 omdrejninger pr. volt - ikke fordi den
var bedre til minifan 480, men fordi den
kan anvendes til andre formål (fx propel-
drift, siger Casper), hvorimod 2eren kun er
egnet til brug i en fanenhed.

Nå, ja, okay - når det nu ikke kunne være
anderledes.

Motortest

Ifølge beregningsprogranunet MotoCalc,
skulle en WeMotec minifan 480 med en
Mega16/15/3 og 10 celler yde et statisk
tryk på ca. 600 gram.
Vi ville nu geme efterprøve i vores prøve-
baenk. Ganske vist er vores prøvebænk re-
lativ simpel bl.a. udstyret med en alm. fje-

den'ægt (til fisk), men erfaringen siger, at
det passer meget godt overens med dels

MotoCalc og dels flyming i den virkelige
verden.
Minifanen har en medfølgende "krave"
der kan monteres ved indsugningen og
Casper fremstiilede et afgangsrør af en

plastfalske, der snær'rer ind til ca. 80% af
udgangsdiameteren. Vi fandt ud af, at en-
heden fakfisk leverede over 100 gram me-
re tryk med disse anordninger påmontere-
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de. Samtidig ser det mere rigtigt ud.

Forsøgsresultater

WeMotec minifan 480 med frontkrave og
algangsrør og en Mega 76 / 15 / 3 samt for-
skellige akkutyper:

lige lejligheder - som også vores Super Di-
monaer og andre er.

Vi ville derfor begge geme have en lil1e

hverdagsflyver til minifan og valgie enAl-
phajet. Den er ret billig (a50 kr.), og i gan-

ske god kvalitet. Så det kan ikke gå helt

Akkutype

10xCP1700 -

Tomgangsspænding

u/b 13,59 Y

Belastet spænding Tryk

r.cd21,7A fikr.i 11,1 V 525

ved20,3A fikr,i 10,8V 500

ved 22 A fik vi 11,7V 525

ved 13,5A fik vi 8,5V 275

10 x FAUP 1950 - u/b 13,38 V

10 x Sanoy NiCa 2000 r/b 73,7IY

10 x 1500 NiMH fra
Harald Nyborg u/b 13,50V

gram

gram

gram

gram

_l

Med en god celle og en accu på 10 celler,

kan vi altså regne med et statisk hyk på ca.

525 gram pr. fan. MotoCalc sagde ca. 600

gram - så sandheden ligger vel mellem
disse tal.

OK. Vi skulle gerne op i nærheden af 1400

gram samlet hyk og via MotoCalc bereg-
ninger vil vi kunne nå det med 14 stk. af de
nye GP-2200 NiMH celler. De har samme

størrelse og vægt som CP-1700, men min-
dre indre modstand og noget mere kapaci-
tet.

Det viste sig senere, at de to fans med 12

GP-celler gav et statisk tryk på 12509 til-
sanunen.

Ingen tvivl længere - Proteus skal nok fly-
ve, men jordstarten (på vores græsbane og
med nedadhængende vinger)?
Måske skal modellen forberedes til fly-
slæb.

Alphaiet

Nu er en model som Proteus jo ikke lige en
man fl1'ver med til hverdag. Den er til fest-

galt. For en gangs skyld var jeg lidt hurti-
gere end Casper og min er i skrivende
stund prøvefløjet. Nu havde jeg jo talt så

varmt for en Mega 1,6 / 15 / 2 - så det endte
med, at jeg prøvede den. Så her i løbet af
sæsonen, vil vi nu kunne flyve med hver
vores Alphajet og få afprøvet forskellen
mellem streg 3 og streg 2 i praksis.

Peter

Kredsløbsforbindelser

Kan een regulator treekke to borsteløse

motorer? Umiddelbart iyder det umuligt,
for der er vel en form for f'eeclback mellem
motor og regulator. Det rvgtes dog, at nog-
le med held har pren'et det. \1 holdt os til
to motorer med hr.er sin regulator.
Vi fik meget venligt spon,soreret motorsæt-
tene af RC-redaktionen.
I elmodeller sparer man oftest den sæd-

vanlige 5V akku til clrift af modtager og

servoer. I stedet trækker man 5V fra mo-
tor-akkuen r-ia regulatorens såkaldte BEC-

udtag (frit oversat "Batterispareudtag").

Moclelflln envt 1-2006



Har man nu cn l-roj .rkkr-rs;rænclinq, i \ ()rt
tiliælde ca. 1-l \l oq rcqncr rl.rn mcrl crr

\\'orse-casc stlomstlrke p.r (1,i.\ Lrr scr\'(),

vil bare 4 scn,ocl kurrne rfsættc (11-5) r l
x 0,5 = 18W sor.n \.rnrc. hviikei cltrr lillc
koleplade ikkc k.rrr m.rqrc. Sk'.rile r.norlcl-

lerrs 7 servoel ior.1ele. p..r io regulakrrcl,
ville der blivc Lratle forl.irrrlclsesprllllrlemgl
og belashrinr:sprro!lgn1gr. BEC-ledningcr-
ne, der ogs.r forer str rc:ign.rlet ira modta-
ger til regul.rtor; Lrlev iorlrurrdet til modta-

geren mecl e t Ykalrel med atl.rlr-rdte + for-
bindelser. Vloclt.rger og scr\'()er blev derpå
strtrmforsl'uet p.r sæclr'.rnlig vis med en

950mAh akku loddet sarlmen af 4 stk.

AAA-akkucr'. Som det ses af kapaciteten,

regner vi ikke rned larrge flywelure med
l)roteris.

stabilitet

Som næl,ttt cr Proteus ett ";nc1" r.net-l ct

s;crligt stort forplan. Ville 1cg fa over'.tri.r-
lisering? Og hr or skulle jcq Lrliier... :..:r,:

clcprutrktet?

It.r be,lqe :itle t .tl k-Ltr'.j.':.: !t.:l ;, - i :r.;.-
timcmc ltori ortt oq iillirr\ i:i i Vt {i-
st"rngsrcgelcn'

Del er' [.al.rrrcr', lr,rr kr.lit g.rnge arm tii er'

scrrlr.rr€ facit pa begge sider af omdrcj-
ningspLr-nktet, som i modellen er det fælles

opdriftscer.rter OC.

I r.noc-ieilen er kr.efteme opdriften på hvert

;rlan. Da planeme har samme profiltype
crs cleLes arc.rler forholder sig som ca.2t3,

tt-t.r cle tes;.skiir e "atme" folholde sig som

3:2 mcc-l kortc:te arnl til hovcdplanet = l.rf
.r istantle.r-r nrcl lcrl planernc.
Hcrmcrl r'.rl Cf, bestemt. Tyrrgdepturktct
TI) skriilc =.i p'].:c.'res "lidt iorarr".

En lilir' chuckgli.ler-model ai balsa r.iste, art

tcorien :t l.i: s:i\.
D.] rntrtie|ci ' .::-f---rtlig, Lr.tndt jeg en sr-ror

oln ma\€r'. 'r.-, jc:r iqc rcrl'fP og placere-

dcmodellc:r - r:' ,. :ri:-!rrircl, rt s. letblæst
prr mill t-t.t.-lrkr .'
UPS! Forplarrc: -il:r.:'. !i n()rmalt vinge-
Sæt med kL.ltr:.r-i,: :-, '.: i.t.ttrttte'rede to

miniscrvoer symmetrisk sorr i hovcdpla-
net. Da modellen val beklædt og færdig

opdagcde jeg min bommert. Roreuc, som
er højderor, bevægede sig spejh enclt som
krængeror; så den erre sen'o m.rttc opere-

les ud og vendes en omgallq.
For resten skal man sa ogs.r huskc, .rt rore-

ilrrOot 
ber,æges necl.rd ior .ri givc hoide-

Startmetode

ge 14 akkr-rcel

statiske trvk
men s..l villc
latorens r-na

faldt p.r 12 ccl

:j i -1.':-i: rl- :l--.li:]. j.

It - :.1 l:r l' ,1r'j '-\-.. -rt r l l >l-'r f\ { ): :l', \.:.:

:jr:i k;n k;.rc n'rtrticiicn mr)!i en jær'rr r irrd

og ilcl or L'r vorL.s rorskor; son har rcr-ldet

mange r-nodeller.

Er der ikke trykkr.rft nok til en jær,n stig-
ning, r,il vi prøve at tilføje to celler til ak-
kuen.
Det gjorde vi også, da vi for nogle rir siden
prør'efløj vor model Ellelten.
Dengang var NiMH-akkuer nye for os og
fon'enhringen ti1 dc to ekstra celler skuit-e-

de, indtil vi gcnopladcde og derved op-
\/armedc celleme p.r cn kold vir-rterdag.

WAW hvilken folskel!

Forventningens glæde

At sende en ny mocl^l r-rct i atmosfæren er
altid sp;enclende.

I spændings- og forventningskategori 1

har vi den kendte standardrnoclel.

Hcr bcgrænser r-rdfordrirrgcnrc :ig Serne
til nogle klik på senderens trimr.r.rcre ellcr
rnåskc opretnir-rg af en vinge i str.rlevar-

rncn fbran kh-rLrhnscts kataiysatorovn.

Begynderen, der ejer den helt nye model,

har dog rlerlcr Lra. Nerr,øsiteten kureres
eftcr veloverstrct ltrftdab rned "en lille een

til halsen". Begvrrrleren er i fon'ejen gjort
bekendt med dt:n htrdition vcdr. jomfru-
flyvninger, r,i har i vores klub.
I kategori 2 har vi clen rrcrc .rvancerede

model af hidtil r-rafprovet tr'pc.
Her l'ar indsatserr tidligere en masse byg-
getimer. Nrl mest en nrasse kroller. Her hal'

modellens ejer og evt. testpilot svecl ;ra
panden og gele i knæene og jr-rblen er stclr,

n.ir den oftest veliykkede 1. flyvehrr e'r

ovcrstået.

I kategori 3 har vi så eksperin,entmodel-
len. Den nye model er større errd - - eller

mindre end - eller anderledes end - Her er

cle t sr,;ert at hyre en testpilot og det er og-

s..r svnd at snyde sig selv for adrenalin-kic-
krrt!

I helc konstrr,rktions- og byggeperioden
l'-rr rran i fantasien set modellen lette oi;
:(.i. jt qi iil lcjls - og man har haft mareridt
trttl ri ci rt'.trtlsattel

\u cr irrnli!-uiivvnirrgen virkelig sp.tn-
clcrrtie. For mig kr)ncentr.itct af alle forega-

ertcle .rrs mocleith vlringl
Festligt! Is;r:r rr;rr c-let lvkkes!

Mens dette meget tæt på arets afsluhrilg
skrives, ventes dcr pa flyvevejr.
Flere nysgerrige har bestilt billet, så en

ph-rdselig vindsvag formiddag kan ikke
brlrges.

Dcr satses pti jomfmflyvninU inden dead-
line for MFN nr. 12006. Måske skriver vi
først^. og bringer rnodellens nekrolog si-

derr. Ikke alle historier har en happy en-

ding - men vi hriber og vcnter cla på den!

Hvorfor skulle denne aparte model ikke
knnnc flyve? - mcd hele 4 vinger!

- Casper

(Srrc.r'cjr forhincl recle d en pl.nl.r gte jom-

fruilyvrrin- firr dcadline, s.r r-i rtt.t verttc
sl,rænrlt Lra lriL':tc Lreretning otl Prclter-ts)

\10rlr1ll\ \ r'n!t 1-l()()r)
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Dragonfly Pro

RC-redaktør Poul Møller har altid været

glad for modelsvæveflyvning. Her skriver

han om en lidt alternativ model til F3J-

klassen, men først lidt om hvad der førte

til anskaffelsen af den.

.,1',/t/ \./l
ii
ii

Min tid som deltager i konkurrencer be-
gyndte med 2m modeller. I flere år var vi
en rimelig stor flok sjællandske modelpi-
loter der deltog i 5-6 årlige konkurrencer
med disse billige og rimeligt ve1fly'vende

modeller. Af lidt uforklarlige grunde døde
klassen ud, og i flere år blev det ikke til no-
gen form for konkurrenceflywning for mit
vedkommende. Jeg gik og drømte om at
flywe F3J, hvor der skal flyves så lang tid
som muligt inden for en 10 minutters ar-
bejdstid. feg fik i en årrække ikke taget mig
sarunen til at komme af sted til en kon-
kurrence - nok fordi jeg ikke mente jeg
har.de en model der passede til denne
konkurrence og kunne se hvordan delta-
gere i klassen fløj med dyre skalbyggede
modeller. For et par år siden fik jeg heldig-
vis taget nrig sammen og deltog i en kon-
kurrence med en gammel Algebra. Min
placering har jeg "glemt", men deltagelsen
gav mig blod pa tanden til at komme i
gang med konkurrenceil\a ning i:ilen.

lløbet af de næste par ar tik jeg anskaltet
mig et par brugte sr'ær'emodeller der r ar
noget mere egnede til krar.ene i F-lI klas-
sen, og jeg har siden haft meget fomojelse
af at deltage i konkurrencer sammen med
nogle af landet dygtigste svævepiloter.

Der er stor hjælpsomhed piloterne imel-
Iem, men det afholder dem dog ikke fra ai
give mig mange klø, når flyr.ningeme er i
gang. Jeg har erkendt at jeg ikke deltager
for at vinde konkurrenceme, men kan jeg
snuppe en runde eller kæmpe mig til en
god tid, er jeg godt tilfreds.
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Konkurrenceme strækker sig over en
weekend, og ud over selve konkurrencen
med hvad dertil følger af flywning, hold-
samarbejde og motion (man får gået og lø-
bet en del på sådan en r,r,eekend), er afte-

neme meget hyggelige.
Desværre er der herhjemme ikke så mange
der deltager i F3J konkurrenceme. Det kan
skyldes flere ting. En af dem er måske den
samme der holdt mig vaek - at de skalstøb-

te modeller de fleste stiller op med (og har
2-3 stykker med af) er ret dyre.
Det er der dog råd for. En af F3j klassens

faste pilotere og flittig skribent i Modelfly-
venyt - Erik Dahl Christensen - har på sin
hjemmeside www.gliders.dk givet et par
bud på F3J modeller i økonomiklassen. En
af disse har jeg anskaffet til test, her er his-
torien:

Dragonfly Pro

Modellen er fra tjekkiske Valenta Model
og forhandles herhjemme af Electric Flight
Equipment. Den leveres med en meget flot
glasfiberkrop hvor sideroret allerede er
monteret på finnen. Vingen og det helvip-
pende haleplan er traditionelt opbyggede
og beklædt med transparent Oracover.

Takket r.ære den gennemsigtige film kan
man se hvordan tingene er opbygget, og
det indblik afslorer brug af kulfibeq, fyrre-
Lisier og balsa til opbygmngen. Med Dra-
gonflr'Pro ler-eres også en pose tilbehør og
en tegning, men ingen byggevejledning.
Nu er der ikke tale om regulært byggear-
bejde - kr-rn monterilg af radiogrej - og det

er jo nok heller ikke den første model man
anskaffer sig, så man støder ikke på større

problemer. Også selv om tegningen et par
steder ikke passer helt sammen med mo-
dellen.

Montering af RC-udstyr i kroppen

Et af Eriks bud var at man ikke behøver
montere det dyreste grej i en F3J svaever, så

valget af servoer faldt på Hitechs HS85BB.

Som modtager valgte jeg en Multiplex RX-

7-SYNTH IPD, og det hele får strøm fra 4
Sanyo CP 1700 celler. Sy'ntesemodtageren

er ikke dyrere end en almindelig kvalitets-
modiage4, og efter jeg et par år har r.æret

uafhængig af faste kanaler og krystailer, er

det frie kanalvalg en luksus jeg ikke vil
undvaere. Jeg har tidligere beskrevet hvor'-

dan man skifter kanal på få sekunder, og
vil her kun fortælle at jeg har flojet med
syntesemodtagere under mange forskelli-
ge forhold og aldrig haft forstl-rrelser. \4in
MPX slmtesesender er heiler aldrie bier.et

forstyrret af hverken mobilteleioner eller
andet radiogrej.
Servoeme i kroppen monteres traclitionelt
i et serwobræt, der limes tast i kroppen
med epoxy. Der er limet lrækkabler til høj-
de- og sideror i kroppen, sa der skal kun li-
mes et rorhom i siderorei, og kableme for-
bindes med dette og sen'oeme. På brættet
monteres ogsa modtager og tænd/sluk
kontakt. Akkr-ren placeres sa langt fremme
som muligt, men fikseres først endeligt,
når modellen er albalanceret.

Der følger et tlot kulfiberlag med som can-
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opy. Des\'ærre cr der rn:e:' -ni-r .l:.t :,:

hvordan det skal hoLjrc: p--. ::,-,.i.. --: r--

mede en pi.tnoh',rd t'.. -'.r:-'.' - ..-:. -
det er ncmt, trg tlct \ '-. -' : :'..

Høistartkrogen

lnden sen'obræliei :-lr.> :.. r --.;s. .i tlci
dogcn fordel.lt tttrr;.1. :: ..: :' r'-.-i\r\,jLn.

Jeg valgte at sæit€ L.t'. r-.::.r..-tf irrtjstart-
krog i modcllerr. So:r '-l!i:;.rlgsfrrulktet

placerede jeg krtrqen l,!e r-ur.cler ttngde-
pulktet. Så kan cicr :l iirs litlt hr,is det
skulle vise sig r-Loch tntiiqt. Siclder krogen
for langt fremrne, i.tr ruoclellen ikke opti
mal højde i hojst.rrterr. Siclder den for langt
tilbage, er der stor risiko for at modellen
ryger af kroeerr eller svinger voldsomt ud
til siden i startcn.

Vingeservoerne

En del af tilbehøret er nogle fræsede træ-

raruner til vingeservoeme. De passedc

dog ikke ti1 de t algte Hitech servoer, sa jcg

tvede til hurtigmonterilg mcc-1 krr-r-n'-.c-

flex. Det gorcs ved .rt se:.r oemr. L..rk(!s rr..!i

i klr rtti.etlct rit I t l:t' . ,' .t-: : - ,' t'.j. :'. j
ffitd :.lltrlt'.:pit' i,t:.- j.:-i 

- r llliL:l :l'r.i
cporr'. For at l.r!c u.n liilt- ranrme iil :cn o-

eme 1ægges lidt epoxr- blanclet n.red "bom-
uldssnulier" langs kanten af flexen ("snul-
ler" kan købes færdig, men rens filteret i en
tørretumbler efter at sengetøjet er tørret,
og du har nok "snuller" til mange servo-
monteringer).

F.f sL.n'oerne b1er. limet på plads, lar.ede

ieq ledningsnettet til \'ingerne. Der er

i.l.rds til at lime et grønt MPX stik fast i
l-rver side af kroppen, og med 6 ben på stik-
kct er det iet at lave ledningsnettet til ving-
cnre. Jeg r'.rlgte at lade plus og mir.rus væ-

re f;elles og brugte almindelige snoede ser-

r.okabler. Med snoede kabler er man rime-
lig godt sikret mod radioforstyrrelser fra
sen'okableme. Man kan også købe speci-

elle ferritringe som kableme af samme

grund kan snos rundt om, men dem
sprang jeg ovcr.

Jeg r.algte at lave lednilssnettet med stik
til servoerne, så er-r e\ t. udskifhrilg af en

defekt servo kan ske lneqet hultitt r.ed

garrske enkelt at skære kn'm1.cf1eren or.er;

skifte sen'oen, lime derr n\ e p.r plads rned

en enkelt dr'åbc cr'.-rno og lr-rkkt (r\ nrPe-

flexen med et sivkke t.rpe. 11. r: ir--,r ikkc
har tiliid til derne at clcnnc ":ur-\..!. cr-

l.rnqritlsholcll..tl, k.rrr rr--:n ::::r'u .r.-=

klt r:r'--t l.'.-t. .': . i ::' .:' :". :'-:'-- . . :

i :cn L)iiirrilLiene.

Alt loddearbejdet i Draeon Proen blev ud-
ført med min nvindkøbte loddestation
hvor temperahrren kan indstilles digitalt.
Købet var inspireret af en debat på RC-

L[lionens forllm, hvor derblev spurgt efter
er"r sådan. Jeg kulle forstå på debatten at

ell temf-.elaLrirstyrci loddekolbe yar uund-
r'ær1ig ll is r.rra:r ioddede meget - og det
tilsir-rtter jr'S nrig cfter at have prøvet en.

Der er t-lere r.r.r-riiqire clcr', men jeg valgte Bi1-

temas digit.rle. ncrriei til 700 kr. Sådan en

skulle jeg har e ktrbi ior mange år siden, så

var jeg blevet sparei icrr nr.rnqe lodde-be-
sværligheder'.

Inden sen'oeme lirnes pa plal{,s, skal de

medfølgende glasfiberrorhon-r limes i de

forskellige rorflader, og der skai lar.cs

stødstænger. Link følgel ned som tiibe-
hør, men stødstængeme skal anskaffcs sc-

parat. Når det er gjort kan man med t;cndt
radio sikre at sen/ororhomene sidder rig-
tigt. Vær opmærksom på at flapsen.oeme
skal være kørt næsten helt ud til den ene

side, da flapscnc skal kunne bevaege sig

meget mere nedad end opad. Men vær og-
sar opmaerksom på at krængerorene skal

krurne ber,æge sig nok opad når butterfly-

::::]. 
* (kr';engeror op os flaps ned) akti-

Miks

\.:r .:'ir. :en.oer er Lr.r plads, er det tid at
mikse. I r.rr F3J s\'æ\'er kan der laves

ma11ge nriks. Se listen over cle miks jeg har
valgt ai bn-rgc pa næste side - men det kan
være en stor fordel af anr-ende KISS prin-
cippet (Keep It Simple, Stupid) og tænke

sig godt om lr.ordan de forskellige fr,rnk-

tioner styres og hvilke knapper der skal

anvendes. |eg skal ikke afgøre hvad der er

Poul Møller rncd færdig nrodcl (foto: K.rrin \folltr)

Y*

l\1odelfl \ \'en\ t l-2tl(lb

*
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rcnrnlcst tot .rnclrc, men jc* tik engang

rlt,t goclc' r'ac1 at allc kn.lp;',cl skal verrrle

:{rlrlnc vcj, nal allc |unktionc| Cl'slirct fr.r.

I),t tlriu ro),al Il\'() sctrclcr lrar jcg tlcrfor al-

1c kna;-r1-rer fi'cttrtlc og Sknl sa ktttr itrcle'
stalten sla startilap: iii pra en cnkclt knap
1ige ovcr Irnjdc/krærrgcnrr:pin.lclr og evt.

pa rlcn cne sk1'clcr r ælgc. hvol n1cgct stal't-

flaps jeg vil har c. Nar st.rrtsl'lapscnc s(.r ca.

nridtvejs i 1'rojst.rrtcrr skal slas fr.r, el clct

ktrn at skuLrbc knaprpgn frerr.rcl nrecl en

fingcr. Nar rnoclellen firrst hau sluppe t hoj-
startlincn, bcrt1,11st jcg - tttl ()\c1'styrc-

pinrle og tlirnkn.rppcr'- kur-r cn enkclt kon-
t.rkt til at skiftc rncllcr.r.r de oi,rig.c fh'r e.fa-

s0f.

I clc fleste comprutcrr.rcliocr er tlcl f.rstt,

plo9.r.-1rilrrler nrcrl c-lc for-skcIirqc rli<., rrq

clct cr en skr lrja'lp .rt Lrcrr iit' tic'll. Dr'l'

skal tlog stadig bnrgcs cu ti.', ii.i P.r rrrtl-

stillc c-lc forsl<cllig(' r.l't.r'litt. i.r,:'ii rr I ikke
hvis tlct clr-illci. l).: ...r-r r.l r ir'.t uorcr-

-rkr-rcligt rie lrr'.>tr. j. .i_r til,ilt l)r'tr\ ef dct.

C)q rrrrn r.rr tirr ur. Jittirr crrtl nrig clcr

tt,trlt'l \ tt: i'l -..rt t' r .ltj i irtt'ttttt'rrtc og hal
|'.iiir, >tlr.ii ir)r.ir.t rt P.I gangc. Htlsk,

' 
r1. t :r 'i.'l- l.llL:if 1..

Afbalancering af modellen

\led alt ttrlstvr' pa placls r cjcclc rnodellcrr

ca. l$00 g, rren sr skr-rllc clt rr afb.rl.rncerc.s.

I)ct gores rtrccl bl1'. \.rl dcn l-r.tsse11dc

r-nængc1e cr lirntlc.t, t r r'le r lorskelljgc nrr-r-

ligireder. []rrl rt Lrrugt' nrinrlst rrlrligt Lrl\;

skal det place r.c. sr 1.rr,tt ircr.rtnte i lr-rrlrlcl-

lct.t sorn nruligt. LIcli Lrtle i n.r:sen kan blr'-
hagl limcs iast mccl !f ()\\. l-ac1 clos r'ær'c

rnecl at linrc.rl Lrlr.ct 1..i:r - cle t k.rrr r ærc r.ro-

gct af dct skal ti'rse: uti lrr i: plor r'l-lyr'-
n ilrger viscr.rt nroclellcn er' h,r t rtung. I nrir-r

l)iitgorrllr Ittir.kr-tlle rlt't i ;rrt::r trn,-,rr,j
brr-rges 21()g Lrlr'. Plrrr cilr r nirrqr'r. m.rttt:

scnerc aig()re om det r'.rr passentlc

Prøveflyvningen

\ar Lrh' ()g .rkku cr fikscrct sa clet blii t l pa

placls i nrotlcllor, og allc r()r kore'r :()nr Llc

skal, cr rlct tiil ti1 dc firlstc pr'ovLrfl\ \ irilr!.-
er. Dct cl cn god icli .rt gol-c dct nrccl ct
h,rnrlkast or cr hojt bloclt gr&'s. Dct r .tl rlcr
ikkL' rttt'gt't .rl i d.tgr'trt' ('l ir'r ll\ l.rl:.ll l('rt.
Sne og clarligt ve.jr gjordc cld tlesr.t'rrc
ril-uuligt .rt provcfll'r'g "clr.lgetl", sa rlctr

historic m.r velrte til næstc llumnel.

Konklusion

Sc1r. or.r.r jcg cndnu ikke har flojct nrecl nro-

ticller.r, kan jcg goc-lt shr inric for at kr alitc-
ten .rf b\'ssc:ættet. CiasiiLrcr.rrlrcjclct cr
ilot lavct og forst;erkct nrccl kulfiLrcr; træ-

.rrbcjclct i vingcl og lralcf.lar-r cr metct n1'-

clclig lavct og vilkcr s.rrrrnre n rlec'l rlcn ,*o-

licle kr-rliibe rhor eclbjæ1kc solirli og enclclig

el filmlrckllclnirrgcn sa n1'clclig s.rt P(r sd

flk *
sts

, r\ | r': (r'l \ o i krr ntIrl lr,r

irit.ir'1: I r,(lnin,::net ti I LlL,n ('nt \ inq(,

.1,rjr jr (,r fr()ftcrct i r irlen.
rle 'irl-lrr :iik liilr lor:t l()(l(jr r l..r n.,r

r. -r.,. r'rc ikkc pri5.1'q1i' til !lI k(rLrt!''!'t \ (,r'r

j \ (,, r, nrorlt,rger-, lllrrt rlt,rLonlrkt rr,l ,rkkLr

\r'rle r.t: C.rropr l,rgt'n nri'tl l-ilnoti.r,ll,r.

il
*#+
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;eg ikke katr gore r1e t bctlrt'.
De manglcnclc ting sonr hojsl;rrtklor, carr-

opvliis, Lrvggcveiledli trs og stocl stætr gc I.

s.lrt Lto\ ('re ns:tenrrlclscr nrcllem tcilning
oq r-noclcl tr;t'kker nccl i r urcleringcn. 

.lil

geng.rld cr priscr-r r-ninrlrc cncl clet lralr c.rl
nr.rnse nroclejlcl mctl skalvinger, så.rlt i .r1t

nrenel' jcg.rt m.rr i.rr- "r .r'rdi firr pcrrgcrrc".

Orn jeg staclis nrtnel clct, n.rl jcg har l'lrrjt'i
r-r'rec1 motlellelr, nrcr ogsd vcnte til næ.ic
lrLlmnrcr - Lrcklager'.

Ir\\i

Anvendt miks

Variabel startflaps hr ot l'l.tp-5 (r j !.r.:-:'-- -

r()r$Jrne(l,t(l itle't Irrr::t .'-i. ; . -

Aktiieri';l)tr'LI ult k,'rt..:' i, - .

skvder'

{ flyvefascr ri 'i -,- .

rrriklrr(), ...'-. -,''
It,'irlr':r":.,,: .'..'-.. ..:. ...:':. :'

-L l'.1t..' r'' '1.'r.- .: : . :'. :':.t\''':..\: :\.:-

',er rucllr,:n rie r)\ t-t{C.

Butterfly lrr tx'krænscr1)rcne g.lt opacl og

fl.rps g.rl nrcgct rred.rcl nrikset rned hojric-
lor-skor.r.rpens.rtior-r. Stvrcs vcd ert trækkc
"gaspindelr" tilbage

Kræn gcrorsdiffentiering hvor kr.r'ngelo-
|rrir' lJr rllcrc Llp e]nc'l tlccl. F.rst Va:rtlitllatr
itr. lit.()\ e sig frenr ti] - udgarngs;-runkte t er

c.:. tir,Lrlrc]t s.r ncgct op sonl ncd.

FIaps nrik:et s.ulnrc nrcc-l krængcnrr r"ncd

.-r. irri:l.rg - fast va,'rtli cler dog k.rtr r'.iri-
( i - \r,','rrkr'lligt' Il1rt'[.tser.

l-150 n.u.rr

trl()rlt-u

iltl1-.t-1

-.,t - -.

i'l.rnl.ri.:.inilj l. g .ii.i'.

Stt'rcl'urrktiorrcr kr'ænge.-,lrojiic-o*

si.lcrtrl sa nrt fl.r ;rs

I ttlrtiug:nci iii nrL,-li

l lrlr t lralt'plan rrt'rl l<ttllilrersirrrgr1

I lirjslr rtkro,g rr()ntcr(,t

Jrr.tcrl'.rr lrojsirrtskrog krrbt scp.rrrt

r

5en obrorttl li I kra,ngerrrrssr'r.\'()L'lr ()g glrsfiLrt'kl.r'k'rl

\lulti;rler 5\ nt('-L'nrodt.tqer

I inrrc nrcri lr,rjrit- oq siclcror:krrbinclt'lst'r
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Hos Avionic har vi lånt et motorsæt til af-

Prøvning bestående af en børstelos out'

runner motor i 400 klassen og en dertil

p:rssende regulator. Motoren er en Himax

HC28 | 2-850, og regulatoren fra Tower Pro

er i stand til at håndtere l8 A.

Himax HC28l2-850

Den 609 tr-rnge motor leveres med et im-
ponerencle seet tilbehør. To forskellige
monteringsbesiag til henholdsvis monte-
ring pa en pind og en plade, propelnav til
thstmonteret propel, propsaver med elas-

tikker, pali.ddede guldstik på motoren og

løse stik til regulatorens iedninger, alle

nodvendige skruer og en unbrachonøgie.
Alt har en flot finish og kan købes for 535

kr.

Himax HC2812-850 er den midterste vari-
ation ai en serie på 3 motorer med forskel-
lige vindinger. Den kører 850 omclrejning-
er pr. V og har et arbejdsområde pra -1 - 11

A (i maks 15 sek. kan den håndterc 1-lA).

Den kan anvendes med fra 7 - 10 Nixx el-
ler 2 - 3 Lithium celler. I veiledningen er
vist eksempler på strømforbrug rnecl

spændinger fra6-12Y ogpropeller fra 9x5
ttlI2x6, men arndre propeller kan sel',,føl-

gelig ogsir anvendes.

Sorn allerede naevnt er motoren tiltærrkt
rollen som erstatning for en 400 motor,
men Himaxmotoren er mere encl det. Iføl-
ge clatabladet svinger den med B celler en
11x5 propel med et strømforbrug på 9 A,
eller en 9x5 med 5 A. Det er ydelse'r en 400

slet ikke kommer i nærheden af, sli jeg vil
hellere kalde en udskiftning af e'n .100 rno-
tor merl err Himax for en opgrarlering -
n1.rn f.rr lneget mere vdelse og kr-ur lidt
mirrc'lrc r æet.

Tower Pro I 8A

Regnlatorcrr r cje.r 269. Den kar-r anvendes

m€r1 (r - I (i \irr cellel eller 2 - 3 l-ithium
celler. Dcn lr.rr .-\,.ittr Cr-it OfT, cler atbn'der
strønllen til nltrtrrr-crr n.rr' .rkkuens spa'n-
cling t.rlclcr. \crl i'.;æi'.r .rf crr jumper kan
"Cut'et" intlstille> til I ellt': 3 [-ithilrm cel-

ler. BECcn (stronfor:rning til nrtrclhtset

og scrvoer) k.rn ior svnc -l :L.r\ r)cr rne d 5 V
Re'glrlatorcn har softstart og irrrlstillcr sig

ar-rtonratisk til clen tilslr-rttr.clc nrohrr'. l)cr-r

30

har også en bremsefunktion der program-
meres ved at have senderens regulator-
pind enten fremme eller tilbage når akku-
en tilsluttes regulatoren. Tower Pro 18A

kr.itterer for programmering med et par
bip-toner. I samme serie er der også re-

gulatorer til 10 og 30 A. Priseme på

regulatorerne er fua225 - 300 kr.

Praktisk afprøvning

Jeg havde ikke lige nogen model
på lager til en mt'rtor ai denne

størrelse, men en g.rmmei ribbe-
opbygget Sokx'inge lå arbejdsløs

hen. Den havrle ticllige f1øjetmed

en noget kr.rftigere motor, men
den 2 meter sttrre vinge r.ar dog
ikke tr-urgere end jeg mente at

Himaxmotorerr nok skulle
kumre klare.rt tr.ekke den
til r ejrs.

Det toq ikke lang tid at

lotlde stikkerre i.r.r re-
guiatoren og montere
moior oq prop'rel, men der
hang err tung t.rse over Syd-

Garage-laboratoriets måli nger

sjælland i dagene op til julen, hvor disse li-
nier blev skrevet, så jeg måtte noies med
lidt statiske målinger. Vel vidende at mine
målemetoder ikke er topprofessionelle og

at de ikke helt afspejler den virkelige ver-

den for andet end 3D piloter Der sker

nemlig det i en fly '-ende model at pga. mo-
dellens fart frem gennem luften at-lastes

propellen og Amperetrækket falder. \,{ed

en syæver drejer det sig om h'pisk om

n-15%, men det godt kan r-ære

mere med en hurtigflr'r-ende
model.

å,. I første omgang satte jeg

.F.p den medler-erede-U 
iåo*"*ir'*","*.
og monterede en pro-

pel med elastik mecl det

resultat at propel og propsa-

ver forlod motoren, da denblev
staltet. Jeg lr.rvcle ikkt' fået stram-

met skrueme rrtlk. I)ropellen var nem

.rt filrtle, ntett tlett lille Pltrf.t.tier itrr-
svarrdt i min gar'..rge. \lecl propelleme
monteret mere soliclt gik clet hastigt r-idere

med målingeme.

I'roPt'l \/ægt
::r.\h Ktrkam 11x5,5 23ti g

:C li 11x5,i -170 g

r:r.\lt Ktrk.rnr l2x6 ?-1{) g
r'..i 1216 172 g

\trlt Amperr
7,6 {,6
9,0 7,+

7,E 6.r)

9,0 t 0,s

\\ntt
36
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fræk
-+0rl g
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kopi af
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Til sammenligning tallene for en7,2 V Speed 400
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Lidt tommelfi ngerregler for effektbehov

Detvar stadig tåget, sa der var ici ir ai ki:-
ge lidt mere i motorens en{eisks:r.-qedr-
vejledning. Der kan r*:a i.i..:, i.=- cii-.se

tommelfingenegler ior tr:iE \::.1:'i:ur::
Rotig flyvning efter ei ir.::.c s;.: i:ær'er ca.

75W pr. kg model

Jordstart krær-er c.:. :-i trl, :.:. kq model
Kunstflyvnilg trt Stlti siseevne krær'er
ca. 165 W pr. k* nlo:et
Mere en 16r \\'pr. iS r:ir-;lei lil gir.e excel-

lente t]r-r-eeg en-< ka.-rc :
Den slaqs "resier" kan selr-folgelig altid
debatterr's, cg ier rindes vel ikke nogen
absolut ta.cittisie. Fin-estil, smag og behag

sanrt fon-eni:-ringer til r,delsen I'ilvære for-
skellig ira den ene til den anden, men ef-

ter mile ertaringer holder de f'ak-

tisk meget godt.
Med en maksimal vedvaren-
de ydelse på omkring 100 W
h'a HC2812-motoren og mu-
ligheden for at benytte
mange flere propelstørrelser
end de her målte, kan man selv
vurdere om motoren egner sig til en gi-
ven model. \4en mange mindre modeller
vil r'ære meset fmt motoriseret med Hi-
max n1()ioren - seil satser jeg på at prør.e
motoren i clen rrve \luri\1.:q fr'.r \IPX lige
så snart jeg kan i: finqr-ene 1 .1en.

Testflyvning

Da tageit ...-:c;;. :t:

.li 1-.ttrvt l't'-rr1t': -'. t-=L --.-::t-. 'r::J r:-
rlr i e ^,:: \ ::: :: .rlS : ::.:i SCR .:<,<'-:.r-.

- il.j: u',:, t:icn liei va: riL.s\ æ:-r'e lkke ni:-
iigt ;lt aibalancere modellen ntetl clen no-
get lettere Kokarn akku - og 1216 propel-
1en skulle der ifølge tommelfingerregleme
\.ære lagt ofr til mulighed for jordstart. Det
kan r.'ingen slet ikke, så den måtte af sted
med et handk.rst. Som fon.entet gik det
fint opad - skonsr.rr.a.:sist med et stig på 2-

3 m,/sek. - s.r i lobei .rf l(l-30 sekunder var
modellen ol)Lre i c.r. 1(lt) meters højde, og
vingen kurlre -c.r.tlis .:i stetl på lidt ter-
mikjagt i den tlkke r rreiiuit. Det vnr der
ikke så meget .rf, lt!tt-. r'r':crl 7 minutters
:Jnrlet mot(rrtid r.r' .-:.:' ::. :'..:::i.' tllrc (rp

i jagthojde, så jeg fik både frisk luft, kolde
frngre og kvalitetstid midt i al juleriet.

Konklusion

Dei testede motorsæt har r'æret et behage-

ligt bekendtskab. Når førsi stikkene er lod-
det på regulatoren, er det "Plug and Play".
Som så mange andre outrunnere kan Hi-
maxen med forskellige akku- og propel-
kombinationer anvendes mange steder, så

selv om små 800 kr. da en sjat penge, får
man for dem et motorsæt der
kan bruges i mange for-
skeilige modelier.
Og sat op

!- 
-\',1'l

..^

mod det en -100 motor og en regulator kos-
teq, tår man faktisk ydeise for hver en kro-
ne. Da der heiler ikke er andre sliddele end

et par kugleleler i motoren, får man også

en motor der kan holde i mange år, hvis
manbehandlerden pænt. 

pNM

Stort irii1.'de i iraggrunden:
Soloen i luften (Foto: Linea Henricksen)

Herunder:
Poul Møller kaster Sokx ingen til en testil\ \nir1g

(Foto: Linea Helricksen)
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Sidste efterår blev RC-redaktør Poul Møl-
ler kontaktet af Benthe fra Rotordiscen, der
spurgte om redaktøren var interesseret i at
afprøve en vindskærm og en senderpult
som Rotordiscen forhandler. Det var re-

daktøren selvfølgelig, men da han fortalte
at han benytter en Multiplex Royal evo

sender måtte han lige vente lidt, for den
var ikke i produktion - endnu.
I december måned dukkede posten op
med en pakke fra Henrik Ovesen, som
producerer skærrnene. I pakken var proto-
typer på både en hånctholdt vindskærm
og en senderpult med skærm fremstillet til
evosenderen. Detblev ikke til meget uden-
dørsfllvning før jul, men efter juledagene

var det tid at prøve tingene. Og sikke da et

vejr det blev. Sne og kulde ramte Sydsj;rl-
land, så det kunne ikke være bedre tesh'ejr
til vindskærme og pulte.

Pulten

Inden det kunne komme så r'idt, skulle
tingene monteres. Det tog ikke mange se-

kunder at lægge senderen i pulten - hvor

o

{

den klemmes fast og herefter bliver sid-
dende - og sætte den 1;ennemsigtige vind-
skærm over og ligeledes klemme fast.

Normalt skal man selv bore hullet til an-

tennen i vindskærmen, men det var gjort i
prototypen.

Jeg bruger pult, når jeg styrer mine store

s\'æ\,ere rundt på_himlen, sa jeg kunne
hurtigt rr'gEi= uia"hlld plaås og Hn

adgang til alle betieningsgreb <€.*repper
på senderen u-rrder skærmen. Sqlve pulten
er lavet af kraftig ABS plastic med en me-
talbøjle så arrangementet let kan sættes på

en sele.

Yindskærmen /
Hvis man ikke'bilge4 pult, men stadig
godt vil have beskyttet sin sender og sine

hænder mod vejrlrget, er vinclsk;errnen til
håndholdt sender lige sagen. Senderen

monteres med et beslag, der bolter sender

og vindskærmens overdel sammen. Her-
efter skruer man r.rnderdelen fast med seks

små skruer og kker. Marn skai selv

bore og antenne, men

den medfølgende vejledlilg r.iser tvdeligt
hvordan det gøres. Når først hullc'nre er 1.r-

vet,frggliet få minutter at monte.re sk.r:r-

men. t
Jeg har altid været meget glad for cvosen-

derens ergomrmiske udformning, der eor
den let at holde fast på når den bmges sonr

håndholdt sender, og var spændt pa on.r

det stadig gjaldt når den var kommet inc.l i

skærmen. Og lacl det r.ære sagt rnecl det
samme - det gør det! Bortset fra at man

skal stikke h;endeme ind gennem hullt'r-
ne, er det den samme gode fomemrnelse at

holde trm scnderen. Den er selr følgelig
blevet lidt tungere af plasticskallernc, merr

der er stadig god plads til at komme til al-

le de betjerringsgreb og knapper på sendc-

rell man bruger når cler fly'r.es. Det er lidt
besværligt at komme til trykknappanelet i
bunden af senderen, men da de ikke bru-
ges når man flyver, generer det ikke så me-

get. Det er til gengæld helt umuligt trt
komme til ladestikket på senderens turder-
side, så der bliver man nødt til at bore et

l-rul, hvis man da ikke vil skille skærmen

ot.
Sender lap;t i sneen - den gik ikke uden skærm

' {tt'å', ., , ag fil'.å 14J,
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ad hver gang man skal lade. Teg f:n.-it cir
gummiprop i en rodek.:ssg oS .:r'e.ie et
passende hul i skærmen. Sa nu k.in'eE trq-
så trygt 1ægge senrleren ir.r rli'i ; :re eller
på ftigtigt græs.

Praktisk afprøvning

Med sne- og tordenvejr -;o. tie: p.tsser - og
20 cm sne på jorrlen r'.rr'.iei ikke liee vejr ti1
de store s\'æ\'L.re, sa rlen pr.lktiske prør'e
blev med vindskærnren crg en handkastet
Easy Electric GLidcr. \omi.lit ville jeg slet
ikke l'rave tlojet i det \ ejt mel1 da vind-
skærmen jo oesa er en regnskaelm kan den
også holde sne ude. Det er ikke så tit jeg

flyler i sne og resn, men jeg har da flere
gange i konkurrencesihrationer fløjet i
regnveir, så hvorfor ikke?

Om flp.nilgen er der ikke så nleget at si-
ge, andet end .rt jeg måske skullc. have
valgt en anden model end en kriclhvicl
skummodel i snevejret. Det gik dog så

længe jeg fløj rundt i små 8-taller tæt pa
mig selri Og fløj det gjorde jeg. D..r iræn-
derne var str-rkket ild i l.ulien iukkedc j.rk-

kens aemrer tæt til skærmen så sne, kulde
oq vind ikke trængte ind i den. Det var en
helt nv vinterflyvefomemmelse at kunne
sta og flyr,'e uden at fryse om fingrene. Og
det varede ikke iænge at træffe beslutning-
en om kun at sende pulten tilbage til Rr>
tordiscerr og bede om et girokort for vind-
skærmen. Den er en ha'ting!
Et par dage efter sneede det stadig, og jeg

vendte tilbage tii marken med friske akku-
er. Jeg havde denne gang fået lokkei hus-
h'uen med ud i den nu 40 cm dybe sne, og
nu fik jeg taget et par billede af vindskær-
men i brug. Da jeg gik ind, frøs jeg mere på
tæeme end på fingrene.

Konklusion

jeg har allerede røbet at vind/regnskær-
men blev en forsinket "fua far til far" jule-
ga\.e og dermed givet udtrvk for min be-

gejstring for den.

Det er på imponerende vis lykkedes at
kombinere clen h.rndholdte senders forde-
ie n'rec1 den r irrdsk.:err-nede Lrults Lreskyt-

tende r irknirrg. Eneste liile .urke er at tlet i

fon'ejen ikke itrr store display i evoen nu
er lidt sr.ærere at af'l.ese. Til modelskift og
småjusteringr'r generer det ikke, og jeg tror
at jeg under alle crmstærrcligheder \:!!lger
at tage sendererr r,rt1 ai skærmen ved større
programmeringer.
Ud over de allerede nær'rrte forc-le1e må og-
så lige med at skaerrnen ir.rr en vis driv-
huseffekt. Lige så snart solerr skirLrLer en lil-
ie smule, stiger temper.rturen nrærkbart
inde under den.

Skærmer-r koster kr. 495.

Samme ros gælder pulten der er encllu le-t-

tere at bmge end skærmen, da der ikke
kræves nogen form for værktøj ved mon-
tering. Den gør det nu også muligt at an-

vende mange ellers håndholdte sendere i
pult.
Pulten alene koster kr. 495. Vil man have
skiærmen med må man af med kr. 325 eks-

tra. Se om der er en pult eller en sk"ærm der
passer til din sender på www.rotordisc-rc-
heiicopter.dk.
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3D

Jeg har længe ønsket mig en 3D-model til

både indendørs og udendørs flyvning, så

da Poul Møller ringede og spurgte om ieg

ville teste en RADIX 3D fra Ultrafly Models,

sagde jeg omgående: Ja tal<.

Modellen er stillet til rådighed af Hobby-

World, der forhandler både den og det

radiogrej der skal i den.

Byggearbejdet

Bvggcsættet er af gocl kvalitet, og dcr føl-
ger cn udførlig byggevejlec-lning mcd. Hc-
le t11,ct er konstmeret af 1,3 rnrn dcprron og

en hcl de1 kulfiberst.enger. Depronen vir-
ker trrniddelbart meget tvnd, men den er
forlrloffende solid, ntir frrrst modellen cr'

s.rnrlct.
\ Iorlt-llerr er r-refil at samle, de ustandsedc

cleprnrrlprl;q-lg1 passcr goclt salnmen, og

[1'gqcvejlcclningen er illr,rstleret r.ncd teg-

nirrgcl s.r nr.rn ikkc e-r i tvir'l om i hvilken
r'ækkcttrlgc tliverse clele skal samles. Jeg

brr,rgtr- sklinrcvcrro og aktivatol til at lime
alle clelc. slrr.nlen. \lan sk.rl dog r,;cre for-
sigtig r-netl .1lii1 ;1ft1rrcr-r, foldi den ætser i
depror-ren. Jcq i..lnrlt turclervcjs ud af, at dct
havcle r'.rr-et:ln('lritrL', at hrpe hojde-, siclc,

og krængelol iast, inclen jcg limecle vilger'
og iraleplau p.r kroprpell - rlct i ille irave
r'.æret rnep;et llemnrcre.
Efter hele fly'et val sarllet, t'egvnclte jeg .rt
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lime kr-rlfitrerstængernc f.ist p.i kryds og

tva:rs. i bvggevcjledningen st.u' der; ;rt
man skal bruge cyano, men clet cr en cl.ir-

lig id6 - blug epoxl'!

Jeg har lavct et p.rr enkelte forstærknirrser
s.m ikkc er beskr.eyet I bl,ggevejledning_
en. For det før'stc har jeg sat tape p.i for-
kanten ai begge vinger; d.r cic tynde cle-

plon-pladel megct nemt far hak, hvis r.nan

flyver incl i noget. For de t anc-let hal jeg for-
st*-rket alle rorholrr med en lillc trek.rnt.

Hvor servoen h';ckker i lorhornet pa cle

neclerstc kræneeror; er clet ikke rtrk at

h"rngslc krærrgelorerne med tirpe. Derfor
har jeg lavct et h.engse.l, lige vecl siderr iif
rorhomet. Hængslet er lavct .rf to små

stl,kker kulfiberstang, clcr er "hængslet"

nred krynrpeflex.

Flyvning

Frlrste flyvetr-u foregik i Fr,rglcbjerghallcn,

hvor: Modelflt'r'eklubben Falkcn aflioldt
flyvedag. Eftel at have trillet frcr.n og tilb.r-
gc et pal gange og testet .rt fl1,et Lrr," t - 

"-
ud, r,ar cict ticl til at kornme i lr-rftcn. Jeg

startede forsigtigt rned ci.r. er.r trecljcdel r:as,

og eftel cn meget kort stalt, kom f11's1 i 1r.ri-

ten - foleløbig ingen problenrer. Men clet

ærrdrede sig rneuet hultigt, d.r crrder.r:g-
gcn nærmede sig. Jeg gai, lidt kr;enge- og

hojderor for at fa vendt skuden, men ak. I
stedet fol at drcje rr-rrrdt, lagde t11,ct sig

rrærrnest på højkant, stc* en smrrle og b.rr-r-

kede. ind i hallerrs endev;t.g. Det resultcre-

de i, at srtuden br;ekkcde af, men dct var
ikke r'ærrc end irt det knnle limes snr-n-

-1 I' '!, ,
<-'N=-
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r.nen rnccl sknmcl,ano, og kort tid efter r.ar

ilvet klar til .rnden flyurilg. Anderr f11r-

ning *ik pa rtogeulurttle sdrnnte \ is, ()ii icg
rnåtte erkenclc, .rt minc cvncr som r-nodel-

pilot ikke rakte til at testflyvc modeller.r

ir-rdendørs.

Et par dage senere stod jcg med moclellen

på en græspl;ene rned gocl plads omkring
og absohlt vindstiile. Jeg fik ilyet i luften
p;i et h.indkarst, og rned gaspirrden pa hah.

g.rs, steg Radixen støt og loligt mod hirn-
len. Det viste sig hr-rrtigt at dcl var alt for
meget romdslag pa alle ror; og selr' rned

dual latc slået til kunr.re flyet lar.e et snap-

lul. Eftcr at have jr-rsterct rorudslagerrc t1øj

rr-rodellen perfekt. Den cl ekstlcrnt m.'lr-lø\'-

redygtig, og med den børsteleise rnotor er

cler rigeligt mcd kraftoverskucl ti1 .rt stige

loclrct eller lavc hover. Modellen skal i høj

gr.rd støttes n.recl sideroret i sving, og til .-r1-

mindclig flp'ning kan clet r,;crc en iordel
.rt "snvde" rnccl et combimix, dcr givc.r si-

cletx samrnen med kr;engelor'. Med com-

bimix sl.iet til er moclcllen l-nL-get ncrn at

styre.

Konklusion

Alt i alt er jeg r.neget tilfrcds nred n.rodel-

len. Den er sjov og r.rdfort'llcnde .rt tlyve
med, og clen scr godt ucl i lufte'n.

Det grej jeg fik mecl r"nodellen fr-tngeter
glimrcnde. Dcr er rigclig med kr;r'fter i
rnotoren, og jcg har ikkc hait problerner

med moclt.rseren, il'crken irrdcr-rdols cller

ndendors.
Martin Moller



RADIX 3D
Spændvidcle 70 cm, længde 79 cm,
vægt 250 gram (220 - 230 gram ifølge
byggevejlednilg), k. 432

E-pro fartregulator

SPI2A12 AMP Bmslrless, ?2 gram,
kr.327

Børsteløs motor

E-Pro Outrunner OR-282I/3J, 29

gram, kr. 309

(Motor og fartregulator sammen kr.
5s0)

Modtager

Hitec HFS-05MS,5 kanaler, 8,6 gram,
kr.225.

Batteri

2 cellet Kokam,7,4volt,640 mAh,36
gram, kr. 184

Propel

\PC LP 011038, E x 3,8

Servoer

3 x microservoer

Herirr cr: \ [otor oli regulator

\lolclflr lenr.t 1 -2t)U6 35



Balancering af
LiPo-b atterier

LiPo-celler' har qir ci c.n hah'erilg af væg-

tcn p.r en l...,iicripakke, fx r.ejer en 10 cellet

nimh pr;l(p -6tjt) gr.rm hvor den tils'u,aren-

de 3 cellet LiPo-pakke vejer -300 gram.
Dcnne r;egkect-rktion kornmer dels foldi
Lilo-cellenre knr opber are mere energi

ior hr elt gl.rrn de vejer, men også fordi cel-
lente nu el pakket i en plasticpose i stedet

fol et st;rlhyister. I forbindelse med LiPo-
batterier bliver der også talt om balance-
ring af batterierne, hvad er nu det?

Balance i en batteripakke

Man siger at en batteripakke er i balance

når alle celler i pakken er i samme ladetil-
stand, fx hvis alle celler er ladt helt op eller
hvis alle celler er ladt halr.t op. En batteri-
pakke hvor en celle er ladt helt op, en celle

er ladt halr.t op og den tredje celle er et sted
midt imellem, er således ikke i balance.

Ubalance er ikke nyt

Ubalance i batteripakker er ikke noget nyt
fænomen, rnan kan harve oplevet det fx
med et NiMh senderbatteri der efter et

stykke tid kun holder strøm få timer i ste-

det for mange timer. Løsningen har r'æret
at lade batteriet 14 timer med lav lade-
strøm, hr.ilket sørger for at alle celler i bat-
teriet er ladt helt op, dvs. batteriet er kom-
met i balance igen. De tomme celler benyt-
ter alle 1il timer på at blive ladt helt op. De
mere eller mindre opladte celler er ladt op

prå koltere tid, og den restelende tid hvor
der siadig lades på dem, blir.'er ladestrøm-
r-nerr omdannet ti1 tryk og varme i cellen.
Stalhvlsteret gør'at det svage tryk fra over-
ladningen ikke el noget problem, cellen er

b1'gget til derne ladernetode både meka-
nisk og kemisk.

LiPo-celler tåler ikke overladning

LiPocellel t.rler ikke o\ criad11ir1g, plastic-
posen de er ir-rdkapr5lli i er ikke beregnet til
overtryk, og kemisk er t'le heller ikke byg-
get til overladning. Helclig,,'is cr e.n LiPo-
celle nem at lade op, lnan l.rdel indtil

. r()

speendingen ubelastet er 4,2 V på cellen, så

er den fuldt opladt. Bliver spændingen
højere (4,3 V og derover) er cellen ved at

blive o'"erladt, hvilket også ses r.ed cellen

begynder at ligne en oppustet ballonfisk
pga. trykket indvendigt.

Ladning af flere LiPo-celler

En LiPo-ceile skal lades t1l1,2V, hr.ilket la-

deren klarer ved at lade indtil sp;endingen
er oppe på 4,2Y og derefter reducere lade-

strømmen gradvist for ikke at komme over
de 4,2 V
To LiPo-celler skal lades t1l2x4,2Y = 8,4Y,
laderen stilles ti1 to LiPo-celler, og sri bliver
pakken ladt ti1 8,4 V. Hvis de to cellel er i

samme ladetilstand, r'il de begge følgc.s

pænt ad op til de 4,2 V hver. Er der der-
imod forskel på ladetilstanden af celleme,

kan man lisikere at den ene celle stadig la-

der og er på a,0 I den anden celle er laclt

op og nL1 oppe på 4,4 V. Laderen ser kun
den samlede spænding på 4,0 V+4,4 V =
8,f \/, så set fra larderen er alt godt og den la-

del r idc.re - mildre heldigt.

Hvordan undgår man overladning

Ved at sørge for at ingen celle pa noget tids-
punkt kommer over ,1,2 V r-rndgår man
overladning. Denne opgave er dcr flere
løsninger på, svingende fra simple til
arrancerede løsninger, der tilsvarende
sp.ender fra nemme til besværlige at be-
nytte.
Hvis man tænker p;i batteripakken som et

antal beholdere hvor der skal fyldes lige
meget r,æske i hver beho'lder, kan man lø-

se opgaverl på flere måder. Man kan fylde
en beholdel ad gangen, man kan lave et

overløb på hi'el beholder sai overskydende
løber ud igen, eller man kan lave forbuld-
ne kar hvor r'æskestanden i alle beholdere
vil følges ad.

Enkeltcelleladning

Ved enkelt ce11e ladning lader man hver
celle for sig. Metoden tager tid, så den be-

nyttes primært når man skal balar-rccrc ce.l-

ler før man samler dem ti1 en pakke.

Parallel ladning

Ved parallelladning forbilder man celler-

ne parallelt, hvon'ed cellerne får sann.re

spænding r-trder opladningen. Dette er

forbundne kar princippet, og ses typiskbe-
nyttet på 2-3 celles pakker hvor de nod-
r.'endige forbindelser larr.es via et Multiplex
stik. Under ladningbenyttes et ladestik der
kobler celleme i parallel, og til flyvning be-

nyttes et andet stik der kobler cellerne i se-

rie.

Overspændingsbeskyttere (balancerings-

kredse)

På hver celle tilsluttcs et elektronisk kreds-
løb, der beskytter mod at spændingen
kommer over 4,2 V på cellen. Kredsløbet
kan sammenlignes med overløbet pii en

vask, der sørger for at den ikke løber over.

Disse kredsløb (Suzannekredse, balance-

ringskredse) var den første elektronik b.-r-

serede løsning der kom frem.
Beskytteme kan benyttes til balarrcering

hvis man giver processen tid til at blive
færdig. Kredsene begynder at blinke når
de arbejder, men det betyder ikke at cellen

er ladt op, kr.rn at den er oppe p. f,2 V
under ladningen. Er cellen sa ikkt ladt op?

Nej, ikke nødvendigvis, hvis rlcr fr lades

med 1,0 A og spændingen cr 1,' \'er den

ubelastede spænding p;1 cellcn r.r'.:ske kurr

4,0 v
Derfor skal man lade krecl:rr'.. i.iinke lys-
tigt videre, og vente Lra .:i ..iiercn slår fra

eller ladcstrømmcp L r' 1,:"-- - i.:r.
Der har været flc.rt sch-l'. ::erprrojekter på
denne type kredst', o: .ie kturne købes

kommercielt20tl-l-], l

Aktiv balancering

Aktiv Lralancr'l-uri er rierr elektroniske ud-
gar-e .rf itrrl.'.rn.ine kar. Balanceringskred-
sen s.rmmerrliqner spændingen på de en-

kelte ctlir.r, os .,rt-l.rdel de celler der er høi-

\1()rlflil\ \ en\1 l-21)l)6



est, således at ccllerne p.t tien lt.ttjc ,.ir
samme spænd in g. Aktir 1..: i.: nac:-: :r : : :- - :-
ke aflr.ængig al,,rt der''.ttlr : i... '-'. :\, :' .,-
rzil således begl'rrde .ti L.:,i-..:..;-:. :.,".....:'. ,

sArn'ne ojcblik derr iii-,i,::tr. . ,, :.. :..-. ..n-
cering benyttes tr'pi:(,:rr!iEi .i.....d1inq,
men indel-rolclcr illsalt L.es rr iitiscsirurk-
tioner, så ce11cnle kar-r Sr.it biir c olerladt
lrr is l,rdcren ikke .r,,1.s.. ".

Aktiv balanccling ktrln for .rir or trem i
2005, og er poptrl.ly fl.111fl1 5gl1'!1zggere,

da den best.rr ..if gan:ke fa kornponenter
og ikke krær.er kalilrrering.

Aktiv balancering med overvågning

Aktir. balancerilg med overvågning tilfø-
rer beskyttelsestr-u-Lktioner, så ladning af-
brydes hvis blot en af celleme er ved at bii-
ve overladt. Dette sker'"ed at laderen for-
bindes til batteripakken igennem balance-
ringskredsen, således at balancelinqs-
kredsen har mulighed for at slukkr. ior lr-
destrømmen hr.is en cclle er r cti .tr i.i-i .
o\.erladt.
Derure tvpc b.rlanc..rc. ktrl] p.r lti:kL..ici i

-shrhrinserr ai 2tlt)r Hvpericrn, FlightPo-
u'cr, Schr-i1ze etc. cler er mange lever.trrdcl-
rer pa m.rrkedet.

Lader og balancering i en samlet enhed

Her er lader og aktir. balancering rned
overvågning samlet i et, hvilket gir.er
komplet kontrol med bridc den samledc
batteripakke og de enkelte celler i den.
Indtil videre er cler krur f.r plodr-rkter pa
markedet (fx LiPocard ila Schr,rlze'), r.nerr

ingen h,ivl om at clc.t e.r her cler vil konrme
en udvikling. Laclctider pa ?t) mirrutter oe
derturder krær'er llll , str l r..t hele lade-
processen.

De praktiske erfaringer

En pakke der er i l..rl.:r:ce. irrrlrlir er i ba-
lance. Er en pakkc ude :i'rrl...lcc, har den
enten \'æret det fr.r st...rie:t. ..i1crs komrlel
ubalancen typisk fr... ai n'i,..n (rriL.r-Lrakken

helt ned.
"Du skal kurlre t,rr,ie Li.:'.:i. .:ricn Jt t(-
F,ttlatoren sl.tl lr.r, (r.l:1.:- '( --. .r-.,,!Ln ir.t.
sa lad r;ere med at nr.rlk. .J.: ::..]:t< '.rti .ti
pakken, gå ud og hent clit tli.
En ny pakke skal derfor Lr.-rlritc.r'..s sor-r-r

det første, og de første par g.ir.,gL. l.:l.rrrce-
les r-ed hver ladning. Når rnan r.r-si<ker pa
at pakken ikke kommer r-rd af L..rl.tnce

turder normal bmg, kan ma11 o\ erqr al at
balarrcele for hver 5-10 ladnirrg, hvilkct
især er populaert hvis man har en b.rl.r-tcc-
ringskreds os f-lere pakker på ladnine.

Claus Tønneser1, \FK

Ellehammer
konkurrence
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Som det kan ses på billedet er præmierne til RC-redaktionens Elleham-

merkonkurrence nu i hus.

Der er to klasser i konkurrencen. I modelklassen gælder det om at lave en

skalamodel af en af Ellehammers flyvende konstruktioner. I den frie kon-

kurrence gælder det om - i Ellehammers ånd - at præsentere en kreativ og

innovativ modelflyverelateret ting - det behøver altså ikke være en fly-

vende model, men noget der ikke er set før - eller en nytænkt udvikling af

noget kendt. Læs evt mere i Modelflyvenyt nr. 4 og 5 fra 2005

lndlæg til en af konkurrencerne skal tilmelde sig pr. post eller mail til en

af RC-redaktørerne og fremvise deres konstruktion på et af de to model-

møder på Amager eller i Århus.

Modellerne vil der blive fotograferet og senere vurderet af RC-redaktionen

og et dommerpanel, Hav gerne dokumentation, tegninger mm. med - det

er dog ikke noget krav.

Evt. spørgsmål kan besvares af

RC-redaktør Poul Møller på pnm@modelflyvenyt.dk eller 2026 1053
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Forbund

Formand: Lars Kildholt
Kærager 6,2670 Crere
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Formand: Erik Knudsen
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Grcve IIC-Ccntcr, fornrand, Tlf. 13 69 66 67

Elrail: fornrr:rd@rc-rrrrioneu.rlk

Jorecrr Holsrre, KFK
'lirls I urrcl, Grcve IIC-Cerrterl nlstfornrand
Regn.rr Pciersor, llranclr' \lfk.
Kirr \l'rLrr;.ll-r'rr, \r i,rl,rr
Hans lorgcn Krjstenscn, H.rrlr'r:lel IiC
Str'err Larscn, Crtvc IiC-Ccntcr
Allan Fcld, r\1\1C, supple;rnt

Eliteudvalget:

llans Jorgen Kristcnsen,

Br.rrnclrup lil gadc 71,

6100 llarlcrslcr'. TIt. 7+ 52 62 ii5

El a il: harr:. j.@kristcnsen.nra jl.clk

Styringsgrupper:
Krnrstilr r ninq:

T\'.r Ilirri.lr-. rr. P.rrl;lrde ?7. -t.
6'l(X) Sorrdcrborc,Tl +3 1260

[-nr,ri I :Pccr_(,itteOsiol.rnet.cl k

Sr'ær'crrr oclellcr:

Iespcr 1g11."t,, (i.rnrnrclg.rrd 1 i,
6410 r\rrgustenborg, I lf. 7l 15 2.1 90

li-mail: repsej ftrsk@post.tele.d k
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llclikoptermodeller:
Kaj Hcnuing Niclsen, Anrltrndvej {,
7321 Gadbjerg, Tlf. 75 E6 5+ 5 1

E-mai I : rotord isc@tekni k.clk

Iet-gmppcrr
Kim Jorrcnscn, Iiibsvcj 30, {230 Skrlskor
l lf. i6 19 50 32. nrobil: 20 67 98 32

E-nrail: kim.joreenserr@get2nel.cl k

Skala

B j.r rnr I't'cltlsen, Brecl gad e 50, 9-190 ['and ru ;r
Tlf. 98 2+ 08 07, rrrobil. 30 89 20 18

E-mail: [.jap@[.osi.tele.clk

Sportsflyveudvalget:
Regnar Peterstrr, Vænqet 20, 7330 llrantie,

tlf. l0 52 23 28 mail: regnarbrancle@mail.clk

Frekvenskonsulent:
Jan FIacke, [-ottrsvej 1 3, Trrrc,
-100i) Roskilcle, llf. 16 13,s9 E5

RC-unionens sekretariat:
Karerr I-.rrscn, Ilrrgmarken E0,

6i20 I-rstrup,Tlf.,\6 ?? (rJ 19, t,rr sr. ll''\''-
f-m.ril: sekrci,rr iri,l r!-lrri,'r'L' .::

Cirob.rnk 326-i3(r(r

llt. trrl: \l.rnrl,r'--rrrr-.1 '- l' I

FrcJrt,/Lrnl.ri/t,''.1.. :

RC-unionen

RC-un ionen

Orientering fra RC-Unionen

Ferie i sekretariatet
Sekretariatetholdcr fericlukket fla og nrcd

den 1313 til og rned dcn 1613.

Repræsentantskabsmøde 2006

RC-trnirlrterts .rrligc lepr.r'sr'nt.in::' .-'--
mode finder sted sør-rclac (1c. a,. ""'.--
(HUSK SOMMERTTD).

Indbydelse vi1 blive utlscntl: , :. :::- .-.: .:r.

Klr-rboricntcrlng, s.r rltr ::.- r-'. ::- . .i :r

klub fol n;erlTlele inltrlr-rr,-,: , :' ., .: cir,r

k,rn sc kltrbolit':rt. r'ir':.:' :'.: . ':. - i'iunr-
meside.

Vi r.il igen mincic kiui.i.r-lr ri1r. ai rlet er

dct akhlclle metllc'rl:i.rL i kilrlrt-ernc., som

p.r indka I d elscsrirl :'.ru n krct cr .rfgorcr-rde

for; hvol nrclrq. srelnnrer kltrlrlren c.r be-

I::..:.' - :,:-i::irrielseaf forslagerderr 15.

.,-'r--.-:'l '.. Forslaget skal r,ære tilstillet
:-::--i:!li:!!rtskabet og skal r,ære ttnder-

:. :-: . i i :i klubbens formand.

Kontingent for år 2006

Dr,r siddel nu med det førstc nr. af Model-
th r.cnvt for rir 2006, og det sktrlle ikke ger-

ne r-ære det sidste. Dctte vil r,;ere tilf;eldet,
Il'is dr-r ikke har betalt dit kontingcnt til
RC-ur-rionen.

Du sidder muligvis alleredc rned cn ryk-
ker på dit mcdlemskab, idet vi i ojeblikket
har en restanceliste på 51.1 medlcrnmer,
som vi har udsendt rykkergilokort til.
De mcdlemmL'r som sidder med et sadant

\l(ilrlil\ \ rrr\ t I-2(J()(,



girokort, bør betale nu eller udmelde sig
af RC-unionen. Rykkergebyret er kr. 75,-.

Nyt medlemskort for ar 2005 fon'entes
udsendt sidst i febr. måned.

Klubber

Vestfiirns Modelflyveklub har ændret kon-
taktperson til: Palle B. Andersen, Iandø
20, 5683 Hårby, nf . 64 73 27 M

H-certifikater

Per Hovmand Knudseru Holbaek \Iodel-
flyveklub.

Vi er i skrivende stund 3407 (3258) med-
lemmer efter vi pr.31,/12 har slettet 141

(125) medlemmel, som ikke mere ønskede

atr'ære medlem af RC-unionen. Desværre
er der 514 (590) restanter i blandt de34O7

medlemmer.
Det ril lette sekretariatet, hvis man skriver
sit medlemsnr. og ikke RC-unionens giro
nr., som flere har giort. Heldigvis er der

rigtig mange, der har husket at anføre sit
medlemsnr. Dobbeltbetaling af konting-
ent erblevetvæsentligt reducere! men der
er stadig for mange.

Det vil altid være en fordel, at man ind-
lægger sin betaling i systemet en dag før
kontingentet skal være betalt, sa har man
muligheden for at foretage en visuel kon-
trol, og se om der er indkodet det korrekte

beløb.
Adresseændringer og nyt tlf. nr.

bør meddeles direkte til sekretaria-

tet enten pr. telefon eller via brev
eller mail. Vi kan ikke altid se, at
der er en ny adresse på jeres beta-
ling, da det ikke fremgar af detbil-
lede vi får på skærmen, når vi re-

gistrerer indbetalinger.
KL/AL

Her ses de knap 3.500 girokort,
som blev udsendt først i nov. 2005

vedr. betaling af kontingentet for år 2006.

Konkurrencer
Dato

15.-16. april 2006

24.-25.i'di2ffi6

Arrangement

Påskeskrænt F3F

J.M. Skrænt ( F3F ) 2006

Ansvarlig

Jørgen Larsen

Knud Hebsgaard

Ansvarlig

PouI Møller

Regnar Petersen

StigAndersen

Bjame Pedersen

HenrikSommer

ljlrik Ltitzen

Mikael l-auridsen

Steen Larsen

Lars Kildholt

Allan Feld

førgen Larsen

Andre Arrangementer
Dato

18. februar 2006

11. marb 2006

13.-17. April2006

29.apÅ12ffi6

12.-1,4.maj2006

27.-28.maj2006

9.-11. juni 2006

17.-18. juni 2006

17.-18. juni 2006

19. og 20. august 2006

2.-3. september 2006

6. og 9. september 2006

14. oktober 2006

Arrangement

Indendørstræf hos Falken

Skræntfl prning med combatvinger

Pækeiet og hygge

Dommerseminar

El-træf i Greve

Skalatreenings weekend

Heli-h1'ggetræf i Greve

Skala trænings Weekend

Warbird Træf 2006

"Flyv som de rigtige dag" Greve RC{enter

1.. ars fødselsdagsfest Greve RC{enter

AMC Festugeopvisning

DM-skræntF3F

Telefon

97936261,

75246490

Telefon

20861053

4p.522328

2y75449

30892018

ffi7&

?9199330

972101æ

30563948

20759m

86734In

97936261,

e-mail

i.k@larsen.tdcadsl.dk

kh@plusoffice.dk

e-mail

regnarbrande@mail.dk

stiga@privat.dk

bjap@post.tele.dk

pitch@mail.dk

ul@pc.dk

ley@jyde.dk

steen@larsen.tdcadsl.dk

lars@kildholt.dk

allan.feld(a)mail.tele.dk

i.k@larsen.tdcadsl.dk

Hold øje med arrangements- og stævnekalenderen på www.rc-unionen.dk

tlrr,n,.rc-unionen.dkModelflyvenyt 1-2006 39
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DORTMUND
lgen i år inviterer Aviators \,1odelflyvere til

lntermodellbau Messe i Dortmund, Tyskland.

Afgang:
Torsdag den 6. april om aftenen

Hjemkomst:
Natten mellem fredag og lørdag

Der vil være opsamling ned gennem Jylland.

Styringsgruppen har nu fungeret i lidt oi,er et .tr, o{ r.lt.lrqc r1\,e

erfaringcr er dlaget. 2005 har r'æret pr;cge't af ur.-:rr!. .:kiivitcter;
som vi vil videreføre i 2006.

Den 26. februar og 12. marts afholdes der tradition.,' --,, pilqrf-
mødcr, lrenholdsvis i Arhus og København. Ved rli::. :tr Lrilott-
ræf har vi fået tildelt et lokale for aflroldclse af et sk.rl;:r:':.,il.rl af
2 x 30 min. indlæg (formiddag/eftermiddag). Sideltrl..:..ir'med
seminarcrne afholder vi en statisk konkurrence cfter p.,,'-.rilær-

skala reglcrne, og skulle det veere sådan, at du ikke h.rr r.,lielne
for statisk bedømmelse af eu popul;erskala model, t:r rl'.1 ireset
velkomrnen til at henvende dig til Henrik Sornmer (l)iich r t1i. 56

67 6464og,få tiisendt et regelsæt. Du har også muligherle r.. ftrr at

dor,vnkrade regelsættet fra styringsgruppens hjemnresitle
www.rc-skalafly.dk. Sti l.rar du en skalamodel, og du h.rr s.rr.nlet

dokumentation for din model (h'eplanstegnilger og Lrilleder);

tilmeld dig tii konkulrellcen, så r,i kan få udnær'nt de 3 Lredste

skalanrodeller.

I den kornmende sæsorr, planlægger styringsgrtrppen en r.tkke
arrangementer henover året, for til sidst at aflrolde dct arlige DM
på S1ælland. Hold øje med st;cvnekalenderen-indbydelser; mås-

ke el der lige det st.evne i dit n;cromriide, som du ønsker at del-
t.rge i.

I de kommende \'1F\ r il li Lrræserrterc Jcl fol de otrligatoriske
t-h'r'e rtt.rnovrer, s.-r I k.rn i.r cn fcrrst.relse ior c1e enke'lte llcrrovrer.
De olrliq.rtoriske iivvninqer L.c:i.rr af 5 i-h vnirrgel i alt, og er som
iolqcrrtlc:

Start

Ligcud t11'r'r.ring

Ottctal
360 grader cirkel med konstant højdetab

Landing

Som det første r.il vi vise 2 rnanøvrer: Start og Landing.

"Slut'

fordstart:
\ftrdellen skal holde stille på jorden r.rrccl nro:orcn i gang, uden
at derr holdes af pilot eller mekanikcr, og sirlrt moc-l vinden rned
mindre deltageren ønsker at udnyttc :t.rrii..rr..us l.r:r'rgde bedre
(1etfl1'). Hvis modellell r'øres efter der cr :.1{: nu", givcr starter-r

\UL point. Starten skal r'ære ligc, o* nrrrriciler'r skal accelerere

jær,nt til en realistisk hastighecl, krftcs l.litlr ir.r jorcien og stige i
en vir.rkcl svarende til prokrtl'p-rens :iigcr irrkel. Jordstartcn er af-

sluttet, når modellen er drejct 9ll grat'lcr r'æk fra startrehingen.
Hvis prototypen bmgtc fl.rpr r,ur.ier :iarten, sk.rl rnodellen også

gore dct, men br-ugcn af t1.rps sk.ri oi erl.rdes tii deltagerens af-

"t'lu"

lnformation og tilmelding på

www.AviatorsModelfl yvere.d k/tilmeld
eller l<ontakt Kim på 4124 9960.

40 \lorlcliltrcrrrt l-200(r



Skalastyri ngsgru ppen orienterer

gørelse, r'indstyrken taget i
flaps skal nævnes til dor.nr:r.

ind under stigningen eiic:.s.
trækkes op rinder sti,;: :- -. "

Dommernc sonr:\.- -'-- '

øje med en hcl .J. .. . ..: .: . '

ter.

1. Moclellcr. -':r'.'r:: :,.:r i,:r er kaldt "nu".

2. \ftrc1e.i.:' : .--i=r , ::-..:irillobet (dog kan en mindre sving-
ning i - -..:.. : : :, . -:.-ien næsehjul, nair l-ralen løfter sig).

3. \loric .:'. ::.-.:::.,.r-ii .'r for langt eller for kort.
4. Urc:,, :: ... .-,,.: :i-rt.-l/for stor acceleration.

5. Ftrr', ,-. '.'-.-::'.r.1. r-ri,rr rnodellen letter, i forhoid til typen af

Lil-.tl:I:l:

\ir:. -r ,.,ries ikke iær'nt fra jorden.

\i--:. .=:' .iiqer lbr stejlt eller for lavt.
\--,:=r-. ,::ger for højt eller for lavt ur-rder stigningen.
i--'.:. ::-.iges ikke, hvor de skulle have r,æret brugt.

-:ri.:siel traekkes ikke op, hvor det burde have r'æret truk-
,ru - tlil.

\ Io.lellen "taber en vinge" voldsomt i startcn.

Kr,rrsen under stigningen er ikke den samme som under
st.rrttilløbet.

Ii. Urealistisk drej til tværbenet.

il. Kursen på tværbenet er ikke 90 grader i forhold ti1 kursen
urrder stigningen.

h,'rr r,,r,l l,ri,lnil'
.,q,tr,j ,/

Tv,BrI'Frrrt li[.,,.]r+ l ril'.,e1 eller li,re

'l'-'.'--.1.'---..., .rl:= vM sverige
[lehn,JerirrL,iilv+l,te.nIr'tlf firr rltrrli rirrr,,i ,.rrIl.rr. "...-'.._r

1-'r::-: i:- : : :,-- .:-rt uderr brug af
t----: -t--::-- :t-'ri:it. Fl.-rps skal fældes

:i:,- : - :::--:i\eligt turderstel skal

: i:-- :i,- li:ll,

:-. :- .:ri<elie manø\,rer, skal holde
, :-: -:: e\ entueile fejl som de ser ef-

vindforholdene eller landingsbanel. or crilacle. Et fly med næse-

hjul vil først lande på hovedhjulene og :.r sæitc rræsehjulet blødt
på banen.

Eventuelle fejl som dommerne ser efter.

Manøvren begynder ikke på tværbenet.

Drejet ind på finarlen er ikke konstar.rt ellel ikke 9[) gr..rcler'.

Højdetabet på tværben ikke jævnt og konstant.
Moclellen indtager ikke korrekt stilling før den rrlrer jortlerr.

Modellen flader ikke ud i en jær.n be\rægelse.

Modellen hopper ("høl1ser").

"Ttrber" en vinge r-u-rder landingen.
En vingetip berører jorden.

Kommer ikke til et jævnt stop efter landingen.
Indtager ikke en stilling under landingen, sorn er typisk for pro-
totypen.
Modellen kører uroligt og drejer efter landingen.
Modellen g;ir på næsen (30'X, fradrag, ingen point hvis den ender
på ryggen)

Flvvningen
bedømmes

k6ping-Si'erige. Hr.is jeg husker rigtigt, så aflroldte Sverige sidste

gang VM i 7976. Her er en oplagt chance for at kornme tæt pa

mange virkelig flotte skalamodellel, og se de "professionelle"

J.evttt latr,lirr'r:. rtl'.1
dyste mod hinanden. Styringsgruppen har undersøgt mulighe-

ii"iiiiriviiiii" i,-i I / / 7,/ den for at arrangere en bustur til stævnet ittge29, rnen desr'.r..rre

ser det ud til at priserne ligger lidt i o'r'elkanten .rf det realistiske.

Oplindeligt var det ideen at tilbringe 3 dtrge mecl o\ er\ ær'el5e ai
konkurrencen og 2 dage på transport. Med en pris p.r (r50kr for-;; -- - -. Ri, _fri _ ---.__ transport + overnatning, har styringsgr-rlrfren vulcieret, at ma11

I I+ 
Fc'G tltrrrrr'cr r 

ville kr-rnne gøre det seh, for \,.€serltlig fær-r.' p.c11gg, sprecielt hvis

Landing: man påtænker at medbringe fanrrlien.

På vores hjemmeside vil du kunne iil.ie llrk til \/\1, hvor du og-
Manøvren påbegirrdes mci i.ojtict.'rlr Lrå tvaerbenet (på samme så filder. oplvsninscr onl: o\ Lrl-1,ti1iir*.nrr-r1igleder, placering af
måde som ved Touch.u.ti Cc . Frri eiette pimkt kan modellen ha- ko1knrre1ce1, lr,tr.ist ipftr., fi:oit..itl ior kolkr-rrrencens forløb etc.
ve gennemført en runde io: -..: irrr'.iagc irrdstillinger til landing. Har.du ikke r-ltrliqheri ftrL Ir,iur:rc.i. !.r dL1 meget yelkornmel til at
Det kan 

"'ære 
en fuld iirkarr.ic: : r:: t'ri .-ii r-nanø\,re, eller der flywes henr,ende clig til .!11.t lirr-iL xr.Jc. L lrik Liitzel og jeg påtænker at

direkte ind på medr.ilds- elier :r -:r-i.:net. Anflyvningen og lan- tage tnrel der,rl. i.r.,..i i.t:-i..iiicrr, og det kurure være sjo\.t hyis a1-
dingen kan r'ære mod virrcien ..1r.r. .:ii cftel deltagerens beho\i dre kr-u1re ai:e ltrii :.r-rr. i tle11e forbindelse, og dermed clamre e1
Iægges så landingsbanens lær,qtle '.icr.r ries Lredst (f. eks. jetfly). [[e dalsk lejr. ii: i.o.is ior at Danmark ikke deltager officielt i kon-
Tr'ærbenet kan være lige elier kr,:n:i.'fter pilotens ønske. Fra kurrencen.Sirr-tn{sqmprpenfonenter,atviiåraflrolderF4Ckon-
starten af manøvren foretager nlotie1,cr. el !t0 graders drej ind på klirre'cc 

'cti 
D\ I, .g dcrrned har du også en chance for at kr.ali-

finalen. Modelien skal rettes op jær r..i. il.1t.lqe en f1p'estilling ty- ficere dig til tleii.tselse ilternationalt ved næste EM 2007.
pisk for flytypen og sættes på landinq:i..:.rL.n rlden hop og rulie, på styringsgruppel \,13g1e

til den står stille. Et fly med konverlri()1r-.li rinclerstel vi1 normalt Bjar.e pecler.se.

udføre en trepunktslanding eller lancle p..1 irttr edhjr:leue og så Tlf. 9g240g07 Mail: bjap@post.tcle.dk
langsomt sænke halen i overensstemnelse med prototypen,

\lo!l.ltl\\.n\t l-:tl(16 41



En skaladommers arbejde

Dommer - alene ordet minder ecn

om autoritet. For nogen måske et

skældsord og for andre det stik
modsatte. Egentlig så foreg.tl r,'-
res konkurrencer i en meget J'-
slappet atmosfære uden stre:: o{
iug.
Hvad er det så en dor-r..r-r-r.r s<.r.1

bedømmc til err :k.rl,t\.'rrr.ilcn-
ce?

For 
"'ores 

grert r,n.ti.:irer .iet, to be-

dømmelser- i Prrf.'.i].:r-sk.rlaklas-
sen og F1C. rc'lrlig err t11,r-ebe-

domrr.e.lsr. oi >t.-ltisk bedøm-
melse. -\il tii..r 1r st og ilteresse,

er rlel n.liligt for den enkelte

dorruncr r.t blive uddannet inden-
itrr rlci cne e.11er begge områder.

Hvis vi pro\-er at starte med den
statiske bec-lømmelse, så r'il det er

godt st1'kke hen af vejen være

prægct af den enkelte dommers
5slf.jektive t-rpLrttelse. Dcr er i re-

eelsættet udstukket nogle ret-

ningsliniel, men det vil altid r'ære

s.idan, at man vil lægge mere

r'ægt på det ene eller det andet.

Det er her, hvor udveksling af
synspulkter mellem dommerne
er vigtige. Under det årlige dom-
mersemilar, øver rnan sig på at se

det r.æsentlige og træner øjet for
begge kategorier, statisk og flyr,-
nilg.
I en "skarp" situation vil du al-

drig komrne til at sidde alene

med en bedømmelse. Blandt vo-
res nLrr'ærende dommere, er det
kompetente domrnere, der seiv er

inkamerede skalapiloter og de

r.ed, hvor sr'ært det undertiden
kan r.ære at fremstille alle detal-
jerne samt udføre en flyvemanøv-
le så det ser rigtigt ud. Konkur-
rence er selvfølgelig konkr-rrrence,

men først og fremmest handler
clet om.rt se prå nogle flotte skala-

modeller, og tilmed kan man høs-

te m.lngc gode tips og

tricks.
Er mau mest til t11'r-

ning, og det er i'i r-cl

allesammerr mere el-

ler mindre, *.a er der
mulighed fol at se pra

flotte skalamodeller i
luften, måske endda
rrogle som man ikke
ser så tit i klubben.

42

C)gs.r ir.'r- :i- .icl rlare rehrhgslini-
r.]- io:' L.e.irrmmelse. Bedøm-

rttc.:u:-. 
-rcsi.rI i et obligatorisk

:r-rr:i:1n1 og et Yalgfrit fln.epro-

l:.in kombineret, og altid med

;e ierr.nce til fr-rldskalaflyet. Under
err konkurrence gennemfl;,'ver pi-
loteme nolmalt hele flyveprc>

grammet tre gange, og den enkel-

te fl1'vemanøvre tildeles point,
der ganges med en faktor, be-

stemt af manøvrens sv;erheds-

grad. Regelsæt til alle klasseme

vil du kunne finde på skalasty-
ringsgruppens hjemmeside:

wwnrrc-skalafly.dk hvor du frit
kan dor,urloade dem. Hører du til
dem som hellere vil have en

"hardcopy", er du meget velkom-
me til at hen".ende dig til Henrik
Sommer fra Pitcl-r.

Skaiastyringsgruppen vi1 gerne

opfordre alle skalajnteresserede

til at melde sig til jobbet som

dommer, da vi står og mangler
flere i vores trup. Så går du med
tanke om at du gerne vil deltage i
en konkurrence på et tidspunkt,
så er dommerhvera'et en god ind-
gangsvinkel. Er man "bare" inter-
esserct i skalamodeller og ikke
r.rodi'cndigvis seh.' bygger skala-

modelle4 ja så er der også plads til
dig! Vi -sorger for; at du får den
fomodne uddarnclse under
dommersemil.rrerne. og a1le d ir-re

transporfi-idgifter ved clit virke
under konkurrenceme r-i1 seh'fo1-

gelig blive dækket. Tilmeld clig

allerede nu for det næste dom-
merseminar i april måncd.

På styringsgruppens \/egne

Bjarne Pedersen.

T1f.98240807

Dommerne Hcnrich Ehk'rs og Pccr \11k-

kelsen på jobbct, r'ed den statjskc be-

dommelse.

Vi er mange der kommer til at s.'.r:'.-S

- hans "slags" laves ikke s.l rrtre 'r'c:. .

-\L-rrahamsen

Ære r'ære ir.rr..s n'.i:.le
Lars Kildholt

Greve RC-Center

Altid Modelflyver

Mindeord
Sven Abrahamsen

Den 25. december 2005 modtog r.i den tris:. :-'.:'crj .ri

Sven Abrahamsen var død samme dag. Sr.r' :,.'. iiS

"sæsonner" og døde af Cancer efter blot I r-r-.-::-.r.icrs

sygclom.

Sven varr uddannet radiomekaniker og ansat vc.: J-:i..-

marks radio i or.er 40 air', som lydtekniker. Efter ci .':--.rr-

dende arbejdsliv med mange rejser i hele vertic'r'.. :,1
han på pension for 5 år siderr.

Sven var et aktivt og på rnange måder passioneret mct't-

neske. Det virker på mig som om, at alt hr.'ad Sverr girrr-

de var omgivet af passion - hvad enten det var i forhol.-i

ti1 andre mennesket hans Nimbus eller modelflln'nurg-
en. Sven gik igennem livet - med de op og nedturre de

fleste lit, giver - men Lranset hvad der ellers rørte sig i
hans liv så havde han en fællesnævner i Modelflf i'-
ningen. Sven tilhørte en efterhrinden sjælden race af de

der kan sige "en gang modelflyver - altid modelflyver'"
Sven var tilbage i staten af 70,eme med ti1 at stifte "Den
Røde Baron" som efter en kort tid i Canløse flyttede til
Fllwestation Værløse. Siden kom en tid sorn medlem i

KFK og de sidste 6 år var Sr,en medlem af Sydkystens
Modelflyr.eklub / Greve RC-Center. Sven var tidligt i
70,eme helt fremme set i forhold til stormodeller - og

spillede en ikke uvæsentlig rolle set i forhold til at få eta-

bleret storrnodelregler under RC-unionen (dengang

kaldet Jr-rmbomodeller') Sven havde også et sj;eldent
Privilegie som mange "r,oksne" modelflyvere godt
kur.ure tænke sig. Hans søn Henrik fattede nemlig til-
svarende store interesse {or modelfl} 'ningen, og det
skabte et unikt og tæt fællesskab igennem de mange op-
levelser deres hobby har givet dem.

Som Henrik udtrykker det - harr var ikke bare min f.rr

men også min bedste legekammerat.
Ironisk blev det at Henrik i begyndelsen af december fik
gjort det Lrltimative hobbyrum færdigt ^ hvor de to eiier
planen skr-rlle gå og hygge sig. Sven nåede ikke i htr'1.-

Lr1'rltmmet mange gange - men hans modeller'€r tlrr'-
og de vi1 ogsai i fremtidenblir.e sendt på r,irg€n1€ -:r': j
Henrik r.ed roret.

Srnr,rkt var det da Sven blev bisat den 30. dec.::':-: fr.r

Kirke Vær1øse Kirke. Det var en ko1d, nter-i i,--.:-J.,'.9 og

hele landet var dækket i sne. Sven døde se l,::':: -:: ilo-
de1fly1'g5*t..en som muiigt og bler aili*-.. =- i.;sat fra

en kirke hvorfra der er udsigt ti1 Den Rc;. -:.-,:.trts Fly-

veplads. Ikke mindre flot var det at s-' rt'.ir-:- .rf l-rans

modelflytekammerater kom for at r i.- :-.,::-. .ien sidste

ære. Ikke mindst Ivar Nobel sor-l-l :,i:': s-'-,. i Kirken -
"Dejlig er Jorden"

\ftrJclfltrenvt I-2006



llirrik Schllte

En lille interessant bog

Forlaget VTH (Verlag ftir Technik und
Handwerk) har sendt redaktionen en lille
bog "Das Depron-Buch". Måske en lidt de-
finitiv titel idet man godt kunne ønske fle-
re. Jeg har fået bogen til anmeldeise.

Depron er det lækre polystyren-materiale,
mar ser anvendt til indendørs modelfly -

og slagterens b.rkker med fars. Det er be-
slægtet merl isoi.lLionsmaterialet "Styro-
por" eller 'Sn'r..li: 

.

Med tysk gnmr-liEnei lr.esenterer forfat-
teren Hirrik Schul:e n:.-,i-i;lci og iortæl-
ier, hvor det kan lo'cr- - T',.i:nrj), hi'or-
ledes det kan bearl.ei.ic= -.. :.-. -i-<c limtr-
per og malings$per, ci-:- -r-,r rrr'. rr: til
materialet.
I en lidt ustn-rktureret blan;-:: .:-: : :-
fatteren med mange fotos kr':.-=--r: ::-
detaljer fra" byg-selv-modelier i,: :-'=-,-
støbte "kommercielle" parkmoae-.-: - :
indendørsmodeller. Desr'ærre cr r. irr:
fotos kontrastløse og uden fan'er.
Der er interessante eksempler pa mode --=:.

der er bygget med en kombination ai b.:--
sa og Depron og mange tegninger, der r r-
seq, hvordan man mekanisk stabiliserer de

ofte meget spinkle indendørs modeller.

Jeg har vist og udlånt bogen til klubkam-
meratet hvilket har bevirket at flere nu har

Modelfl \\'en)'t 1-20(la)

indkøbt Depronplader og er begpdt at

eksperimentere med materialet.
Bagest i bogen er der tegninger og bygge-
planer til meget enkle modeller, bl. a. et

spændende deltafly. Til en balsa/Depron-
model er der nøjagtigt målsatte tegninger
ti1 kroppen, men ingen vinge! Hovsa! Tak-

ket være bogens illustrationer er det dog
ikke vanskeligt at improvisere en vinge til
denne krop.
Som begynder på området indendørs og
Depron kunne jeg ønske, der havde r'æret

et afsnit om egnede motorer, reprlatorer
mm. til diverse Depron-modeller.

Jeg håber derfor, at der kommer en "Das

Depron-Buch 2"!

Fra forlagets presseinfo:

128 Seiten, Format 16,5x23 cm
116 Abbildungen, Best. nr. 310.2141

ISBN: 3-88180-741-1 Broschur,

Broschur, Preis 16,00 Euro

- Casper

GFK Rumpf- und Bauteileherstellung im

Flugmodellbau

Endnu en bog lra FMT er dumpet ind hos

vores redaktør. Denle gang er det som

or-erskriften antyder - om stobning af

glasfiberdele til modelflrr Bogen er ligele-
des om det at lave formen til stobningen.
Så det er nærmest en lille "2 i en handbog"
r-rd i "GlasFiberforstærketKunstof" tellrik.
Bogen på 112 sider beskriver aile arbejds-

gange fra start til slut, og hvilke altemative
metoder man kan bruge i de enkelte trin.

På vores Fomm, ser man også at flere og
flere "roder" med disse teknikker. Så der
burde da være potentielle læsere af denne

bog rundt om i klubberne. Da bogen er på
tysk er det en god ide med tyskkundska-
ber lidt over middel, da der står mange in-
formationer som ikke kan ses ud fra selve

biiledeme som der er mere end 180 af. Så

man kan vel sagtens kalde den en "rigt il-
lustreret opslagsbog"

Bogen lægger hurtigt ud med seive pro-
cessen, og forklarer underwejs hvilke ma-
terialer der er egnede til de enkelte teknik-
ker. Det er næsten en slavisk gennemgang
fra ide til man står med selve den færdig-
stØbte del. Bogen viser støbningen af en

krop til en hjemmelavet model. Manfred
Schulz kommer også ind på de forskellige
materialer til sandwichopbygning af en

krop, eller vinge. Ligeledes gennemgås de

forskelle typer væv og deres respektive
struktur og fordele og ulemper. Der vises

også hvor man med fordel kan bruge den
ene type væv frem for den anden ...

Så med bogen i hånden, er man faktisk
ganske godt mstet til at lar-e egne rnodel-
ler med lidt mere atr-piske former end
hvad man ofte ville 1.rr e nar det er i træ el-

ler skum, tilnred k.-n rlelene laves meget
letiere end i .ie :-ieste sædvanlige bygg"-
m;.ierl.:ie:.

Fra forlagets presseinfo:

112 Seiten, Format 1.6,5x23 cm
185 Abbildungen, Best. nr. 310.2155

ISBN: 3-88180-755-1 Broschur,

Broschur, Preis 16,00 Euro

SL:
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SI(, Llrn'h.. i -

Lirrcstvrinss-Unioncn ((.1--Urrionen) cr rlt'n

ilanskc lanrlsorgarisirtion iirr nrodelfl vvning
rrecl lirrtstvrecle nroclt'lfh: Lnitnen er tilsluttct
Kongelig l).rnsk Aenrklrrb (Kl).\) og

I:i'cler.rtiort ..\eronaufirltrc Irtlernationale ( Ir'\l ).

Arskortince ntet ft)r .ir 2t)06 :

Senior nr/\1FN: -150,- kr. rrl\1FN: 275,- kr:

Junior (nr.rr l7.rr) m,,/\ll'\: 225,- lc. u/\11'\;
1l)(),- kr \lcdlenrsk.rb k.rn oprrras r etl henr t'rr

dtlsc til fororirrgcns k.rsserc; clltr vctl irr.lnrcl-

c-lelsc i cn at tle klubbg, der er tilsluttet turitrrgr

Uniorens web-adresse: \r\\ \\.nr(,delfl\'\ ning.(l L

POS I BI:I)[S SF\DT l II

Unionsformand:
C)le l3jerar:er, l{ollænelcrclvbet 1, 3.tr

23(lt) Kobt'nh.rvn S. Tlf: 325710(ll

E-m.ril: bjer.rgcr@get2nct.dk

Kasserer:

Ull.r IJddker Hunc, Stillinrlej 220

8-171 Sa[.to, T]f: 86 9-l 92 3r)

f rr,ril: rrll.r,,nr,'.lelflr r rrrrr':..1k

Bestvrelsesmedlemmer:
Il.ubcn Sonne / 1\loclclflvvcnr,t
I rlkcr ej 25,7.100 Hcrning, Iit: !1721-1l0rr

l -nr,riI: rurbt.rr@rnorlelfh r ning.rlk

i l.,liti:r{ l:orbech (u r'Lr-nr.rster)

":r' r\\ -- .lr' ir' I \rlll{l \r'lrLl\ (

Iir:\'. ll,.l16
Il-n::'i. l'. ::,r,:rg 0 nrtrtlelfIr vnirg.rlk

.\.rgc \\ iir. r:
7-ltltl llern;rr,-:

Regeludvalg

Tesp('r liuth llasnru.-.:r \i:-'.rr.,j S

9281) Sh)f\ or(le, Tlt. r': : I .i .,s

buth@nrotlelflvr ning.d k

I r]i('n( n\';itilttrrnrnt. r': i lt'sf ' "

El Li ncstyrei rrocl ol ilyvr1il1* hirl pr cmierc
verl l\'iak)r rtroclclfl),r'crcs julcst.evr-rc,

cler Lrlcr' .rf-holclt ?E. clcccr.nber i Cig.rn-
tir-rnrlraIlen.

Tb priloter': Callc og All.rn fla Aviakrrs mo-
delill'r'cle, proveclc lykkcn r"ncc1 clct nye
konccpt.
Allans ilv r'.rl elr 11\ conrbat moricl fra i2,5

ln lilrc, lrlotoren val en MotorM.lx Lrorstc-

Ios clnrotor nrecl cr.r TNIM motolstvling,
"t.rnkcrr" bestocl .rf 3x 8f0 malr LIl)Occl-
lcr'. i\llan haide litlt ltCJrjælp ira en mi-
cr(nr()dt.rger os al nr i nclclic l{C-scncler: ti1

at styre gilsscn. l)r'opeller-r \,.rr olr 7x5 r\pc,
strottritlt'bt'uget pra jolclen SAnrpr og batte-

lienrc r'.1kte til 5 nrirr. ilvvetid.
Moclcllen tløj sonr or .rhlrindelig combat-
rrodc)l io gø1) lrlcd rlr(lsser ai nlotorkr.rft,
goLl i.rrt og god nrano\'r'edygtighccl.
Callcs fl1, \'.r'en ionriruelie Banshce flad-
korprsrr.rodcl, dcr cgerrtlig skulle flr'r'es
r-ttccl en (r ccm gklclcr"orsrnotol; men olTr-

f1'ggct til el-drift: Mokrr: AXI2E20/10,

frr()pel 11x5,5 AP. Ll, 10 Nimh cellel pa

3700 rnah, st)'rcsystcn T\1\1 nlrtolkon-
tnrl og Z-Tr-or-r CI- timer'. Stronrforlrlng Prr
jorde rr 35 .rnp, Il) r r.'titl i rnirt.

Fl1'1 11i1-1ogv1 \,(-ll clr slrcccs, pg.r. kort line-
l.r:rrgcle: l-1 r.n, sik cict lidi hr-rltigi, mcn hoi-
dcn i hallcu bcgr;lnsede linel.trreclcn.
Irlyct vcjcr' 16(X)g, clct er liclt i ()\'crkanten,

tlcr-r tlt't l)'kkeclcs at lirve et prar lo()ps tldctl
crish, s.r der er litl t crf.rring .r t b)'g!rL- \'ide-
re fr(].

C.rrl lohirrr F;rnoe

.1,\ conrb.rtmotlcl, b.rite rirl ligger i t,rnkr Lllnt..i

El-noter:

Fn af de .rrcrik.rnskc toppriotef, BoLl

[-lrrnt irar or-nlr],gget en topn-roricl ::l elrlrift
nrcci stor strcccs. (se evt. LINz\, sr r.r:k CI--

nroclelfl yvebl.rcl ) [lrnotorc.n cr':taited e cn

51 'cl rncd pottc.
Dct lidcs at ilclc cl;ruske str-rntpilotr'r' tlir-
tcl nred el-dliit, sa lrleci passr.nclc nrolr-

ning, kan vi h.rbc at de1'komnlel liclt ilcre
artikler (nn, hvorc1al1 ogi hvorfol forrlclc
os rllcnper; tips eg 1ri.Lt mht. cl-d1ift.
Callcs ,.,-iml-r Lratterip.rkkc i'ejer ca. (r-()

sr(rnr, h\()1'el1 tiIsvnrendc LIPOpakkc vcj-

c[ ulrLle.r 3009, nrcn prisen L.r også dereftcr

os LlPOceller cr 11oget sartc, kræ\'cr erl

speciel lader.

Motorstyring: [:n børstckrs motor er elr

VekselstrØrxsnrotol; der pga. effekti,,'itct i

forhold til r'ægt, er det encste interessantc

ti I ilr.ining, r-notorst\/rinsen stYl-er sp-r1-
c1ingen og rlermed omdrcjllingenrc, dcll
skal kum-rc handtere nrotorens max-
strornforbrus, tlc fris mecl nrange intercs-
s.lnte' facil i tctcr; sasom bcskt,ttclse rnod at

tomrrc b.rttericnrc og BEC, som fbrs)/ner
cn cvt. rc-lnoc-ltagcr mecl strrlrl. Muligherl
fol kor-rst.rr-rt orr drejnillgst.rl ((ior.ernor fa-

cilitet), r-ransct Lrelastnins.

Z-tron Tir-rrcrcn er et lille Plint la\-et speci-

clt til lincstvre t nroclelflyvning, den erst.lt-
tcr senclcl os llrodtager i ct radiosty-
lingsanlæg. clr.r brtrger den bl.a. til at s:ctkr

omct'ejnirrter; koletid og onr den skal lavc

soitstart og "urls.rttcre" 15 sck. fol t-h'r'-

lrilrgen;rtbryclcs.
(Dc kan bcstillcs i USA, mcn undeltcsne-
dc hal et p.l'tilbage, hvis tlu er nvsgL.rrig)

Icspcr Br,rth

{I
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Nye regler i F2B kunstflyvning
Fra og med iår,2006

Reglerne består af to cleie: Reqicr og Tury-
guide: Reglenle sæitL-r rintnentc og Jury-
guide uddyber, ibrkl.rrer rrs tbrtolker reg-
leme.
Regler og gnide er tL)talt gentlemskrevet

og r,æsentligt r-rdviclet, for .rt ta "rene lini-
er" og undga laprpedsl o* rrisfortolkning-
e{, men alt i alt, sei med de store briller på,
så kan du t11'r'" *"0 det udstyr dr.r har, på
den måde du plejer, de store ændringer
ligger på bedommelsessiden og i at der er
tilladt bla. el-drift.

Hovedpunkterne i ændringerne er:

o Der er ikke ,lndringer i m.rnør,rerne
eller rækkefølgen de flywes i, men
dog en del mindre justerilger.og tr-
deliggnrelser, fx rdrt. r,inkler og hr.or
start og slut er.

4H. l.

Startiug Positiorr:

Lift off:

Lap:

Start af flyvning

Hvor nrodt:llen slippes

Modellen slipper jorden

Omg.rng

o

a

a

a

a

o

Håndstart af motor er ikke længere et
krag for at få fulde point.
Point fra 0 -10 med 0,1 inten,al.
K-tal uændrede.

Du må anvende brændstofmotorer
op til 15ccm, både 2- og 4-taktere.
Brændstofmotorer må ikke udstyres
med motorstyring, fx drossel.
El-motorer (med styring) tillades,
max 42 r,olt. (der er flere el-projekter
i gang)

Afbryder/ timer tillades.
Startmotor tillades.
Tiækprør,e 10g (så modeller.rs i'ægt
skal kendes og helst stå p..r rnodellerr)
Konkurrencen aftin'dcs i'ed vild-
styrker over 9 m/s.
Ved storc clcltager.rrrt.tl nr.r dcr t]n'es
p.r b cirklcr.
Hojeste os laveste. dor-nmer trækkes
ikkc fra.

Jury guide er prir.rr:ert skrer.e.t som hj;elp
til dommerne, men det er .rbsolut r'ærdi-
fuld læsning for ambitiose Lrilotcr.
Da jury guide er ret omfhttenc.le, ion'entes
at blive ændret/ forbedret ofte og mal-
gmppen(ambitiøse pikrter) er rct lille, r.il
den ikke blive oversat til dansk (malgrup-
peme forstår begge engelsk).
Du kan hente de komplette regler og eui-
des på engelsk fra CIAMs hjemmeside
www.fai.org/aeromodelling/docu-
ments/sc4, eller via Linstyringsunionens
hjemmeside www.modelflywr-ring.dk, her
findcr du også der.r danske oversættelse af
leelerne, n.rr den kommer gemrem korrek-
hrrerr. Eiterfolger-rde vise's de nye mallø\L
reskemaer.

Har du sporesmal, sa skrir.til mig (EFTER
lige at have læst regleme en ekstra gang)

Cod fly'r'elyst

Jesper Buth Rasmussen

4H.2.

Turn:

Crounci:

Centre of circlc:

First, second,

tlrircl, fourth:
\\'ingor er P.rth:

Dobbelt Wingover

Vencling

fordcn
Punktet lige or.cr hrx'cclct

1,2,3,1
Lodret over hot,cclet

l.t rn flfF-15rrr
til t-t r

$16snfl 

-L/liift! tr'Et

l. -r1l

I
t' Cenlre of circle

Tsl tufrl

.-- - l-15tri

l'Jin 4.5 rn

l',,1ax 1i4 l;11-r

Modelfl \'\'cn!t 1-2()06 45



4H.3.

Lap'

Tre lndvendige Loops

omgang

4H.4. To omganges rygfining
Lap: omgang

Tre udvendige loops

Omgang

To invendige firkantede loops

Omgang

4H.7. To udvendige firkantede loops
*Lap: Omgang

45"-'---.-----.

Start - End

1/8 lap

45'-----------.

\

d---- 1.5 m

"'t-_----t'
/-\i\/\,\

1lar1l\,\ri
LaP3 Lao4 

-\'.' 
''/

EtP-E\-rnd-

-'---'-'---'-'- 45'4H.5.

Lap,

./

1.5m tE;''-'-

4H.5.

Lap:

'-dt.sm

/----- ------------ 45"

./ \

-- 1.5 m

46

1.5 m -'---
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1.sm4-----

4H.8.

1 /8 lap plus:

4H.9.

Lap:

4H. | 0.

Outside:
Inside:

Square:

Ltp,

To indvendige trckantede loops

1/8 omgang eller mere

To vandrette ottetaller

Omgang

To Yandrette firkantede loops

Udvendig
Indvendig
Kantet
Omgang

1.5 m

/

d

r----D
I

I

læib
sS(se roqp

A
I

I

Wingover
path

1.s m rEL! -

4H. r r.

Inside:

Outside:
Lap:

Wingover Path:

Modelflyvenyt 1-2006

To lodrette ottetaller
Indvendig
Udvendig
Omgmg
Lodret over hovedet

4H.t2.

Lap:

Timeglas

Omgang

It-

<_

dr.sm

WingoverPath: Lodretoverhovedet

47



4H. I 3.

Insicle:

C)u tsidc:

Wingover I'.rth

To ottetaller oyer hovedet

lncfi'enclig
Utli endig
Locl rct ovcr hor eclct

Firkløver

Inct'enclig
Uc'lvcncl ig
I-odret ovcr hovcdet

./i'
I

I

!

I
Wingover path

Aviators modelflyvere indbyder alle

landets modelflyvere til Vår Yest.

Nu er det for alvor på tide at få støvet

greiet af og få konkurrenceluft under

Yingerne.

Det gode vejr er bestilt og der er kun

godt en måned til limfiordsstævnet.

Tag venligst tilmeldingsfristen alvorlig,

der flyves i de klasser, hvor der er til-

strækkeligt med rettidigt tilmeldte.

Klassser:

F2A Hastighedsflyvning,2,50ccm
F2B Kunsiflywning
G-Y Good-Year racing

Måske:

F2A-14 Minispeed, 1.00 ccm
F2B-B Beglmderkunstflyvning
F2C Holdkapflyvning
M-R Mouserace, 1.00 ccm (på græs)

enten

F2D FAl-combat

elller

F2D-D 
.Dieselcombat

Tid:

Søndag 23. april 2005 kl. 9.00,

konkurrencestart fra kl. 10.00

Sted:

Aviators baner, Hesteskoen, Aalborg

Startgebyr:

Kr. 50,-, incl.kaffebord, der kan betales

på banen.

Tilmelding:

Senest lørdag 15. april kl. 14.00,

på klubtelefonen 98 15 81 18 eller til
Jesper Buth Rasmussen,

Almavej 8, DK-9280 Storvorde
tlf. +45 98319198

Mai l : sekreiaer@aviatorsmodelfl yvere. dk

4H.t4.
Irrsidc:

Ou tsi cl t':

\Vingor rr Path:

1.5 m -.-.-

4H.15. Landing
-ftruchclol n: Punkt lrvor jorclen rørt's

St.rrt of ricscerri: I)u:rkt hvor nedstigning fra 17 ntctL'rs hojdc bcgvrrcler

Wingover-'path

----G4

-.----- 1.5 m

J ourc,ae,1_.__

\ 
ioop 

) na

I

a_=--\
/ r-tn'o" \
\^'o )\#-/

a.
( 2-OutsldeL

\ 'oo' /

\-')

48
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Dansk Modelflyve YeteranklubLidt
Tilkn,vttet Society' of Antiqrre Modellcrs

rt'rn S \V-15 Dunmårl

Klubbens adresser:

Hiemmeside: u.u'l'.dmvk.c1 k

Formand:

F-recle Juhl, (il. Færgevej 22, Alnor
6300 Gråsten, Tlf. 7'+65 1 '+57

Kasserer:

lriiz Neumann, Kjærsvcj 73, -1220 Korsør,

Tlf.; 5tl 37 23 76, FNE@korsoerkom.dk

Sekretær og webmaster:

Harrs F. Niclscrr
Klemivcj .1, 8355 Solbjerg

l1f.: 86 92 78 76. E-mail: HFN@adr.clk

Modelflyvenyt:

Hans F. Nielsen se ovenfor og

Frecle Juhl, Gl. Færgevej 22

6300 Gråsten, T1l.: 71 65 11 57

Kortingelt for 2006: 150,- kr

F ritf ly u nings - U nio nen

Damarks eneste FAI anerkendte

fritflyrningsorganisrtion. Vedlem a f KDA

Kontingenter for 2006:

Senior 450 kr. inkl. forsikring

]unior 250 kr inkl. forsikring
Intro-medlem 150 kr irkl. iorsikring
Abonnement alene 250 kr MFN+FFNYT

Unionens adresser:

Web-adresse: www.f Iu.d L

Formand:

Per Crumet (postmodtager)

Hakonsvej I0 A,

2880 Bagsværd

Tll. +4 4,1 88 76

Mai l: pergru nneh@holmail.com

Næstformand:
Hugo trnst,.fgi r<r'ej 38

7il(l(J Freder,cid

Tlt.: 75 92 92 93

e-mail: hemst@post l2.tcle.d k

Distriktsleder øst:

SteenAgner, Gl. Havnevej L0,

767AGreve

T1f.:43 90 51 03

e-mail: sragner@mail.tele.dk

Distriktsleder Vest:

Ole Vestergaard, Jacobsm inderel 2 I

7100 Vejle, |V.75772q30 I 26lr+7425
e-ma il: hanne.ole.vestergard@mai Ldk

Webmaster/Fri tflyvni ngsnyt:

Jens Borchsenius Kristensen

lS. Krøyersvej 28A

8270 Høtbjerg, Tlf.:8h 27 ll 28

e-mail: |ens_B_Kistensen@mai1.tele.dk

Økonomimedlem:

Karsten Kongstad
Degnebakken 22, Vigerstc-d, -1100 Ringsted,

T1f .:57 52 57 03, e-mail: Kr@ringsted.dk

Materialer:

Jørgen Kor:grard
Ahtrrnrr r'B 5, EIlund
D-2+qFi Hanrle\\'itt, Tyskland

l lf. { \r+9 +60E bScq

ernail: iKorsgaard@Joni.net

Giro og medlemsregistrering:
Fomand for udLagelseskom iteen:

Peter Buchutald, E11ehøj 49; Høm
4100 Ringsted, Tlt:57 5433 88

e-mail: buchwaid@post2.tele. dk
Unionens gironummer: 71 3-qBi

forbcholdes
Helfindes de

2i

Sted

': r,:\ iucn

Avi.rtor

Bonr;r

l.

spændende

fra nettet

Skal I have strurhrlotoren skiftet ud

med en el-lnr)t()r s.r kik lige her:

http: / /homt.arcor.de /fesselflug /ht
m1 / elektrokullstf lllg.html

Samnre sterl k.rn I også se hvordan en

stu ntmoclel egentlig {lyver:
http : / /home.arcor.de/ fesselflug/ht
ml / r' i cl eosturdie. hhnl

Søger du informationer om linesty-
ring i Danmark, konkurrencer inden-
landske og udenlandske, så er det hcr
stedet.

www.modelflyvning.dk

Kon l<u rrence kalender
-\r'r:tivnc cl.rtocr; el dtrtoer', der: er tilg;ict redaktøren. Ret til ændr.inger
n ii ,:rirlrjclc kan du se dcr-r aktr-tellc kaiender pii r.r'r,vrr'.moclelfl)'r,ning.dk.
flgs;.- .ry.1r. :rrngei'om linestyret modelflyr.ning i Danmark.

Dato

(2-1. juni)

(25. juni)

1(r.-21. juli

( 1!). åucu5t)

(20..trgust)

(2.-3. sc'pt.)

7

?

?

.rprril

3.--l.jrrni Limfjor.t.

Ko nku rre n ce

K\I

Host \ esl

IJost Øst

Olcl lirue Stul: h :

StunthoseCup :.:.::'
\i\,1 \.rt..-' . l
Ileclc-.lage llirnir: I I

Hcclt'sl.rqei Iicrnin- \l
t)\'1 Hr:rnirtg

Kjor cn C)pen ,\macer l-ait..

l)N1 i rliescl conrbal ('rinstecl

I-rllcti

\-r rl.org

Klasser

Dicsel, Cllod og Strilt

Stunt og Goocl-\'e.rr', m.rsl<t ilere

Alle khsscr

F2,\, 1:20, t:2C,F2D, F2A-1,\, t:28_U,

C-\'\Vorlcl crrp i F2A ou l-2D

i r rklrrb Olcl-tine Siunt

' r.\lub F2B Stunt og F2ll-b Bcg,,,nclerstunt

,\ilc

121)

FID tliesel

. \lle, unclt.rgen Disr:lcomLr.ri

\ llc'

l) j.:t'lcotrlr.rt

::Lllti ()j (loocl-\'eat, nt.tskc iTrr.

FID L,: Die:tl

\l(xl.lilr !{r\ r l-.r)rJr. 49



\lultipler Slirn Star FL digi (ill. 1) er en helt ny type
ser\ o til montering i vingel Den kun 10 mm tykke
sen o ler eres med tilbehør så den både kan monte-
res i skal- og skumr-inger. Ud over at \'ære meget

slank udmærker den sig også ved at have kugle-
lejer på begge sider af servoarmen, at der er mulig-
hecl for at skifte sen oarmen uden at tage servoen

ud af vingen og endelig ved at have et stik dcr gør
det lettere at montere og evt. skifte servoen. Den
har metalgear,2 kuglelejer, vejer 23g og har med
4,8V en trækkraft på 29 Ncm og en holdekraft på 50

Ncm.
POLO digi 4 (i11.2) cr en robust digitalserr.o med
mange anvendelsesmuligheder Med sine 13 mm
tykkelse kan den finde plads i de fleste vinger og

den kan anvendes i helikoptere op til 16 cellers
klasscn. Servoen har metalgear og et enkelt kugle-
leje, hvilket sammen med digitalteknikken sørger

for præcision og holdbarhed. Vægten er 22 g, og
mcd,l,8 V er trækkraften 28 Ncrn og holdekraften
50 Ncm. Størrelsen 29 x 31 x 13 mm.
Tiny-S (ill.2) er en billig servo til mindre modeller.
Den er lille (30x12x30 mm) og har en god ydelse.

Trækkraften med 4,8 V er 26 Ncm. Vægten er l7g.

Gearet er lavet af plastic.

Alle Multiplex servoer kan køre med 6 V Herved
stiger træk- og holdekraft, men det gør strømfor-
bruget også!

RX-7-SYNTH DS IPD receiver 35MHz (ill.3) er en 7
kanals dobbelt super IPD syntesemodtager. Den er
fremstillet med den nyeste SMD teknobgi og
Multiplcxingeniører har gjort meget for at modta-
geren fungerer uden forstyrrelser under de sr,ære-

ste modtageforhold. Dens lille størrelse (ca. 56 x

22.5 x 24.5 mm) gør modtageren yderst passende i
modeller som F3B, F3J, F5B, F5D osv. Hvor der ofte
ikkc er meget plads. Der kan forbindes 2 battcrier
(4,8 - 6 V) for øget sikkerhed til modtageren. Mod-
tageren vejer 25g.

For flere detaljer se www.multiplex-rc.de

LC Moclels i Frederikssund forhandler produkter
fra Raydion'arm. Som navnet antyder, er et af pro-
dukterne en lækker muffe til scndere (ill. 4). Muf-
fen er l;rvet i kraftig nylonstof. Der er stiv bund og
sicler, og den er foret med noget fleecelignende stof.

Ør'erst cr der et blødi og gennemsigtigt kraftig
plastic, så man kan se ind til senderen. Der er vind-
fang ved hullerne til hændcrne, så der ikke slipper
kold luft ind i muffen. Muffen åbnes og lukkes med
kraftige velcrobånd. Ud over den åbenbare forclel
ved ikke at fryse på fingrene beskytter rnuffen
radioen for knubs og vejrlig, og varmcn inde i den
holder liv i batteriet i længere tid end ellers. Ray-
dion'armmuffen er forsynet med hals og livrem.
Prisen for den lækre muffe er kr 475

For at det hele ikke skal være LiPo akkuer, gør LC
Models også opmærksom på at populære NiMH
I(AN celler stadig kan købes. En 8 celJet meget

kompakt akkupakke (ill. 5) kan købes for kr. 149 -
men vær forberedt på at der skal nogle andre stik
på end de medfolgende af blødt blik. Akkuen pas-

ser fint til alle ,100 og mindre børstelØse motorer.

CA Model og Dino Hobby i Lyngby kan nu tilbyde
de helt nye kunstflyningsnrodeller som blev benyt-
iet ved F3A r.crdensmesterskabet i Frankrig i som-

mer.

GENESIS (i11. 6) af Chip Hyde - sidste pilot der
vandt det legendariske "Tournament of Champions
i Las Vegas" - har en spæudvidde. 1920 mm. Mo-

dellen er lige velegnet til eldrjft eller gløderørsmo-
tor i størrelsen i.40 - 1.60. Det er nojagtigt den sam-

me model som "fabrikspiloterne benviter. Fås som
kit til kr. 5195,- eller som ARF til kr. 12995,-

Yderligere kan nu leveres Chip Hr des helt speciel-
le F3A dobbeltdækker SCANDALOLS, (i11. 7), fås

som ARF, pris på forespørgelse.

CA Model kan også levere en serie af prisbillige
kunstflyvningsmodeller der er absolut konkrrrren-
cedygtige, eksempelvis EPSILON serien (iil. 8)),

som fås i tre størrelser: 40 - 60/90 - 120, allc ogs;r

velegnet til eldrift. EPSILON er træmodeller rned

laserskårne dele og beklædte vinger. Priser: Epsilon
40 kit, kr. 1195,- Epsilon 60 /90kr.7795,- (439t,-

ARF) Epsilon 120 F3A, kr. 2595,- (6495,- ARF)

For yderligere se venligst:
wu'rv.camodel.com.ar eller www.dinohobbr'.clk

RC-netbutik i Hørsholm har fået flere nye modeller
og udstyr på programmet. Det drejer sig blandt an-

det om følgende:

Katana Mini fra Precision Aerobatics (uden ill.) er

en utrolig gennemført 3D model beregnet til El-mo-
tor i størrelsen AXI 2808/24 eller Hyperion 2-3007-

30. Modellen kommer færdigbeklædt, med mange

kul- og glasfiberdele og er designet utrolig let. Sel-

ve byggesættet vejer således kun ca. 380 gram for
en model med en spændevidde på 102 cm. Anbefa-
let batteri er FlightPower 1800mAh 3s1p eller

FlightPower 2100mAh 3s1p. Modellen lagerføres i
3 forskellige farver. Pris 995,-

TowerPro har lavet 2 miniatureservoer (i11. 10) på

henholdsvis 59 og 9g og en trækkraft på henholds-
vis 0,8 Kg og 1,6 Kg. Pris 80,-

TolverPro har desuden lavet børsteløse motorer (ill.

11) i flcre størrelser fra.15g og op til 2379, med et

statiskt træk fra 6509 og op til 2,0 kg. Priser fra
175,- tit 550,-

TowerPro udvikler også fartregulatorer til oven-

næ\,nte motorer i størrelser rnellem 10 Ampere og

60 Ampere (i11. 12). V:cgt mellem 10g og 369. Priser

fra 250.- til 400,-

Nerv Power Modelisme har ved hjælp af chefdesig-
ner Benoit Paysant le Roux, som er bror til verdens-

mesteren i F3A, konstrueret en mængde spænden-

de 3D El-modeller til indendørs- og udendørsflyv-
ning. Det drejer sig blandt andet om Evolution (ill.
13) lavet i laserskåret Depron med kulrørs for-
stærkninger, komplet fittingssæt og letvægts cano-
py, spændevidden er 85 cm og længden 90 cm.

Kroppen er en opbygget krssekrop som gir cr en

utrolig stivhed og dermed merc præcise styreegen-

skaber. Flyvevægt fra ca. 180 til 220g. Pris 480,-

Der er også en Edge 540 og en Reflex V2 på pro-
grammet.

Til alle modeller anbefales en AXI 2204l54, en Hac-

ker A20-34S eller en Hyperion .2-2205-38 børsteløs

motor og FlightPower 400mAh 2s1p eller FlightPo-
rver 800mAh 2s1p LiPo celler.

Potensky har hnceret en ny 3D m,'Jel ril inclendør'
flyvning, kaldet Sniper (ill. 11), ligeledes med en

opbygget krop for optimal stir hed. Det er et utrolig
fint byggesæt og flyveegenskaberne er helt i top for
modellen der har en spænder.idde på 76 cm og en

længde på 92 cm, o* en t1p,evægt fra ca. 1809. Mo-
dellen findes i flere iarr.er. Det anbefales at bruge
en POT 30!V børsteløs motor der har en vægt på ca.

19g. I'ris for model410,-. Pris for motor 3.10,-

Ydcrligere oplysninger om ovenstående produkter
kan findes på wwwrcletbutik.dk

50 Modclfltr-enyt 1-2006
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LiPo balan.,gf[,,9""

Hyperion har lanceret en lil1e sm.rrt LiPo
baianceringsenhed, LBA6, clcr kan hånd-

tere 2-5 LiPo celler og op til 6A l.rdestrøm.

Den er bygget som aktir. balancering med

overr'ågning, s.r deu r,tdover at balancere

cellerne i cn LiPo tratteripakke også aktirrt

beskyttel c1er.n mod over- og underaflad-
ning.

Er den ikke større

Fire gange otte centimeter og vel en centi-

r.netcr t1'k, det er det hele. I den ene ende er

der ledning til at forbinde til lader/aflader
og en 7,5A sikring. I den anden ende er der

er multistik som LiPo batteriet forbindes
til. Demdover er der tilsluhringskabler
med ti1 2,3,4 og 5 ce1les LiPo batterier. Sidst

men ikke rnindst ligger der en vejiedr-Ling

med, den er på 5 ,A'4 sider og pti læseven-

ligt engelsk med flere illustrationer.

Kan den så noget

Ja, den har fungeret upåklageligt i alle de

shabadser jeg har udsat den for. Er man til
test med tysk gmndighed kan clen findes
på www.elektromodellflug.de. Jeg benytte-
de err 4xKokam 3200 pakke som forsøgs-

objekt, så jeg kunne teste LBA6 til gr;enser-

ne. Forskellige kombinatior-rer af ubalance

og ladestrørnme blev testet, og allc blev
håndteret korrekt, inkl. en 6 A ladring med
en af celieme afladt 300 mAh mere end de

andre. Prør.ede også at forbinde til en 20A

afladning, men det lykkedes ikke at bræn-

de noget af, det kostede bklt en tur på tan-

ken efter en ny 7,5 A sikring.

Hvad kan den

Balancere uden at der sarntidig lades/afla-
des på cellerne. Balancere under opiad-
ning, med overr'ågning af at ingen celle

kornmer or.er 4,3 V hr.is det sker afbrydes

ladningen. Balancere under aflr.rdning,

med overvågring af at ingen ceile korn-

mer under 3,0V. Dette er smart, da man så

kan benytte den sammen mecl fx en bil-
pære ti1 at aflade rned, og i samme øjeblik

en af cellerne er nede på 3,0 V artbrydes af-

ladningen automatisk

Betiening

Tilslut batteriet der skal balanceres og hold
øje med hvor mange blink du får.

1 blink betyder at batteriet er i balance

(inden for 0,02 V imellem cellerne), balan-

cering unødvendig og LBA6 slukker sig

selv.

2 blink betyder at der er en ubalance på

0,02 V til 0,2 V imellem celleme, balance-

ring anbefales og startes umiddelbart efter.

3 blink betyder at der er en ubalance over
0,2 V imellem cellerne, balancering påkræ-
vet, o€i det anbefales at lade balanceringen
blive faerdig før ladning påbegyndes.

Statulsblinket gentages 5 gange, og er pak-
ken klar til ladnilg hykkes på startknap-
pen hr.on ed forbildelsen fra lader til bat-

teripakke åbnes.

Test af

t -?:- /l-.=ret.---//.-"":.:-..
*WætL*,æ"æ**.:r-

Tilslutningskabler

De medfølgende tilslutningskablcr kan

benyttes direkte på nogle mærker nve Li-

Po batterier, men det er desr'ærre ikke
standardiseret hvilket stik der berrl'11s5, 5f
du kan få behov for at tilpasse kablemc til
de stik der er på dine batterier. I vejled-

ningen er der tegninger af hvordan forbin-
delseme skal udføres, ligesom der er vist
hvordan man kan montere ekstra stik hvis

man skal lade med 3A eller derover. Som

standard foregår a1 ladning og balancering

via balancerilrgsstikket. Som det kan ses

på billedet valgte jeg at montere de ekstra

stik, da jeg ville lade med 6 A og mine led-

ninger i batteripakken til balanceringsstik-

ket kun er beregnet til 1 A.

Lysdioder sidder tæt

Lysdiodeme der indikeler hvilke celler

der balanceres på, sidder t.æt og er ikke
sær1igt store, så for at man kan se forskel er

der benyttet skiftevis røde og grønne dio
der ti1 at markere celle 1 til 5. Nu er jeg selv

nærsynet, men vil tro at andre skal have

læsebrillen frem for at se om det fx er ccllc
2 el1er 3 der blinker. Mer-r når balancering-

en er færdig er dioderne slukket, og så har

det mindre betydning at de er så små.

Tilslutning til lader

Tilsluh-Lilg til lader er udført med to ba-

nanstik, som er monteret forskudt på led-

ningen for at undgå kortsluhringer. Nar
LBA6 tilsluttes til batteripakken er der ik-
ke strøm på stikkene, men det komr-uel

der når der trykkes på startknappen, og på

det tidspunkt bør stikkene sidde i laderen.

Men ting har det med at gå galt, oS -seh'om
der er en sikring der burde atblr de hr-rr-

tigt, vil jeg nok foretrække at nlontcle et

skærmet bananstik.

Anbefaling

En praktisk LiPo balancerilgsenhed med

mange gode sikkerhedslturktione4 den

bliver ikke retLlrneret ti1 Electric Flight
Equipment pa h'ods ai at jeg har rigeligt
med hjemrnebvggede balancerings løs-

nilger.
Claus Tønlesen, NFK

De i teksten orntalte tilslutningsstik
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Da RC-redaktør efter flere års elflyvning
skulle montere en OS firtakter i en ARF
P40 warbird, ringede han til Hobby
World for at høre hvordan man bedst
gjorde det. Efter lidt snak frem og tilbage
blev han enig med Erik Toft om at anskaf-

fe et gummiophæng fra Dubro, en smart
tankshrds/ekstem glødestrømfors;.'ning
og et fleksibelt manifoldrør så lydpotten
kunne hænges turder modellen.
Der var ikke plads tii hele motorfunda-
mentet - OS motorens karburator var i
vejen - men da motoren i redaktørens bil
hænger i 3 gummiophæng, skulle det da
også forsøges i P40-eren.

Som det kan ses på de to fotos sidder a1-

ting pænt monteret på motorspant og
krop, og på nær en diskret tilslutning på
modellens højre side er alting gemt under
cor,r'let - kun lydpotten stikker lidt ud
under moclellen.

Løsningen med de tre ophængspurkter
for motoren frurgerer fint. Motoren sidder
ret løst, men l.relt stabilt og med et meget
lar.t støinir.eau når den trækker rvarbir-
den mndt på den sydsjællandske him-
mel.

PNM

Øverst: Pzl0'rcn i luften (foto Troels Andersen)

OBS dette billede blerr på RC-uniurens forum k;1-

rct til året modelflyvebillede
I midtcn: P.10'ren i luften (foto - Trocls Andersen)

Nederst: Alt på plads benrærk det oversar ec{e

fundarnent (foto - pnnr)

Nftrdclflyrcnvt 1-2006 53



UF

I midten af september mødtes en del
spændte termikpiloter på Falcons flyve-
plads ved Veerst.

Vejret var fint lørdag morgen og et længe

ventet indslag var, at der var rim på græs-

set og rigtrg koldt. Detbetød til gengæld et
flot sensommervejr, der varede resten af
dagen. Svag til let vind og spredt skydæk-
ke gav en dejlig dag med udfordrende ter-
mik.

Vi fløj 3 forskellige termikklasser. Den ene

var F3J, den anden var en klasse for 2-me-
ter fly, hvor flyveopgaven var tillempet så

den lignede F3J mere end de almindelige
2-meter regleq, og den 3. var en klasse for
rc-svævefly der kastes i luften. Meteorolo-
geme havde lovet op til 9 m/s så vi valgte
atbegy'rlde med 2-meter for at udnytte den
stille morgenluft. Det var næsten vindstil-
le, så nogle af starteme foregik i en smule
medvind. Det gjorde det lidt ekstra udfor-
drende for dem, der skulle højtstarte mo-
delleme, fordi løbeturen kom tættere på
Sundhedsstyrelsens motionsanbefalinger
end vi havde forudset.
Senere gjorde vi det frit, om man ville star-
te i den ene eller den anden retning, og
endnu senere var der kommet lidt vind, og
så snart det blæser over 2-3 m/s er det ik-
ke noget problem at løbestarte en 2-meter.
Der var højt humør ibegge de 2 indleden-
de n-rnder, og alle piloter syntes, at det var
en skæg måde at flyve 2-meter på. Den
grundlæggende ændring i forhold til de
gamle 2-meter regler er, at man flyver i
samme iult som sine modstandere, og der-
medkan ma\e sig direkte med andre, og at
man starter med løbestart i stedet for gum-
mitov. Når man flw.eri samme luft, fjemes
held/uheld momentet - aliså at starte di-
rekte op i termik elier svnk, da de personer
man flyver imod starter på nogenlunde
samme tid.
Efter denne muntre start fortsatte vi med 2
runder F3K - handkastede sr,ær'efly. Da
det kun var Ole, Klaus og Erik, der hat de
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deciderede DLC fly med (Diskus Launch
Gliders), tillod vi at Søren og Jesper fløj
med deres Blue Phønix. I hver rande i F3K
skal man fly've forskellige opgaver inden-
for 10 minutteq, og det samlede antal sek-

under tæller.

Som indledning vil jeg sige, at jeg seh'var
den eneste, der havde prØvet at flyve en
F3K konkurrence føq, men på trods af
pointforskellene var der grin og morskab
på banen hele vejen igerurem.

I den første runde begyndte vi med at fly-
ve korte men øgende maxtider. Den første

flyuri.g skulle være på 10 sekunder, den
anden på 15 sekundeq, den tredie på 20

sekunder, o.s.v. op til en mulig sidste flyv-
ning på 1.10. Man får dog kun point for
maxtiden, så hvis man fly'ver 30 sekunder
i 20 sekunder flW.i.g, har man spildt 10

sekunder. Det var spændende runder, og
det gik hurtigt op for Søren og Iespet at
den ekstra vægt som en Blue Phønix har,
IKKE er en fordel. De behøvede en kort
pause inden vi fortsatte med 4 længste

flywninger indenfor 10 minutter (2 min.
begrænsning). Svag vind og let termik
gjorde det til en forhoidsvist nem opgave
for mig selv, der fløj 3 gange 2 minutter og
1 gange 1.50.

Herefter gik vi over til F3J, som vi fløj 3

n-rnder af kun afbrudt af frokost. Nu var
detblæst en smule op, men ikke mere end
at vi kurme flyve 2 mnder 2-meter, og her
var det tydeligt, at den ekstra vind gjorde
det nemmere at få fuld højde på i højstar-
ten, og at det derfor også var nemmere at
finde termik, der kunne give fuld flyvetrd
(6 minutter). Det gjorde de 2 runder endnu
mere spændende, og der var ret tit flere
Blue Phønix i stor højde. Så var det tid til
endnu 2 runder i F3K. I den 3. n:nde var
det de 2 sidste flywninger der talte (3 mi-
nutters max), og det er i høj grad en taktisk
opgave. Forestil dig, at du flyver en god
flyming (f.eks.3 minutter), og derefter sat-
ser lidt for meget, får en dårlig flyvning el-

Km0s
ler lander udenfor feltet (=Q sekunder), så

skal man overveje om man kan lave en el-

ler helst 2 gode flyvninger for at den der
gar,' 0 ikke kommer til at tælle - en meget
spændende runde!
Den næste runde var ret simpel - alle star-

tede samtidig, og flyver så lang tid som
muligt (3 minutters max) - det gentages 3

gange. Her tester man sig selv direkte mod
de andre. Som afslutning på lørdagen fløj
vi 2 runder F3J i meget varierede og udfor-
drende vindforhold.
I en flywning var det næsten helt dødt,
vinderen fløj ikke fu1d tid, hvorefter den
næste flyvningbød på kanon termik, hvor
alle fløjtuld tid.

En dejlig afslutning på en skøn dag i den
jyske sensommer. Nu skulle der pakkes
sanunen så vi var klar til Falcon-klubbens
aftensmad. Der var festligt dækket op med
både dug og stearinlys og klubben skal ha-

ve en stor tak for at stille de gode rammer
til rådighed.

Jeg havde besluttet at udfordre alle til en

lille dyst efter aftensmaden. Alle fik et sim-
pelt byggesæt til en Iille balsasvæve4, der
skulle bygges, modificeres, trimmes og
derefter var der en øl på højkant til den
bedste. Det afgjorde vi ved et udskilrLings-
løb, hvor alle kastede på en gang og torste
mand på jorden blev fjemet, dette fortsatte
indtil sidste mand var i luften. Klaus hav-
de en vældig god svævel der i de første

mange runder slog alle stort, men et enkelt
dårlig kast satte ham udenibr, og beredte

vejen for vinderen (mig seh"). Det var dej-

ligt at se alle bø1et over hobbyknive, ba.L-

sastumper og cyano i clen halve time byg-
geriet varede. En stor tak til alle for at del-
tage i denne lille spog.

Søndag morgen r'ågnede vi desværre op
til småregn og tåge, der holdt sig til over
middag. Det ler.nede kun plads til 2

rrrnder grinende F3K i støvregn.

En stor tak skal rettes til El Flight ved Jan

Modelflwerwt 1-2006



Abel, der sponsorerecle epoxy og cyano og

en El-Bandito lacer. T..rk til alle for en dejlig
weekend og for derr gode modtagelse af
denle anderlcdcs miide at holde termik-
konkurrencc p.r og tak til Falcon og for-
marnd Mikkel for lan af plads og hjælp i 1ø-

bet alf n'eekender-r.

Erik Dahl Christensen

Holstebro mfk.

Redaktøren glæder sig over at få del i de

dejlige opler.elser ... MEN HVOR ER BIL-
LEDERNE??

Snyd ikke dig selv for glæden ved at få Modelflyvenyt med posten hver-

anden måured fra nu af - Tegn abonnement!
Abonnementsprisen for hele resten af 2Cfl6 (ialt 5 blade) er 265,00 kr.

Bestil ved at udfylde og indsende nedenstående kupon.

Pas på dine blade

Vi har solide samlebind, der hver kan rumme 12 numre af Modelfly'venyt -
altså to årgange.

Bladet holdes fast i samlebindet med metalklemmer - der skal ikke limes,
,,hulles. eller klippes for at få bladene til at sidde fast, og de kan let tages ud
igen, hvis man skulle få lyst hil clet.

Samlebindene er lavet i meget kraftigt plastbetrukket karton.
På forsiden og på ryggen er der hykt "Modelflyvenyt". De leveres i fem

flotte farver - husk at krydse af på bestillingssedlen herunder, hvilke(n)
farue(r) du ønsker. Prisen er kr. 75,- pr. stk.

Ekspeditionsgebyr

Vi har desværre måttet indføre et ekspeditionsgebyr på alle ordrer under kr.

100,-Ekspeditionsgebyret er kr. 15,- og går til dækning af portoudgifteme
ved udsendeise af bestiite blade og mapper.

Ved ordrer over kr. 100,- opkræver vi intet ekspeditionsgeby'r. Hvis du
ikke vil klippe i bladet, så skriv din begtilling i etbrev eller på et postkort!

rfl--

2-meter

Jc.sp-rcr lensen
Ole Blor.nseth

Jørgen Neclerlar.rrl

Jimmi Fliis
Keld Jensen
Lars Christensen
Klaus Christiansen
Soren Helsted
Ilagncr Petersen

F3K

Erik Dahl Christcrrscrr

Klarus Christi;nserr

Jesper Jerrserr

Søren Helsted
Ole Bkrmsetir

F3J

Jesper Jensen
Erik Dahl Christensen

Klaus Christiansen
Søren Helsted
Lals Christianscn
Ole Blomseth
Keld Jensen

Jr;rgen Nederland

Jimmv Friis
Ragr-rel Petersen

4000

3821

35ll
ia-1(l

317.)

3151

3b2
JZJO

1903

5000

2706

2J60

1Er-+

1717

+9\9
19!l
17J;
-1660

4541

4469

1217

3986

3408

2665
Novn:

Hermed bestiller ieg: Følgende enkelhumre {sæt kryds} å kr. 54,75:
E Abonnement for hele resten of 2006 (iolt 5 Nn I Nr 2 Nn 3 Nr' 4 Nr' 5 Nr 6

blode), pris kr. 265,00 l?99, r EI tr tr tr tr

tr-stk.somlebindåkr.75,' 1736', : H E : E 3
ifqrverne: 1989: I tr tr tr tr tl

_ sLta lqi tr^srøntr rød r:søtv 177?', E ! 3 E H EU Argong zlJUJ, Kr. tJU,- 1992: tr tr tr tr tr trtr{rgong2004,kr.2l0,- 1993: tr tr tr tr tr tr
E Aroono 2003. kr. 190.- 1994: tr tr tr tr tr tr
tr Arioni zooz,kr. lzs,- 1ee5: t] tr tr tr rl tr
tr Å;å;d iooi, I' iso, l33r', E E E E E Etr {rgong 2000, kr. 150,- tees: E E E E tr tr
tr{rgong1999,kr. 125,- 19e9: tr tr tr tr tr n
E Aroono 1998. kr. ]25.- 20@: tr tr U tr tr tr
E Å,;;; tsf i, tii' 2oor: tr r tr tr tr tr
I':"u*"v:'^:','i"::7' 2oo2: tr tr tr tr tr truArgong!YYo'ft.l4?; 2oo3: tr tr tr u u trE Argong 1995, kr. 100,- twi tr tr tr tr tr tr

trBeløbetvedlosticheck lffiå; E tr tr tr u tr

Adresse:

Poslnr./by:
Nkrtlelflt r trrr t I-l0t)o Ved køb for under kn 100,- tillægges et ekspeditionsgebyr på kr 'l 5,- ill dækning of portoudgifter

Uden {or Donmork tillægges oltid et beløb til dækaing of fo.sendelsen.



Dragon Stick ARF
Brændstof 6,5 -10 ccm
Symetrisk vinge 1550mm
Sjov begynder / nr.2 model

TOGSTOP
Model&Hobby
Nygade 17
79OO Nykøbing Mors

Her kan din

annonce

være!

Kontakt
annonceekspeditionen

6224 l2 55

mfn @ plakatforlaget.dk

@m@mreffifta
Gbdffi
ffifibFks

Abningstider:
Tirsdag - onsdag 12 - 17
Fredag 12 - 18
Eller efter aftale
T,f.97711OO7 mail@togstop.dk

sIDEN 1e48 iFå
Byggesæt til svæve- og gummimotorfly. 

I

Tcgninger og matcrialer til veteran- og 
I

skalamodeller. - Træ - lister - balsa - rør 
i

profiler - beklædning m.m.m. På gensyn i1

MODEL & HOBBY I

Frederiksborggade 23 - 1360 København K 
I

Tlf.33 l4 30 l0 - t t. tt-tr.t". r{Lr.r.onsdue r.t kkt.r i

wwrv.model-hobby.dk

BREV

Tidsskriftet Modelflyvenyt
Strandhuse 4
DK-57 62 V. Skerninge

AEROPLANKRYDSFINER
Wisa Craft plywood
Vand- og kogefast birkekryds{in6r i tykkelser
fra 0,4 til 12.0 mm.
Pladestorrelse 1270 x 127011220 x 1220 mm.
Hurtig levering.

os/f in6r
Frodesgade 171, 6700 Esbjerg
TL75't22390
Fax nr.75 122335



INDOOR TILBEHØR:

Micro speedcontroller

_ 15Amp kr. 225,-q
fffir'@ffi
til normalstørrelse krystal, Kr. 266-

NYT FRA PROTECTT

En næsten færdigbygget kunstflyver
i god kvalitet til uhørt lav pris.
Vingesp. 183cm, længde 199cm,
vingeareal 67 dm2, vægt 4,5 kg.
Beregnet for 1.20 - 1.60 motor,
Kr. 3.600,-

tr
GWS Spitfire, komplet u/sender,
Motor, speedcontroller, 3 servoer, 5-
kanal modtager og lipobatteri
medfølger.
Vingesp, 90 cm, laengde 76 cm, vægt
310 - 400 gram, vingeareal 13,5 dm2.
Kr. 1.654-

,#E - Reflex flysimulator
æF G - Next To Reality

-#'F,}

lt
_'),,A

-. _<{_Batterier
Ni.Mh og Lipo

GP 1100 enkeltceller,
GP 1100 pack m/8,4V,

kr. 21;-

GP 1100 pack m/9,6V, kr. 220,-
Lipo MPX 750 mah, 7,2Y, kr. 199,-
Lipo MPX 750 mah, 11,1V, kr. 299,-
Lipo MPX 1500 mah, 7,2V, kr. 299,-
Lipo MPX 1500 mah, II,IY, kr.425,-
Sanyo 2500 mah, AA, 4 slk kr. 100,-
GP 950 mah, AAA, 4 stk kr. 104-

Expo 3D f JProtile. Nyt indoor fly
fra Thunder Tiger. 370 motor og
6:1 gear medfølger. Vingefang
80cm, længde 81cm, vingeareal 16
dm2 og vægt 265 gram. Kr. 399,-

Fantastisk flysimulator
med en fotografisk billed-
kvalitet. Du kan bl.a.
skabe din egen flyveplads
og dine egne fly,
Super realistisk. Både fly
og helikopter. Kr. 1.599,-

Holte Modelhobby
øverødvei 11,2840 llolte, Telefon 45 42 O"l 13
mail: info@holte-modelhobby.dk www.holte-modelhobby.dk

'.;æ

Man - Tors. 11.OO - 17.30
Fredag 1{.OO - 19.OO
Lørdag IO.OO - 14.OO

RC PIanefrIIASTER
Nu har alle råd til en god

modelf!ysirnulator!
Kr. 250,00

R^CITO Motor
Totakts benzin n'lotorer
ROTO 25V Kr" 2.950,00
ROTO 35V Kr. 3.350,00
ROTO 35Vi Kr, 3"600,00
ROTO 7AV2 Kr.6.375,00

Se mere på www.flyrc.dk

ffiR"tffi
Mini Show Flyer 3D AnF, spv. 1350 mm.
Til giødellerELlsæpris)........... 895,.
lncl. 0S MAX 46 FXi. . . . . . . . . . . . . . . 1695,-

EXIRA 300 t, ARF, spu 1 600 mm.
ny model ned forbedret
llyvægaskaber. . . ,

lnci. 0S l',{AX 61 FX. udstød. mv. . . .

GENESIS F3A AF CHIP HYDE
MARCELO C0L0MB0, Spv. 1990 mm.
Helt ny model med de bedsto flyve€genskabe.
Kil: 5195,- ARF: 12995,-

EPSILS{, NYHED rr 3 sto(elser, alle til
båd€ til EL og gso.
EP$ILON 40. Kr: 1195,-
EPSILON 60, Ki: 1795,- ARF: 4i|95,-
EPSILON 120 F3A K:: 2595,. ARF: 6495,.

^r GALAXI. sov 2008 mm

å*\: , *- mottr op til 50 ccm. Nyh€d- -*''-fft Kit:299s,- AFF:6695;

-dæ Se CA Model flyve ,nd€n du kobs æ:
€ \ Wwcamodel.mm.al

MULTIPLEX
ROYALevo 7 sendersel m, HFM-Synth-m0dul. . . . . . . . kr. 2695,.
ROYALevo 7 int.-S6t m. HF[4-Synth-modul, modt., 4xservo 3695,-

ffiiloffi'Ååfii*.:::
Grcupnq - CA Model - Futaba - Multlplex -

Hnæ - OS Enginæ - YS - Toni Clatk - Ha*q - Cyclon
Bæøg c på: ilw.dinohobby.dk

Email: post@dinohobby.dk - Tel. 27494095
Lagee Carlshølvei 3, 2800 Lyngby, {rinq i foneien)

RC.NETBUTIK
Evolution F3AI
Utrolig flot og
vclflyvende F3AI
indendørs model
med kassekrop i
Dcpron, vægt220
Pris 480.-

Edge 540 3D
Depron model
med kassekrop
for bedre stivhcd
og mere præcise
flyveegenskaber.

Pris 480,-

Rouge 3D
Flot ARF i træ
og glasfibcr fra
Fliton. Spændv.
80 cm. Vægt
RTF ca. 680 g
Motorstørrelse
AXI 2808/24
Pris. 990,-

Vægt RTF ca. 630gram

Quiet Storm
Velflyvende
ARF træ/glasL
rnodel. AXI
2212 el 2808
Spændv. 109cm

Pris. 990,-

Se mange flere modeller og udstyr på:

www.rc-netbutik.dk
Varer kan afhentes i Hørsholm efter aftale.



Den ultimative
simulator med
PANOlusion
teknologi.
Kr.1749,-

-5*. I_-- a

LA FLYER . 40

PC10212sA (Rød)
lcrozrzsa 1atå;
PC102125C (Hvid)
PC102125D (Gul)

Kr.895,-

P-51 MustanS - EP

d
)

Der medfølger Speed400, Gear og Propel
Radioanlæg: 4 kanaler, 4 micro servo'er. 154 Regulator

Pilotfigur Skala 30% - 11Omm

Kr. 118,-

Hvorfor ikke køre på flyvepladsen
selvom det er koldt udenfor!
Med en RAYDIOWARM kan dine fingre
holde varmen, selv i frostvejr.
Udført i lækkert fleecestof med velcro-
lukninger, aftagelige fleksible ærmegab
samt monteringssæt til gennemføring af
antenne.

Specifikationer: P-51 Mustang - EP
Spændevidde: 1000 mm
Vingeareal: 18,2 dm2
Flyvevægt: 740 g

Længde: BB0 mm
Der medfølger Speed400, Gear og Propel
Radioanlæg: 4 kanaler, 4 micro servo'er, 154 Regulator

€+€t ta,,. rLT
,i

d@

Specifikationer: LA FLYER - 40
Spændevidde: 1630 mm
Vingeareal: 42,4 dm2
Flyvevægt: 2300 g
Laengde: 1270 mm
Anbefalet motor: 2T 0.40 - 0.46
Radioanlæg:4 kanaler, 4 servo'er
Leveres i 4 varianter.

Specifikationer: LA RACER - 40
Spændevidde: 1370 mm
Vingeareal: 35,9 dm2
Flyvevægt: 2200 g
Længde: 1220 mm
Anbefalet motor: 2T 0.40 - 0.46
Radioanlæg: 4 kanaler, 5 servo'er
Leveres i 4 varianter.

{@

/ i ^'€ Qt;r'-
LA RAcE:t - 40 n 6 

Kr. 8es,-
Super Chipmunk - EP
Spænd: '1000 mm
Vingeareal: 16,5 dm2
Flyvevægt: 720 g
Længde: 810 mm
Der medfølger Speed4O0. Gear og Propel
Radioanlæg: 4 kanaler. 4 micro servo'er, 15,A Regulator

Fun World EP - 400
Spændevidde: 1000 mm
Vingeareal: 27.2 dm2
Flyvevægt: 650 g

Længde: 1000 mm

Pilotfigur Skala 1/7 - 57mm

l*
ff

.A>
PC1305741 (Gron m. Rod hjelm)
PC13057A2 (Grøn m. Blå h.lelm)
PC1305743 (Grøn m. Brun hjelm)
PC13Os781 (Blå m. Rød hjelm)
PC130s782 (Blå m. 8lå hjelm)
PC1305783 (Blå m. Brun hjelm)

Rød
Soft
Btå
Hvid

Kvinde
med rigtigt
nylon hår

PC10t110A (Grøn m. sort hår)
PCl0L110B (Grøn m. gyldent hår)
PC101110C (Grøn m. brunt hår)
PC1O1110D (Blå m. sort hår)
PC101110E (Blå m. gyldent hår)
PC101110F (Blå m, brunt hår)

/,eø?Mo<iv/ vvvvvvv

Holmensvej 2OC
DK-36OO Frederikssund
Telefon: 4738 3980
email: info@lcmodels.dk
www: www.lcmodels.dk
Vi har åbent: Man,Tir & Tor,Fre
fra kl. 15.00 - 19.00

, , 
-,*.r*ø,1" ".gd r^E

Pilotfigur Skala 1/4 - 87mm

Kr. 131,-

Brændstof påfyldning

aI3
li'!?i,,r:

Kr. 19,50

Vi forhandler: Graupneq Kavan,
Sanwa, Webra, O.S, Moki, Saito,

Krick, Schulze, Robbe,
Hatori med flere,.

Multiplex, Hitec, Jamara, GreatPlanes, TopFlite, Futaba,
Og selvfølgelig hele TWM's serie af kvalitets tilbehør,



ffiffi*Æwrffiffi
Nu to forretninger til danske hohby-folk i Storkøhenhavn
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11.00-18.30
11.00-18.30
11.00-16.00 (lukket nov-marts incl.)
11.00-18.30
11.00-18.30
10.00-14.00

Åbningstider:
Mandag: 10.00-17.50
Tirsdag: 10.00-17.30
0nsdag: 10.00-16.00
Torsdag: 10.00-17.30
Fredag: 10.00-17.30
[ørdag: 10.00-14.00

.IUJETEJ IUU

Abningstider:
Mandag:
Tirsdag:
0nsdag:
Torsdag:
Fredag:
[ørdag:

Modeller
F eie mode ler pa lager

f 'l :,

ti

&
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#

Børsteløse motorer

Børsteløs sæt:
I\ilotor: 47 g, lvlax 14A
og Regulator. 20 g. 15125 A
Samlet pris: kr.325,00

Cyclon Micro
StrØrn. 6 A, Peak. 8 A

Med propsa'rer tii GWS og APC
Kan trække en 10x4.7 propel
Pris: kr. 298.00

Cyclon mini 2/3
StrØm (Mini 2). 12 A. peak 18 A
Strøm (Mini 3) 8A. peak 12A
Vægl. 42 g
Med propsaver til GWS og APC
Akselfor montering af fast propel

ACT modtagere, tyske.
Digital4: 4k. 5 g. >1000m. Hold.
iorberedt for dlversity. kr. 365.40
Micro 6 Digital: 6k. 12 g, >1200 m
M/failsafe og hold. kr. 110.00
DSL-5: 6k, 12 g. >12OO

lled di'/ersity og datalogger funktion
Pris kr. 475.40
SmartSCAN: 8k. 30 g. Dobb.super,
Synth. modtager u/krystal kr. 510.00

PM Budget bØrstelØse reguiatorer.
PM18. BEC 12918A. peak 25A

\
=F

-F*
I#

ia/-æ{P lpLr
\l

FW 190
SV-740') i.
L-6.10 !'il

V:T 60 200 S

Spitfire
SV=725,i r
--570 r)r'

\./_170,2i0 g

-cc3iler fremstillet i

s:æake sa de kan
kr. 420.00

Tre forskelLige indcor/cl,::: :
EPP, vinger med profrl :.'..:
anvendes til combat.

,/ Fremstillet i EPP
\ -':_, rqner il JU lrarner'. 

Pris:

Blitz Bipe
Fremstillet i EPP
Egnet til 3D trainer
Pris: kr. 400 A0

ARF modeller i Balsa og krydsfin6r.
Rigtig god kvalitet og finish.
Extra 300, SV=944 mm. L=765 mm
Sukhoi-31, SV=941 mm, L=765 mm
CAP 232. SV=930 mm. L=800 mm

Pris kr 420.00

Cyclon motorer, kan direkte erstatte
brændstofmotorer:
Cyclon 30.svarer til 5 ccnr, 25l35A.
Vægt. 150 g kr 610.0A
Cyclon 40.s'/arer ti 7.5 ccm. 30/454.
Vægt. 175 g kr 725 A0

Cyclon 60.svarer til 10 ccm. 30/454.
Vægt 235 g kr 955 00

Cyclon Elite motorer, med gear:
Elite mini:789 300/450W: kr 1050.00
Elite 10:2009. 600/1000W. kr. 1550.00
Elite 18:2509 1000/150OW kr 1800,00

programmerbar kr. 325.00
PM25, BEC. 13 9.25A, peak:35A
progranrmerbar. kr.396.00
PM36 BEC 1 5 g 36 A. peak 45 A
prog f a nr n.r erba r kr. 520.00

Cåstle Creation bØrstelØse regulat.
ivred Govenor mode til helikoptere
Phoenix 10 micro, 10 A. Peak. 15 A

=m, il,{?[#,'.*Ji:'Å:*,,{u !,' nuo,o oo o
Phoenix 35. 35 A. Peak. 50 A
2lg.programmerbar. kr.730.00

TowerPro servoer: Li-lon-Mangan celler:
5,6 g: kr 75,00 3Sx'1600 mAh.kr.449.00
9,0 g: kr 75 00 3Sx3200 mAh.kr.699.00
Standard BB. kr. 80.00

LiPo celler 35x2200 mAh:
1 00x34x23 mm, 2OC|28C. 44A161 A, 1 75 g, '1 1 ,1 V,

Passer til f.eks. T-Rex helir kr. 450.A0

ru Rock
Fremstillet i CNC b=:
Spændvidde: 830 .:^-
Pris: k+-575€O

Blade

J75 00

Pris fra kr. 725 00
www.planemania.dk

Tlf: 8750 9170
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SANWA RC ANLIEG
Sanwa RD-8000
Sanvrra RD-8000 er e1

meget avanceret
computeranlæ9, men
let at programmere -

tr,g.EfløIflEg
OS FL-70
pa 1 i,5 cmr har samme mon-
teringsmal som FS7O-ll-S. ,'Åt
Cyhndersæt uden ring for lettere
'.'edligeholdelse. Nytudluftnings- I
system reducerer problemel med I
tankniveau. Lukket forleje forhin- G
drer ohetab. Leveres med let
og kompakt dæmper. Ptisen

RC BRÆNDSTOFBILER

SY brænd-
stof biler 1:10
Vi kan nu levere en hel serie kvalitets brændstof biler
i skala 'l:10. Bilerne, der er 90% færdige. le'.'eres som
2WD eller 4WD. De er forsynet med en let startende
2,5cm3 gløderørs motor med snorestart.
2WD leveres med flg. karosserier: Porsche 91'1 GT,
Mercedes C, Ford Escort, Opel Calibra & Toyota Ceilca
4WD leveres med flg. karosserier: Ferrari F50. Ford
Escort Cosworth & Porsche 91 1 GT.

Vi kan ogsa levere 1/10 biler 4WD Monster Chewy
Truck. I 1 /8 biler leveres Subaru lmpreza. Toyota Corolla,
Peugeot 206 & Truck.

BEMÆRK
- VI ER FLYTTET !

Bemærk vi har ikke åbent på lageret, undtaget især-
llge 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 telefon-
svarer. Brug venligst telefonsvareren, så kan vi ringe
tilbage, også udenfor telefontiden.

Gå ind på hjemmesiden

\rwv\ /-s i Iverstarrnodels - <lk.

Der vil være interessante links.

SILVER STAR MODELS
Smedevej 5, 9500 Hobro - Tlf. 98 52 02 55
E@ma il - a xmo@past3.tele. dk

\l

system er rndbygget i

senderen. lndeholder program-
mer til helikopter og fastvingede fly.
Ring efter prospekt!

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

KATALOGER - i'o" din forhandter
eller mod frimærker eller check fra importøren
Simprop Hovedkatalog 2003 - kr. 60,-
Simprop Nyhedsprospekt 2004 - kr. 10.-
OS Motor-katalog - kr. 10,-

SANWA RATRADIO

Sanvla kan nu levere 3
forskellige computer ratra-
dioer MX-A er 40Mhz AM
anlæg med 2 funKioner.
Leveres med 2 rormaski-
ner og batteriboks.

MX-3 er 40Mhz FM med 3

fu nktioner.
Leveres med 2 rormaski-
ner og batteriboks.

MX-3S er 40 Mhz anlæg
synthisizer (der anvendes

ikke krystaller i anleeget) Man har alle frekvenser i

40Mhz området.
Leveres med 2 rormaskiner og batteriboks.
MX-3 anlæget 3. funKion giver mulighed for betjening
af f.eks gear.

Hvis du vil have kvalitet, så vælg SANWA.

NYHED SANWA VG4OO
FM 40 Mhz anlaeg til fly. bil og bad.Le'.,eres med 4
rormaskiner. SendeLmodtager akkuer og ladeappa-
'at. Nu med slrm lrne nodtager

Hummingbird 3D Pro:
En velflyvende / robust El-hetikopter der overholder kravene til indendørs flyvning,
EL-Helikopteren hvis man v;' have lidt me.e end en sta-cJa'd helikopter at flyve indendørs med:

CNl012: Hummingbird 3D Pro, 95% færdig bygget hel kopter uden tilbehør:
CNt012A Hummingbird 3D Pro 95% færdig bygget incl. børsteløs m0t0r & køleplade: . . . . .

CN10128: Hummingbird 3D Pro 95% færdig bygget, incl.børste øs motor, regulator, køleplade:
CNl012 komplet sæt Sættet indeho der følgendeiHummingb rd 3D Pro, Børsteløs m0t0r
med køleplade, regulator, 4 Stk. Align 9XP micro serv0er, lVicro gyro m. heading lock,

Li-lon batteri 1600mAh Futaba mcromodtager, krystal .......

SWIFT:

{ ....
}.------._ Vi har selvfølgellg gode glasf ber- & carbon rotorblade til a le typer

_helikopterefraflereforSkelligefabrkanter,F'eksd]sseJlottercarbon' rotorblade fra Bladsmeden i Tyskland.

Kt 895,-
Kr 1175,-
Kr. 1350,-

Kt 2895,-

Cellury s 1ye EL-He rkople' 12 - 16 ce er.

CN1041:Swll12-l6AqFrekaniksæt ...... . Kr. lgg5,-
GNl041C0M3A:SWIFT12-16medNEUl90/15Ymotor,lltandsgear,PHX-80regulatOr,
TN -P36506S 15c22.2V L 00 batter: .. . Kr 6595,-
V har også andre motorer & regulatorer & Li po batterierl Se priserne på hjemmesidenl
V har selvføige g RC-t lbehØr ti helikopteren, se de forskellige sæt på hjemmesidenl
V har bygget en SWIFT I 4 og f øjet er del med den - clet var en meget pos tLV opleve se,

den kan flyve hvad du har lyst til, sport / søndags fyvning og 3D uden prolllernerl

Læg spec elt mærke t I reservedels priserne på vores hjemmes de. A1t er nu på lagerl

T-REX 450X / T-REX 450Xt / T-REX 450SE:
En velflyvende El-helikopter til alle typer flyvning, sport. kunstflyvning, 3D, til særdeles gunstige priser
T-REX 450X findes fra standard til iuksus model en i carbon 0g aluminium.

Byggesæt T-REX 450X1 uden motor og regu ator: , , ,

ByggesætT-REX450XLmed m0t0r0g regulator: . . . . . . .

ByggesætT-REX 450SE carbon / a uminium med motor oq requlator: . . . .

Alle reservedele og opgraderings deie er på lager, Se dem på hJemmesiden

...Kr. 1130,-

..:KrJZØ*r-'

.., Kt 3195,-

ROTORDISC'EN
Amlundvej 4, Lindeballe Sko\/ . 7321 Gadblerg Tll: 75BB 5454 / Fax: /588 5495

E mail: roiord sc@tekn k dk 24 t mers ser\/ice

Te efontidr l\4andag 09 00 1 9.00 - T rsdag 09 00-1 5.00 . Onsdag ukkei

T0rsdag 09 00 1 5.00 Fredag 09 00 1 4.00

www, rotord isc- rc- hel icopter, dk

,g{ .'ll' '"*

t
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-K;nl0hl$UGrfr ZK-2 ogZT-2 el to af markedets hurtigste bilcr
i skalaen 1:18. Størrelsen l:18 passer perfekt
til indendørs og udendørs kørsel. Bilerne er
tilstrækkelige store for at give en god præstation
og er tilstrækkelige små så de kan anvendes på
små arealer.
Udstyr: individuel fjederrang, 4 stk. rigtige olie
støddæmpere, differentiale, m.m

Pris niueau ZK-2: ca. 1.449,00
Pris niueau ZT-2: ca. 1.399,00

Thunder Tigers velkendte \,1TA-4 er nu kommet i en nv version - MTA-4 4.6
52u! Som tidligere leve rcs rnodellen med 2 trins fremadgående gear samt back
gcar. Ekstra langc bærcanne kombinerct med 8 kraftigc oliestøddæmpcre giver
sie rdeles godt r,ejgreb. Dc store dæk, i70 cm mnl i diarneter giver god fremkom-

rne lighed i terræn.

r Back funktion via den 3. kanal!
' c 2 trins gear med høj og lav gearing!

. Leveres med 3 kanals senderJ
. B stk. oliestØddæmperel
. Storc hjul (170 mm) for maksimal
effektl
r Aluminiumschassisl
r Motor med dobbelt startsystem;
strapstarl og mulighed lor at starte
med l2V starter (elektrisk starter

er ikke inkluderet!
"Vælg mellem orange eller blåt karos

. Stort udvalg af tilbehØr, så du kan gøre din MTA-4
mere personlig,l

Thunder Tiger 2006 Katalog k
ære

Nu er'Ihunder Tigers 2006 katalog tilgængelig
svensk i din butik.
De 244 sidcr indeholder radiostyrede biler, IIC.
Både, fly helikoptere, motorer og cn mængde
tilbehor.
Råd og tips om hvordan du kan komme i gang mcd
RC finder du også her. Besøg din hobbvbutik og
spørg efter Thunder Tiger's 2006 katalog og hånd-

bog allerede i dag. Du kan også
bestille kataloget direkte hos os.
Send dit navn og adresse
sammen med 50 kr. så
kommer kataloget dircktc
hjcrn i din postkasse.
Kataloget har svensk
tekst.

I:.\

Pris niueau: ca 4.699.-
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Lei O. IWortensen Hobb

CT4S GLK og lmpreza
Normalpris

Nu kun. . kr. 1795,-

Mini Madness RTR

Normalpris kr. 1150,-

Nu kun, , kr, 995,-

GT4S Porsche RTR

Normalpris kr.3595,-
Nu kun, , kr. 2499,-

Hype Startkasse
Tankanlæg med 12V-Elektropurce.
12V-Pov;er Starter, Porverpanel. lt'iode no ciei'

ri f\, . ...,..,kr,'

@;

Mini-helikopter
Radiostyret helikopter sonr le,.e':: -:l -i-kanals

styring. Egnettil indendors1l;.- : :'r..i .1'r på

vindstille dage. V2 versionen lar'a..'.: -l:- r0.'e0e

og ny sendet, Leveres'p'aktrsk a u".."-' ).. 'a

ovenikøbel et kabel og simulato' ,re(j t' :. sc rl

du kan tilslutte din PC,

Rotordiameter: 530mm, Længde: 500mn:. rJæg,

ca 2B0-3009, Radiostyring: 4-kanals 35nrlz
(inkl.), Servo; 2 stk. 99 (inkl,), Gyro: inkl.. Baiiei' :

B.4V Ni-It/h (inkl,), Lader: 230V (inkl.) Rækkevidce.

ca,250m. ,,..., kr.1095,-

Futaba 8022
RC-an æg 8022. Fr-9 (i-9C) I kanaler, Modtager

R-149DP 351\'1Hz FM PCM, 4 x S-3001 servoer,

Hukornmelse I Modeller.

Normalpris

Nu kun. .

kr.4895,-
kr.3671,-

Multiplex
Easystar: med motor og propel,,

Easystar: færdigbygget med

2 servoer og regulator,

\r.-
^ 

---* :Pr--
@

6
Multiplex
MiniMag: NYHED leveres med
propel og motor

kr.495,-

kr,945,-

kr.550,-

r

Gæ
Servo
Vægt: B gram, Kraft: 1,20 kg, Hastighed: 0,12s160,

Størrelse: 23x24x12mm
Lille let og stærk standard servo til en meget god

pris, Passer til Parkflyers og minihelikoptere. Kr,

95,-/stkeller4stk, .,,.,... kr.325,-

Alle priser er incl.25Va moms. Der tages forbehold for trykfe1l. udsolgte varer, valutakurser, afgifter og andre forhold der kan indvirke pa prisdannelsen.

ÅeNrNrcsrrDER: MANDAG - FREDAG KL. 13.00 - 1B.oo-LØRDAG KL. 1o.oo-12.o0

Futaba 4054
FC-anlæg 4054: 4EX-FM35, firekanals digitalt

anlæg nred LCD-skærm kr,,.......,, kr.1095,-
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Karo Air 3-1095
3kanals kr 1.195,-
kom pl et sæt m ed fje rnstyri n gsa n I æg

Karo Air 2-845 Dragonfly
2 kanals kr 795,-
ko mp I et sæt med fje rnstyri ngsa n I æg

Stor
motorprogram t'
fra SH
Til bil, båd, fly m.m.

,;-

ffi
SH-21 Compei t or .i b SH-32fs : ; y SH-21 : c SH-12 Slide Carb. r c, SH-32 Marine til båd

Karo Air
Karo Air 3 kanals flernstynngsanlæg Komplet sæt - kr. 698,-
Karo Air standard servo kr. 88,-
Karo Air m ni servo kr. 168,-

Komplet malespraysortiment fra Ghiant
Komp et malespraysortiment f ra Gh ant

Kvalitets servoer fra Blue Bird, Taiwan
BMS-306 M cro Servo, str.22 x 10 x 23, speed 4.8V - 0,1 1 sec/60 , 69
BMS-371 Micro Servo, s1r.24x 11 x 24, speed 4.BV * 0,12 sed60 , Bg

BNIS-380 Micro Servo, str.29.5 x 13 x26, speed 4.BV - 0,13 sec/60 , 139

BIVS-38ON/G Micro Servo, str.29.5 x 13 x26, speed 4 BV - 0,15 sec/60 , 159, BB

BIVS-620 High Torque, str40 5 x 20 x 41,speed 4.BV - 0,15 sec/60, 459, BB

BM5-620MG High Torque, str.40.5 x 20 x41 , speed 4 BV - 0,15 sec/60 , 519, BB

BN/S-621 H gh Speed, str.40.5 x 20 x 41,speed 4.BV- 0,13 sec/60, 41g,BB
BMS-705 HighTorque, sIr. 42 x 21.5 x 22, speed 4.BV - 0,'1 8 sed60,2B g, BB

BN/5-706 High Speed, slr 42 x 21 5 x 22, speed 4 BV - 0,13 sed60 ,26 g, BB

SDC-0548, Speed Control, 54, m B, 4-B cel er

5DC-10A8, Speed Control, 10A, m B 4-B cel er

SDC-45A8, Speed Control, 45A, m.B. 6-10 celler
Aile speed contro med 1 A BEC

South Herts Models
Abso ut den cedste g ødes;rømsregulator til permanent glødestrør' kr. 398,-

RC Styro:

RC Colours
RC Car:

TiI EPS

Til p astic

Til po ycarbonat
Pr s pr. dåse (til alt og i alle farve)

Hobby Træ
B ue Phoenix, 2 m.svæver, godt begynder træbyggesæt,
2 kana s

Llndy 25, Godt begynder træbyggesæt, 3-4 kanals

F:= .Z=

Walkera R/C Helicopter
Komplet helikopter ncl. flernstyring, lader, batteri, interface kabel og computer
simulator program til mange helikopter og fly modeller:

kr.2.495,-

Great Vigor
1/8 Buggibil
Model: Rex-x, topkvalitet, med T6 alu chassi, kugleleler, aludæmper, ståltand-
hj u l, kræn gn ingsstabilisator, high performance prpe, alu hjulophæng

kr. 2.585,-
eller incl. SH-21 Motor med slidekaburator og bagududstødning:

kr. 3.685,-

Auto & Surf A/S
Jollen 2 - 6893 Hemmet

TIf. 75 28 04 55 . Fax 75 28 05 OO

www.autoogsurf.dk . mail@autoogsurf.dk

kr. 58,-

kr. 398,-
kr. 598.-


