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fAr r,
Thermik

Thomas S. \ielsen præsenterer en større ikke-skala elsvæver

Besøg hos Avionic i

Mørkøv

12

Poul Møller har besøgt butikken og den nye ejer

Dragon Fly Pro i

...

luften

14

Husker du beskrivelsen i seneste nummer af Poul Møllers Dragon Fly Pro?
Nu har den også vaeret i luften. Læs hvordan det gik...

Konstruktion af en composit

airliner

16

JørgenBjørnlod sig inspirere ...
Føig hans overvejelser og byggeproces og lad dig inspirere

Min lille hiemmebyggede

"REDS"

22

Morten Schmidt lod sig inspirere til at modificere et 1ille kasteflr'og håber med
denne artikel at inspirere andre nvbeslndere ... oS -.å har han nogie gode tips.

Om at komme i gang

igen

Lund lorgensen ha: -ncii

24

,ierrre oersorrlige beretning, der også handler
om arene i9silL-\15.,{riiklen ier-erer ogsa billede til forsiden at \,{odelt'1\.r'envt
- dei alene fortæller vel hvordan begejsiringen har faet tag i Palle og hans brødre?
Pa11e

Morten Schnridts [iJle hjemnrebyggede "REDS"

o=

Det var det første loop, hva'så nu ... Helibatic

26

Kim Jensen har sendt denne slet skjulte opfordring til at komme videre med
helikopterflyvning. Tør du tage udfordringen op?

Wemotec minifan 480

motortest

28

Brian Poulsen har testet en række motorer der passer til den populære Minifan 480

Spektrum 2,4cHz'parkfly'

fjernstyringsanlæg

30

Spændende nyhed der afskaffer krystaller og frekvensklemmer...
Her præsenteret af Claus Tønneæn

Proro<on værktøj

til

modelbrug

Steen Larsen har set sig varm på

31

lidt værktøj og vurderer om det er legtøj eller

kvalitet.

Besøg hos

RC-Helikopterskolen

32

Poul Møller har besogt skolen, der er et
heit nyt initiatir- siartei af Per Knudsen
og Thomas Steensen.

Besøg hos

LC-Models

34

Kennetir Due iog turen til butikken, der
var lidt s\'æi men.,'ærd at finde ....

Wing-Dragon

Sportster

A'ionic har overtalt Poul Møller til
te denne prisbillige model

i

36

at tes-

Bilka-kate-

gorien..

l\'lodclfl r'r'envt 2-2006

ra|l I I r--

r--

tllllllllltrf

t\ la

om

43

grup p en orienterer
liqe..:.::l'.'-.:-..-: ..:.--.. : l.- :': j.:'- cirkel r-ned højdetab...
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Nyt fra Linestyringsunionen
Indb;'dclse til Limfjordsst.er.net 200(r, \\brld Cur

Livet i Vejle Fritfllruningsklub
fritflyvningsklub trives i bedste velgående skriver en glad iorr.nanci

Danmarksmesterskaberne for fritflyvende indendørsmodeller 2006
jørgen Korsgaard refererer fra et vellykket stævne

47

...

Nyt fra Fritflyvningsunionen
Resultatliste fra DM og konkurrencekalender

Redaktionen efterlyser

...

De små historier fra klub- og nrodelflyveliv ... Hit rr.rcd dern!
Steen Larsen lægger ud med nogle betragtninger or.n Rutine på r'r'ggraden

49

Vejle Fritflyvningsklub bygger Alere
Ole Vcstergaard beretter'

Produktinformation
Poul Nloller cr nærnrcst Lrlcvct last rrcd af rrr{redc.r

54

'lt;

t.

gs

Ellehammerkonkurrencen fandt en vinder

Vejle

-

t'.

og fla sckre tariar.:. -:--. . :-., -r.=:'.j.; rrq indbydelscr'

Skalastvrin

Gc
E-J

Nyt fra RC-Unionen
42

g

Tie ladere
Poul Mcrllcr ser lidt p.r mulighedernc med ladere i
forskelli gc prisklasser.

...

L

-

GODT NYT FRA

Poly Charge. 4 ladeudgange. 1-4S LiPo. .985,-

Great Planes Curl ss P-€i
Spændv. 1930mm.

Motor'10-15 2'l-l r5-2i

Å::

I/VIONICI

Facination 50 ARI Spændv.1550mm.
Motor 40-52 2T / 52-70 4T........ ....1195,-

--

f,t

115,. 65.. 85,112,-

3,7V 1000mah 20/30C. . . . .
3,7V 1300mah 20/30C. . . ..
3,7V 1700mah 20l30C.

....

11,1V2200mah8/15C........... ...300,11,1V5400mah8/15C............ .. 895,14,8V5400mah8/15C.............. 1.195,11,1V2200mah 12118C...,..........,395,11,1V4400mah 12118C...,...........865,-

EGDE 540 ARF EP komplet

Quick F eld Charger 2 laisJ:Ea'3:
1-3 LiPoeller4-8 Nmh..........

S:=-:.

i -l

Electric Power Lithium
3,7V2200mah 12118C.....

\4F

.4295,-

Lucky Star ARF 7=:='
MoIor 40-52 2f I i2- r

m. anlæg. Spændvidde930mm........1595,-

495..

11,1V 6600mah 12118C. . .... . . .... . 1.050,11,1V2200mah 20/30C...............430,11,1V4400mah 20l30C...............865,14,8V2200mah 20/30C...............595,'14,8V4400mah 20130C............. 1.190,-

14,8V6600mah20/30C....,........

1.750,-

Thunder Power Lithium
11,1V6000mah
14,8V6000mah
18,5V6000mah

12/18C.............
12/18C.............
12/18C...,...,,....

1.700,2.150,2.700,-

Electric Power børsteløse reguleringer

BEC.

. . . .175,ampere,2-3 LiPo,
10ampere2-3 LiPo. BEC. ............210,60 ampere 3-6 LiPo, BEC 2-4 LiPo.. ....540,80 ampere 3-6 LiPo, BEC 2-4 LiPo.. ....680,5

Great Planes Venus 40 ARE Spændv. 1400mm.
Motor 4D-522T I 52-70 4I..... , .... . .1895,-

Dago R:c i,';s:a.: ARi Soæ:i:'
1650nrrn. l,'Ioicr 10 2T / 15:T. . .

N4ini

1æ5,-

Nlustang ARF, Spændv. 850mm.

llotorel...

.......495,-

14 r 7" propel og 15 ccm, 4 takter
Claus Petersen fra Borup Modelflyveklub passer på fingrene når han
skal have sin Bucker Jungmeister
1

33 på vingerne.

Det startede med en original teg-

ning, og mange hyggelige besog

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.

i h o b b y - c"fi

,ilt

[9,"t_,,"

GODT NYT FRA

I/VIONICI

BEGYNDERTILBUD
*'r-Æ

DEN RIGTIGE START
- fa' c:: sc- -:r s::. 1:eresse og omhyg-

s:, :.:::'si model, så han
(:'::".:':- : -: -::: :i. Detervigtigt

ger!i-:o
3'.

..........

J-3, 1555 mm .
PIPER CUB J-3, 1945 mm , ,.

885,1.145,-

PIPER CUB J-3, 2286 mm

1,895,2.350,-

PIPER CUB

PIPER CUB J.3, 2055. ABF
ELECTRI CUB 1500

Tilbud incl. ELSÆT.

1,195.

.

::

:,J::=:

3' loj kvaitet og

!^/

.+ opna et

-::-:::
(r
::-:: _- '__:- ::-': -:Sre zvu.- på et
-:

---___

--:.^.^^

--_ -

.:.. ra r rcsultere

r.-

mm

..

kt.2.795,-

spv. 1400 mm, 10-15 cc

i

:: -:- {C'n'l'ler SkæVt
==-aat-:.:
-: :: -:::.:.t1 :-: :::i Eod oegyl-

.-'-: ,='::- :-13 T.a:er f.a
::' -=-: :a-:: :' {:rei ned

3':.: :.-.:

:-::: :::::: :. ::::,=:

g
=- -:l as'be'krop og færdig"':.:= ".. -:=':i ci'e''no:o.. oropel og
,,--\ \ :;.
j:--:-=:::-.-.
:=L^r
I m(
-.^
c-s'll.:,,u",,=' i:;fi:-

EXI-RA 3CiS \','ÅGS.-Aii 1 i SC
ARF'or 25-.:5 cc r:cic

EXrBA 3CCS i-170
EK|RA3005 1680

Lancair ARF 2030 mm for '10-15 cc

i

-----

--=:a1

:t-:::

mm.
.

-':-,= ::'

U.CANDO 3D ARF

_

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

.

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

kr.

EXIRA3005, 1470 mmARF,,.,,.....
EnRA 3005, 1880 mm ARt

Spv, 1650 mm, 10-15
Spv. 1450 mm, 5-12

1l ):-';l-,,.

startpakke hvor

cc..............

cc.... ..... .....

1.995,1.595,-

eller Hitec optic

cc

NYHED....
3.995,.
EX|M300L 1/3 scala.2530 mm TILBUD 3.395,-

20-30

EN GOD
-

\4

hvis man ikke
og gerne vil r luften i en Jdi

SIREN HOTLINER, ARF m/ carbon fiber krop.

spv,; 2000mm, RG15 profil.
Modellen er klargjort til mont. af sen/oer
og motorgrel............,...TILBUD

MKll være et godt valg. l\rb{
størrelse. 1520 mm. samt
vingeprofil, der giver den
gode flyveegenskaber.

markedet.

G3

kr.1.795,-

selv om du vil benytte den medfølgende controller eller

1395,-

- over 500 justerbare parametre - du kan

ige modeller

dlne kammt
nye Expantion
AVISTAR40ARE 1520

.........

SPIRITELITE 2000 mm
698,SPIRIT 2000 mm
3l8,.
SPIBIT 2000 mm ARF færdigmodel , . 1.195,SPIRIT 100,2520 mm
940,SPIRITELITEGFK. ARF....,...... 1.260.-

6

motor

995,kr. 1.645,kr. 1.795,-

Alternativmed 05461Ati|,.,.,.,
Pris med komplet startpakke hvor ALT er med:
Super Tiger 45 motor, Futaba 6EXA PCM eller
Hitec optic 6 RC-anlæg op adelige accuer.
ladersamt glo$idriver
kr.3.595,-

- Spørg Avionic til råds, hvis du
Du vil hos os altid få et godt
FUTABA - MULTIPLEX - GRAUPNE
Der følger dansk vejledning med til de

80,.
80,70,185,-

,

.
,

;-:a' netalgear 13kg

:::::cse
i:-::=

motorer

.............fra

lse reguleringer (10A)

:.:':'::'F

34, m/ dæmper
G 20/23, m/ dæmper
G 3250, u/ dæmper
G 4500, u/ dæmper
G 51, m/ dæmper
GS 40, m/ dæmper
GS 45, m/ dæmper
G 61 K, m/ dæmper
G 61 ABC, m/ dæmper
S 75 K, m/ dæmper
Tigre S 90 K, m/ dæmper

EN GOD START MED EL

GARAGESALG

bad/bil/f|y

.....fra

...,..,,..kun

S--:' s<.1 <omplet........,..kun
- --: s:'ae'iTootage0

i:-l'.:
!: i3*s'9i . . . .. .. .. .kUn
_^_-_--._^t..^6r\vv.rsr,

l

125,-

200,.
250,1075,995,-

INTELLECT NIMH AKKUER,

SPECTRA ARF er en 2 m elsvæver (ærdigbygget) som vil være en god begyndermodel.
Pris incl. motor, klappropel,

iartregulatorogbatteri..,..,..,.

1.695,-

Pris med komplet startpakke med

FutabaSkysport4RCanlæg.....

Alternativ m, Futaba 6EXA
computer
3.695,Alternativ med lVultiplex Cockpit anlæg4.295,-

anlæg

Midhves: . i-locor.trå . Greven . Jamara . Aeronaut . Carl Goldberg
Great Planes ' Top F[ie . DuBro . Kyosho - TOPMODEL CZ

Nørreled

.

735,00
620,00
670,00
835,00
970,00
939.00
989,00

nlæg
mærker
hos AVIONIC

FøRENDE!

7,2V4200mahSC .,.,.,.,.3l
8,4V 4200mah SC
9,6V 4200mah SC
12V 4200mah SC
4200mah pakkerne laves pa

besl ^j

8,4V 3800mah SC Tilbud
9,6V 3800mah SC Tilbud
12V 3800mah SC Tilbud

.

Åbningstider:

MandaE......'i-'i -:--r::; ..:C-18
T'sdar..' --'- =-::i: .. 10-'6
',-'- -;'::; =::'aia e.
O'rs::-: . .

Tiderneervejlendeogderkanivissetilfælde
væreabentlængere.Ringevt. Ændringeri
abningstiderne lian ses på hjem.nesiden.

88 . Fax 86 94 60 98
www.sms-hobby.dk Vi forhandter også el-tly og et-tilbehøn,.

14 0 !,{!Qwørkøu o

ISMS-H0BBY.DKI www.avionic.dk .

I

1,255,00
1.505,00
1.840,00

3.æ5,-

Agenturer:
R&G Glas cg Eooxy.ORACOVER.EXTRON . KAVAN .SlG.Chris
Foss . ilFA England . FLAIR .Airfly Modelle ' Robart ' Hobbico .

I+\VIONICI

596,00

Super Tigre
Super Tigre
Super Tigre
Super Tigre
Supår Tigre
Super Tigre
Super Tigre
Super Tigre
Super Tigre
Super Tigre

..........

.

)

kr.295,-

mm...... kr.

Leveres m. Super Tiger 45

SLINGER ARE spv. 1200 mm. incl. speed
400 m/ propel. Vingen er lavet af EPS og
EPP skum betrukket med lilm, . , . ..
485,.

69r servo
9gr servo
39. servo

kr.295,-

Ttf.86 94 60

Begyndermodeller:

SUPEneoot

KATANA mini, 3D/kunstflyver,

Super Zoom, 3D, spv. '100 cm TILBUD 395,-

995,-

spv '102 cm, til AXi motor og 3 x Li-Po 2000.
Flyvevægt ca. 7009. Leveres i rødililla

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

Classic, spv. 2500 cm, iermiksvæver

1

Til børsteløs motor, motorsæi fra

1180.-

NYHED 2006

-i:

1295,'

Elipsoid, spv. 280 cm, t. sp, 600/gear
895,-

Model + HP-23007-26 børsteløs

Blade Dancer,3D/kunstfl., spv.93 cm 440.til 3 x Li-Po 91 0/1 250. Flyvevægt ca. 3209

motor + HP-TITAN

"\ €;;i:

rta

,,4tg1-::
- \il:
llf
\ ,,or"ron ....
,a

+-3bF

5u.31

\

Space 900, 3D kunstfl.. spv. 90

cm

595.-

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

Sukhoi

..

EXTBA3O1L

\^ 4D--*
:L

,'.\.
Sprinter

Variant ll, spv. 200 cm, til sp, 600

1195.-

Sprinter, spv. 175 cm, til sp. 600

1095,-

Borstelos l,4ega motor + regulalor

1

250,.

"0.1

cm

ca

-1809

to zj''

o
MiniMag. lille trainer, spv.

-95.
.n-\..--.

qr-;

\\'\.

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

/

\_

\

_.\

995,-

t/'
,-..r_l-

,::*:*'
cm,

cm

4

\

2295,Thermik Dream, spv 300
Flyvevægt ca. 26009, Fås også som svæver.

Mini EDGE, kunstfl./3D, spv. 94

-r\

--o-"''*'t'

XL?2OO

EPP
sender)

695,Twinstar ll, spv. 142 cm,
3355,Startsæt 2, (MC-12
Kan eftermonteres med børsteløs motor
350.REX220-1800, 319. Der bruges 2
BL-X-22- 8 er en REX220-1 800 fra flpvare,

å

.\
"t\

1

Nem at flyve:
BLIZZABD

XL 3200, spv 320 cm, ca. 2.7 kg

\"*

Blizzard, spv 350 cm. ca, 2.7 kg

!"

cm

Easy Glider Elechic, spv. 200
Easy Glider, spv. 200

{r>---'l-

i\r

Maxi Swift, spv 140 cm, til sp. 600
eller børsteløs motor.

a--a'-

*e:

cm

l.lini Funtana. kunstfl, 3D, spv, 94
995,24og3x 2000SHD.600-7009

cm

550,-

. .dd
Space scooter

Magister, spv. 163 cm 2.3 kg

850,-

Børsteløs motorsæt fra
F4Fwildcat, spv. 83 cm, NYHED 2006 825,-

til Li-PorKAN1050. Flyvevægt ca. 3009
Lagerløres i disse 3 bemalinger.
Der medfolger motormontering, uden motor

Magic, 3D kunstflyver. spv, 1 02

cm

695.-

Vægt ca. 4709. Tjl AXi 2212 26 cg 3 Li-Po

s"".
\

Børsteløs molor + TMM12 regl,

Uzi XL

1095,-

F-86 + Mega motor + TMM easy

2145.-

Mig-15, spv.75

Focke Wull TA183, spv. 80 cm,

P-518 Mustang, spv. 85 cm
Lavotchkin La-7, spv. 84 cm

u/FAN

cm
cm

F4U-'l Corsair, spv. 81 cm

.&---.-

Uzi XL, spv. 70 cm, med

decor

til Li-Po 3 x 910. Flyvevægt ca, 2709

695,-

Roco, kunstflyver, spv.

1

l2cm

I

395.-

ARF model med GFK krop. Bygge'tid som
Uzi XXL, spv. 100cm, med
925,- billede er 1 time + tid til radiogrej. Fantastiske llyveegenskaber. AXi 2820/10 og 3 x Li.
til Li-Po 3 x 2000SHD, Flyvevægt ca. 6309

decor

525,-

2006 Nyheder:
\\,r..-.

995,-

"k,.

825,825,825,-

AcroMaster, spv. 109 cm kunstf./3D Ring!
1180,825,' Borstelos AXi motorsæt
825,-

cm

Sp, 300 m. 5:'1 gear, APC 9x6SF

lra

825,.

lr,4odel + MPJET børsteløs motor + TMM
regulalor + 2 HS-55 + propel og nav 1795.'

Uzi XXL

Space scooter, spv, 83 cm

825,-

NAKAJIMA Ki.84a Hayate, spv. 85

!

1180,-

825,-

Focke-Wulf FW 190A, spv 85
P47D Thunderbolt, spv. 83 cm
P-51D Mustang, "Marle', spv.85

tr/

.- ..:.4
_l

FAN
25
cm med FAN

F-86 sabre, spv. 75 cm med

675,-

!

Magister

Til AXi 2808

Swift ll, Airbrush. spv. 80 cm

495,-

(indeholder det samme som til en Easystar)

Llodel + HP-22213-20 bcrstelcs
motor + HP-TITAN 20A regl. TILBUD 1595.

ARA. kunsiflyver, spv. 100 cm
til 3 x Li-Po 1500 SHD og POT 150W

101cm

2006 NYHED ca, 5809. Kan tunes med

borstelosmotorsæt(motor+regl.) 655.Startsæt 1 . komplet (MC-1 2 sender) 2780,-

4809

795.'
Su-31 Sukhoi, spv 94 cm, ca
l,'lodel + HP-22213-20 borstelos
motor + HP-TITAN 20Aregl TILBU) 1595 '
Extra 3001. spr

it

=\

ll

495,-

Startsæt 1 , komplet (l,lC-12 senderl 2780,Startsæt består af: Model. sen,cer. regulator,
motor, propel, 2lader 12 220V. akku sender,
modtager og krystaller, (Lim kobes separat)

\

Variant

skum

prcpel

1295,-

30Aregl, TILBUD 1785,-

\

cn rcd:l i IDP

(læs meget holdbar)m. mc:cr

Elipsoid

Rapid, spv. 228 cm, til sp, 600

6809

Easy Star, spv. 137

Jar,2Z

Bapid

YAK 55SP, spv 98 cm, ca

295,-

og

pn.
l--

l

375,.

8A regulator

Modellerne er al malet depron.
Alle modeller er normalt lagervarer!

FunJET, spv.79

cm

Børsteløs AXi motorsæt

fra

Ring!
855,-

,Å*.

-*g
i.f

'5r)B
+JY'

"l

AXi motorer
AXi 2212 26 . 31 g

500,-

AXi 2212 34. 519

500,-

24 l8g
12 1C:g
AXi2820 10 '5'9
AXi 2826 1 0 '3: g
AXi 5320 28 r95g
AXi 2808

580,-

AXi 2814

630,-

AXi5330
AAI

cm

1S7S,-

regl.

2795,-

Æ *åt

s --k.-

*trc--Zæ:,>

\i

E
540

2!

I

652;
aa2 'a

OCU,

850,-

1

900,-

I

bf,u.-

W

STORT UDVALG I KVALITETSSERVOER TIL LAVE PRISER

PJS 3D 1200i

-

-- r--

C1

o

cm

Tucano 40, kunstllyver, spv. 156
6.5-7,5 ccm motor. Vægt ca. 28009

3j-- s:r.:
^:_--

4C2230 AC22m AC22iA ACi5i5
!1, ':

':

1i0,-

lader der hvor du også

ønsker at få vejledning og service.

SE SEPARAT KOKAM
ANNONCE (Med priser og data)

gg5,-

,.:.:

-;-:.

KOKAM Lithium Polymer pakker u/stik

åiirec

HS-55 servo.

HS-5475H8 Digi. 44 Ncm, 409
HS-5625MG Digi, 79 Ncm, 609
HS-5945MG Digi, 110 Ncm, 569

Hyperion Lilhium Polymer pakker u/stik
2 x 300vx. 300mAh (6A) 189
3 x 300vx, 300mAh (6A) 269

cm

ry
*"1

Mustang pSlD

680,.

HP-23025-xx, 1 869 til 2-4li-Po
HP-24020-xx, 2849til 3-5 Li-Po

750,-

300,440,.
650,-

#'&F,i

830,-

HP-24025-xx, 3569 til 5-7 Li-Po
900,HP-24035-xx, 4469 iil 6-10
97S,,
HP-24045-xx, 5539 til 8-10
1125,HP-Emeter måler: Strøm op til 100A 675,Spænding, Omdrejninger, Udregner Watt,
Kan programere regulator fra Hyperion og

Li.Po
Li-Po

Jeti 4k l\,4PD modtager, 69 (iPD)
Jeti 5k MPD modtager, 89 (iPD)
Jeti 7k MPD modtager, 159 (iPD)
Jeti krystal til Jeti modtager

Hjørringvej 145D

produkler: Modeller. regulalorer og tilbehør.

NYHED
LBA6
5s^1

1395,-

her er
balanceren

alle har
ventet på.
Hyperion LBA6 balancer 2-5s
300..
max 64. Lose stik til akkuer kobes separat,

Li-Po

Ån,edes sammen med alle Computerlader.

3 x 420Ccl.2P .1200mAh (60A)
4 x.120C;-2P .1200mAh (60A)
5

'.:2i0:-2P.4200mAh

.t= 1aci24. vx = 20C

(60A)

2949
3849
4759

(30)

t frotzi" itg lit t quifzmznL

anvendes som servotester. Den er smart.
Vi lagerlører et bredt udvalg af Hyperion

1195,-

200.-

679 250,3 x 1200vx, 1200mAh (24A) 999
350,2 x 1800vx, 1800mAh (36A) 919
335,3 x 1800vx, 1800mAh (36A) 1369 485.2 x 2100c1, 2100mAh (33A) 1029 360,3 x 2100c1, 2100mAh (33A) 1a9g 530,2 x 2100vx, 2100mAh (a2A) 1189 425,.
3 x 2100vx.2100mAh (42A) 1749 610.2 x 2500vx,2500mAh (50A) 1369 540
3 x 2500vx. 2500mAh (50A) 2039 785.3 x 3300vx, 3300mAh (66A) 2609 935,4 x 3300vx, 3300mAh (66A) 3359 1250,2 x 3700vx, 3700mAh 1:4A) 1929 675.3 x 3700vx. 3700mAh 1:1A) 287g 995..
4 x 3700:x 3iCCmAh 1;4A) 3689 1320,.
5 x 3700.'x 3-COmAh (74A) 4609 1640,2 x 1200vx, 1200mAh (24A)

HP-Emeter

HP-230 1 9-xx, 1 42g til 2-3 Li-Po

HYPERION

Ncm. 8g. 0.17s

MULTIPLEX

40, 3D kunstfl,, spv, 126
1090,.
:cm motor. Vægt ca. 20009. Velegenet
med AXi / HP Orbit motor og 4s Li.

Alle modeller er ARF og leveres
færdigbeklædl

-

MPX SLIM-STAB FL Digi, 29 Ncm.239 2150,-

HP-24A5

:t:1:::

.

33C

525,-

gg5,-

!3 ::.::3JE

ll

285

HS-56H8 servo. 12 Ncm. 129
HS-65H8 servo. 18 Ncm, 1'1g
HS-81servo, 26 Ncm, 169, 0.'1'1s
325,HS-85B8 servo, 30 Ncm, 199, 0.16s
375,.
HS-311 servo, 30 Ncm, 43g
425,HS-325H8 servo, 30 Ncm, 43g

Til 6.5-7.5 ccm motor. Vægt ca. 29509.
Velegnet som begynder model.

33AS
---:: sc, 162 cm
Til 1C-t : ::- -"1::. , æi ca. 35009
l,,lustanc =5'- ::, ::::-

med kabel +
balancerstik

r.^

r ;a Å'.-

170..

# ##*
TMM easy 25 (25A 179)
TMM easy 40 (a0A, 259)
Med simpel programering via gaspind.

33lS

.:.

:;:.

TMM easy 18 (18A, 179)

cm

::

10g

53 Ncn. 40g

-:'" ' - ---

, -.:--

TMlt4 easy 12 (12A, 109)

lncl. optrækkel g

110,-

1-30 celler. 2

011 BB 7 Ncm, 69

025i ser.o. 14 Ncm, 8g
32:31 33 ser-,0 15 Ncm.

l,legaAC 22 10 r. --1Cc 1CCg 6:5-8r.1 :2:.
Llega AC 22203.3E.4 --8c 1659 6-5.
l,lega AC 22 30 x.7-12c. 2249. 12xB -95..

Ililr in
IULL
^--I -^.^.
-:.:',-;

85,-

85,-

69
l,1S-X2 (lQ-11O)servo, 7 Ncm, 99
l,1S-X3 (la-140)servo, 16 Ncm, 139

l.rat:

Extra

Ncm.49

XS-6G BIue micro, 13 Ncm,

udg. 1375,udg, 2395.1-36 celler, 2 udg. 2995,.

1-30 celler, 2

Graupner

ShowTime 90 4D kunstfl, spv. 167 cm 26iC
Til 15 ccm motor. Vægt ca. 3600-4lCCg
også velegnet til Elektro med AXi 533C

Efin

lSL6-330d 5.5A,
lSL6-530d 6.0A,
lSL6-636+ 8,0A,
Køb din Schulze

EVO 7 Computersender m/Synth Tilb. 2595,EVO I / EVO 1 2 Computersend, se hj. siden

D37 servo,4

regl,

: i:':o

l',å>,*""

7

)

Til 70 4{aktsi46 2laktsmotor eller elekiro.
Molor74025-12 + Titan 80
t6-5 -

ij

IOYf,.

slJ.-

MC-19 Computersender m/HF modul 2595,MC-1 9 Computersender set m. C1
3475.EVO 7 Computersend set m/HF Ti|b,2595,-

ShowTine g0 4D

=i,re

Hitec Optic 6 komplet set m servoer

t

-

1

Vince EDGE 540, spv 140 cm

Decathlon, spv 165

j-,ff-

5350.-

680,-

ilt-..

Vince EDGE

449s,-

580,-

lntelli-speed. 7 A. 1-14c,'1-5 Li-Po
lnteili-conirol, 5A. 1-25c. 1-5 Li-Po

"tm -m;

PJS 3D

MC-22 Compuiersender los m. akku
MX-22 Compuiersender los m. akku
Hitec Optic 6 komplet set u servoer

Li-Po

X-PEAK 3plus 5A. 1-'14c. 1.5

875.IZUJ,.

750,-

CJJU'JJ :::

AXi 5330
Mustang P51D, spv. '120
P51 D + Motor 23025-08 + 50A

i8

udgave af X-PEAK 3.
Lader nu op iil 5A og
op til 5 Li.Po cel.

MX-12 Computersender los m. akku
[/X-1 2 Computersender sæt

AXi 221 2ixx

YAK54, spv 138 cm, kunstf,/3D
1550,.
YAK54 + Motor 24020"1 4 + 80A regl. 3095,Model + motorsæt + Li.Po 4200c1-5S 4595,-

X-PEAK 3plus er
en ny og forbedret

Telefontid:
::

Frederikshavn tlf. 98 43 4872

Forretningen:

Tirsdag 13 a:-'E 3l
Onsdag 13 3l-i8 C3

Mandag

'15.30-19 00

Tirsdag

15.30-18.00

Torsdag 13 CC-l6 00 kun ordre

Torsdag - Fredag lukket
Lørdag efter aftale

Mandag 13 CC-'9

I

ngen ieknisk velledning

Onsdag

'15.30-'18.00

975,-

1280,1570,-

whobby-world.dk
Nyheder

Nyheder

Lancair-360. F :: ARF skalamodel med glasfiber
krcp og \',rgei cper. Spv. 1 50 cm, vægt 2500 - 2600
qram Leial ilwe................................ kunkr. 1245,-.TS

ri+

":,

Nyheder

Radioudstyr

Tojero F3A. Flot kunstflwningsmodelmed upto
dateflyveegenskaber. lModellen leveres i lre
versioner til hhv 23 cc, 1 5 cc og 8,5 cc motorer.
TrækonstruKion beklædt med Oracover
lignende beklædning i den vrste faryerige
larueskema.
Tojero 50. Lænde 1 40 cm ........... kun kr 1 468,Tojero90. Længde 170cm........ kun kr.2395.Tojero 140. Længde 1 99 cm ...... kun kr 3795.-

GWS Dream Starler6 kanal.'..-:r a
mhzbegynderanlægtilfjy. S=:::

Acl SmartScan DSB modtager dobbelt super
synthesizer uden krystal. 309. mulighed for
programmering af Failsafe .......... kun kr. 514.-

-

:-:r

35

-::-: r:'6
kanalsendermedakku.Bka-: : :.j :.;:' j : l
servoer, afbryderog oplader. . . .-- .- ?:3 -.
GWS4 kanal sender. Senderri r - -.: :
senderakku og op|ader. ............... ira ;.,: .' :?5 Vi sammensætter gerne et komplet sæt med
modtager og servoer som passer til dit fly.

I
I
I

Giles-202L. Flot ARF skala kunsttlyvningsmodel.
Spv 140 cm. vægt ca. 2500 gram. ..... kun kr 1 1 45,-

Sport. Flot ARF lawinget
sportsmodel der er meget let at flyve p.g.a.
rektangulær vinge og lang krop. Velegnet som
den forste lawrnget model. Spv 155 cm, vægt
2400 gram. Leveres i blå eller rod kun kr. 1 095.l\,4ed Kyosho 6,5 cc motor. .............kun kr. 1 495,-

I
Super Micro servo. Til park, heli, profil og sma
3D modeller. 7,5 gram, 0.1 2 sec/60 grader. 1.1 7
kg/cm . .... ...... ..
kun kr.75,-

.

MiniMag. Lillebror til Magister. den perfekte model
efter Easy Star. Udstyret lra Easy Star kan benyttes.
Kan tlyves med eller uden krængeror Spv 150 cm.
vægt 2500 - 2600 gram. med 400 mot. kun kr. 495,-

.

Futaba Flight pakke til motormodeller.
53003 seryoer, Futaba R1 36R 6
kanal modtager. krystal. 1600 mah akkupakke.
af bryder med ladeslik og forlængerkabel
. ................... nu kun kr. 11 00.-

4 stk. Futaba

GWS Flight pakke til motormodeller.
4stk. Gws/Supertec S03servoer, GWS I kanal
modtager, krystal, 700 mah akkupakke, afbryder
med ladestik og forlængerkabel .... nu kun kr. 695,-

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

GWS Flight pakketil park modeller
3 stk. GWS/SUpertec Naro seruoer, GWS 6 kanal
modtager, krystal, GWS 8A lartregulator, 8.4 volt
600 mah NimH flybatteri, ................ nu kun kr. 870.Super Micro gyro. Til sma el-heli modeller, 2.7
qram,
kunkr.495,-

l3x11x8mm

GWS Flight pakke til park modeller
2 stk. GWS/Supertec Naro seruoer. G\ /S 6 kanal
modtager, krystal, GWS gAfarlregu atc:. 8.4volt

600mahNimHflybatteri,.....

.

rJ;i.rki.740.-

Twister3D Sport. Udendors helikopler med -lCl

m:i

el-motor. Helikopteren er samlet og monteret
4 seruoer. Vægt flyveklar ca. 5 1 5 gram,
Rotordiameter ca. 68 cm, ................... kun kr 1 1 90.-

Twister 3D Expert. med borstelos elmotor og 4
seruoer..................... kunkr.1570.Se de nye Twister Version 2 indensdørs helikoptere

på

M.hobby-world.dk

Aerofly Prof. Deluxe simulatoradd-on.
l\4ed8ry:r,,c:a-,::::::' .kunkr.180.-

E-pro tartregulatorer til børsteløse motorer:
Fra 7A til 404 6 -10 cellereller 2 - 3 Lipo celler,
kun kr.271.-

Priserka..................

Vi har Danmarks storste udvalg i
begyndermodeller og færdigmodeller.
Altid minimum 1 50 f orskellige tlymodeller

vores hjemmeside på internettet, nu med
3000 varenumrer og 2500 larvebilleder.
llesle varer er med beskrivelse og
sender som postorder

i

hele landet.

Vi sælger kvalitetesaniæg og radioudstyr
lra bl.a. Fulaba.l,lultrpiex. Graupner. GWS,
Schulze, Hitec. Sanvra og Srmprop.

Bemærk de ændrede åbningstider.

Gør dine indkob lettere, besiil varer på
vores hjemmeside og betal med Dankort.

pa lager.
Vi har Danmarks Iængsle resultatgivende
erfarrng i radrostyrede modeltly.

Forbehold lor fejl og prisændringer

llobbg tUotld
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.

HYP,?unttrv
ERION
R/

C Paooucrs

LBA6 e: blandt markedets

mest
ava:lcerede LiPo balanceringsenheder.
t-BA6 kan fiingere alene eller sammen
med din lader - og OåOe under
opladning og afladning. LiPo pakker fra

Hyperion passer naturligvis direkte til
LBA6, og det samme gor 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 64.

Kr. 3OOrDette er den helt nye Z4O2O
serie. Vægten er kun 2849r og
Z4020 passer perfekt til TITAN
80A OPTO regulatoren. 24020
er tiltænkt .40 størrelse fly og
der findes udgaver til både 3D og
hurtige fly,

Introduktionspris Kr. 83Or- 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 LiPopakker fås fra 2s 300mA op til 5s 3700mA
og dækker dermed de fleste behov, idet
pakkerne kan sættes sammen til flere "S"
eller eventuelt i "P". Og har du ikke brug
for at treekke så store strømme findes en
letvægts-serie kaldet CL som er ideel til

NYHED

helikoptere og visse kunstfly, Alle

størrelser er lagerlørt i Danmark og klar

til levering.

Det komplette setup fra Hyperion

-

EOS5I lader

med LBA6 samt en VX LiPo pakke

NeW HeAolNc'

www, newheading.com

I

er
Af Thomas S. Nielsen

Fotos:

Billede af fly i luften er taget af fohn Y Rasmussen.
Billede af Thomas og model er taget af Lone Andersen.
10
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Efter at have læst en artikel

- et fremragende

i "Aufwind"

tysk blad - om Thermik

XL fra Yalenta, havde jeg fundet en model
af en type jeg længe havde ønsket mig:
En

større ikke-skala elsvæver.

havde før læst om, og ogsa sei, elsr-ævere i fuld glasfiber med en sLrændvidde
omkdng de 4 meter; men de r-ar alle så
kostbare at jeg ikke lille investere i dem.
En elsvæver i derr storrelse lober lidt op
økonomisk, da der ud oler modellens pris
løber en del omkostninger på til elgrej. Der
skal bruges en kraftig børsteløs motol en
god regulator, io store akkr-rpakker, en lader der kan handtere dem og en foldepro-

Jeg

kvadrat forsyningsledning mellem batteri

midabelt. Den er fuldstændig ukritisk at

og de første servoel, og trapper ned ti1 0,25

starte, selv i svag vind. Man skal selvfølgelig give den et ordentligt afsæt, men den
kvitterer med at ligge fuldstændig stabilf

kvadrat

sidste. Forsyningen ti1 servoeme går ikke gerurem modtageren, signalledningerne er alle 0,25.
ti1 de

Motoren er en Kontronik Fun 500 (gearet
børsteløs innenlaufer) med en Kontronik
Srnile 45-6-18 opto regulator. Sættet driver
enAero Naut Caml7 x9" I 43x23 cm propel på et HM nav-spinner system. Energien leveres af 14 stk Sanyo RC-4/5 SC 1600
mAh, pushed & matched, fra Hopf. Jeg
købte to pakker for at kunne lade på det
ene sæt, mens jeg

flyver på det andet.

Vingens midterdel:
Højre vingetip:
Venstre

vingetip:

Krop (uden vario):

1i51o
570 g
562 g
1390 g
668

g

4849 g

sæhring til den rene svæverversiory der er

forsynet med aftagelig næsekonus. Med

Flyvning

hjælp fra Kenneth Petersen blev modellen
bestilt i foråret 2004. Efter en længere ventetid, der hovedsageligt skyldtes at den ellers ret store kasse var blevet "væk" på
transportfirmaet GLSs danske lager - hvor
jeg slutteligt selv måtte afhente den - kunne jeg pakke de ædle sager ud.

Testflyvningen foregik under lidt eksotiske ornstændighedel idet Kenneth og jeg

Modellen er ved levering ret tærdig, og

dingsforhold. Vi kørte derfor ned i dalen
og fandt en passende marlg samlede modellery prøvede alt af, hvorefter Kenneth
gav den et kraftigt skub op i sit rette element. Jeg stod med rystende knæ og var
meget koncentreret. Alt forløb dog helt
uden dramatik, modellen fløj finf og trim-

tog

til

Østrig for at dyrke noget alpin

skræntflyvning sammen med nogle tyske
venner. Jeg havde dog ikke lyst til at kaste
så stor en sparebøsse ud i det blå fra bjergskræntery ikke på grund af flyveforholdene, men på grund af de ret vanskelige lan-

met passede nogenlunde.

L.nise Hiiec HS 85 MG til krængero4, flaps

til bremser og
Ci.-:ui';rer C377 il sideror. Modtageren er
en Cr.rupner DS 24 forsynet fra 4 stk. San\.o l(R-1St-10 sCE.
eg irpidelor'. Hitec HS 81

Forkablingen er som på alle mine modeller lavet specielt til t-lvet. Jeg bruger 0,75

Moclelfln'envt 2-2ilil6

Profilet er ikke til speedflyr,ning men til

termik

så den accelererer ikke som en F3B
model. Den kan dog godt få skub på og
kan høres pa lang afstand under kvik flyvning når man skal have den ned fra højdeme. Størrelsen snvder også lidt, da den
ser langsommere ud ved samme hastighed som fx en F3Ber.

bevendinger.

107 g

\lontagen adskiller sig ikke nævnevær.liqi lra andre glasfiberfly. Jeg har valgt at

senderen inden

Min Thermik XL blev bestilt med kulfiber
D-box, hvilket vil sige at vingen er ret
staerk, modellen kan derfor holde til friske
manøvrer som fx udvendigt loop og krab-

Modellens vægt fordeler sig således:

Da modellen ikke forhandles i Danmark,
måtte jeg have den hjem fra Tyskland.
Schmierer Modellbau har den i en version
specielt beregnet til el, hvor kroppen har
en fast næse med kulfibercockpit i mod-

skal blot have monteret radiogrej, motoq,
akkusystem og lidt smådele. Næsen skal
saves af så man kan tilpasse kroppen til
den valgte spinner. Det er en lidt underlig
fornemmelse at sætte en nedstryger i så
tlot en krop!

i

fly'et laver unoder.

pel.

Therrnik XLen var nede i en pris jeg godt
kunne folsvare, den har en udformlLing
jeg var på jagt efter og er ikke mindst praktisk at transportere med sin tredelte vinge
og aftagelige pendel-højderor.

så man let kan nå at fat

Siden er det blevet til mange flyvetimer
med den, rnen jeg er først blevet rigtig tilfreds med dens flyveegenskaber efter at
have fået iuftbremserne til at lukke bedre
under fl1.r'ning. De havde en tendens til at
blive suget en millimeter op, og det forringede termikegenskaberne noget. Med
bremseme lukket reagerer den fint på termikkery og flyver i det hele taget helt for-

Der er monteret kabel til varioery en Piccolario Talk fra Thommys Modellbau, så den
nemt kan sættes i. Varioen er en fordel specielt i svag termik, da flyet på grund af
størrelsen og vægten ligger meget støt i
luftery og derfor ikke indikerer mindre opvinde. Jeg holder dog mest af at flyve uden
vario, da varioens lyde virker noget forstyrrende på nydelsen ved "Silent Flight".
Konklusionen er at det er en model med et
uhyre stort anvendelsespotentiale, den
kan nemt tages med på ferie, er nem at
samle, ukritisk, men dejlig at flyve og kan
takket være bremseme landes på selv små

pladser. Hvis man regner alle udgifter
sammen er det måske mange penge, men
alt er jo relativt og modellen er efter min
mening alle pengene værd i gode oplevelser.

Spændvidde
4000 mm
Leengde
1730 mm
Profil
SD 7037lmod MH32
Haleplan
9/å symmetrisk
Planareal
81.,7 dm'
Haleplanareal
9,2 dm'
Flyver'ægt
4849 g
Planbelastning 59,4 gldrr:r'
Servoer
B stk

Thomas S Nielsen
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RC-redaktør Poul Møller har besogt Avionic i Mørkøv. I mange år
lå butikken i |ylland, men da Stig Christensen fik tilbuddet af den
tidligere ejer Søren om at krrbe forretningen, slog han til efter ganske kort betænkningstid og overtog Avionic den 1. oktober sidste
år. Stig havde inden da drevet netbutikken SMS et lille års tid og
brugt mange iritidstimer på det. Så han vidste derfor godt lidt om
hvad han gik ind til. Han droppede sit gamle job som elektriker
og gik sammen med hustruen Tina i gang som fuldtids hobbyhancller.

Mange kender Stig i forvejen. I flere år var han flittig deltager - og
vinder - ved mange 2m konkurrence4 han har skrevet artikler til

Modelflyvenyt om elmotoriserede skalafly og store svævere
længe før det blev almindeligt, og senest er han {littig debattør på
forumet hvor han svarer på mange spørgsmåI. Det sidste vil Stig
fortsætte med, da han som så mange andre modelpiloter gerne vil
hjælpe andre med svar på nogle af de mange spørgsmål der altid

viser sig. Med mange års erfaringer fra både fastvingede modelIer - motoriserede og svævere - og helikoptere, er han da også
kvalificeret til at give gode råd om mange ting.

handler og personlig service er noget ingen kinesisk hiemmeside
kan tilbvde.
Avionic har selvfølgelig også en hjemmeside, og for kort tid siden
fik den fik clen nyt design og indhold. Sammen med en medhjælper har Slig givet den gamle side en gmndig oprydning, og nve
ting er føjet til. Avionic har altid været kendt for et stort lager af
"stumper". Den tradition fortsættes, og Stig kan - bl.a. ved hjælp
af statistikker over de seneste års salg - se hvad der skal være
på hyldeme.

i butikken afslører da også
mange byggesæt på hyldeme, mange
poser med srnåting på kroge montrer
med ladiogrej og rnotorer, hylder
med linr, maling, glasfiber kulfiber
og epoxy/ reoler med bekl;edningsfilm, osr.r
Et kig rundt

Slig fortæller at mange gamle
Avionickunder heldigvis hæng-

I det hele taget fylder Irrtemettet en del hos Stig. Ger-Lnem sit arbejde med sin gamle netbutik har han støvsuget nettet for gode tilbud til n.rodelflvverfolket. Det har resulteret i at mange nye ting er
blevet en integreret c1el af Ar.ionic. Bl.a. har butikken eneforhandling af Intellect NiMH akkuer, og en aftale om forhandling af Elec-

er ved. Og til disse sælges * selv i
disse ARF tider - stadig mest bygg"sæt og tilbehør. Great Plane og Top-

tric Power Lithiumbatterier er i skrivende stund ved at falde på
plads. Men også mange børsteløsE- motorer og skumflv er blevet
en del af Avionics varelager. Selviølgelig kan konkunencen fra

demt'.

nettet mærkes

-

men trygheden ved at handle hos en dansk for-

Stig vecl conrputeren

I

5}-

r

flite er blandt de leverandører der laver mange eiterspurgte byggesæt, men også Chris Wot byggeseet kan ses på hyl-

Trods beliggenheden i en mindre sjællandsk by konrmer der en
del kunder forbi. Specielt mange nye modelpiloter vil godt se va-

lnte-riørbillede

- hvlder rned 1im, lak og materialer til glasfibt'rarbejcle

'TL

'

-: t::i-"
I

8i
.-

-9.",.*
72

tn1

-

"

f"-"*"

'*
\4u{clflvvenvt 2-2006

Stort billeclc i baggnrrrlcrr: \irkhrrii,rr i Itrlicn
Her til lrnjre ør'erst: Irrtcriørbiilerlc: li,.,.r nr<.i rtun)per
I miclit:rr:

\c.li:

$(l

::i: ilt I .: i Erl ir,rtrsc
\, -.i:r,irl [r,] \ncctl

-t:

'l i'
':llt
',|
L

rerne, snakke ott have

gt.it l;r

e

gotle rat1. OC som etableret

pilot er dc.t altid r..u't.rt \'.urie i.r nk-lt liclt op ihullerne pei
nærlageret clerl'rjenrnrc nte ti qo.itt'r fra de matrge poser lled
småting.
Mange r.il gcrne

p11r1'g' hclijiLrprtele. Det fort--ller Stig i clag
kan gøres ila !lt)(l kr. itrl cn lille hclikoptel clcr k.rn flvvc. Det
cr ikke optinralt, ntrr'r iol( katr f.i crr ituircurnrcl.c ai our tlei
er noget ior tler-t-t. Eit r.'l;l'r'enilc i-ic'r. hL.l;ko;i:ul' (t)nr'-rlri
nled radio kan krri.c.. ftrr J:tlC - o{ rict ei jo ikkc meget ntcrL.

c'nd en
De.res

ftlklt trtlmsir.t ,\llF

moclel ktr:ter.

udscnrltc'lod sig rlog ikke- lokke til at købe en helikop-

tcl lnen Lrcsoget endte med at jeg lånte en færdig skunln'roc'lel med h jem til test - derr kan der læses om andetsteds i blaclet.

hrclen jeg kørte, fik jeg en fl1,r,eopviqning. Stig pillede en lille Sokhoi 31 kunstflyver ned fra en krog i lofte.t og fløj rlc-n

overbevisende rundt p;i den bl.i vinterhimntel f1'a ell sneclækket mark bag butikke'n. Modellen fløj alle almindelige
kunstflvvningsr-nanøvrer med overbevisning. Sr-rkhoier-r kan
køLres med børsteiøs ntotol, 2 propellet regulirk)L 35 1250
n.rAh akku, 240 V LiPo lacicr"og 3 mikrosen'oer for kr. 1075.
Skier-re har Stip; selv Iavci - så lidt tid i r,ærkstcrlet bliver clc't
også til for dcrr travle hobbr4randler.
PNM

Tina arbejdcr med papirerne
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Samlingen af modellen blev beskrevet i
seneste nummer af Modelflyvenyt. Her føl-

ger indtrykkene efter de første flyvedage
med den.

Flyvning og om lidt om rorindstillinger

En kold januardag fik Dragonfly Pro sin
luftdåb. Første tur fik den efter et handkast og den viste at gmndtrimmene stort
set var i orden. Et par

tryk på trimknapper-

Justeringer og flyvning

Hvor meget startfiaps der bruges, afhæng-

Noget af det første der skal på plads er
lvngdepunl<iet. Udgangspunktet for placeringen er vist på den tegningen der føl-

er af vinden, og hvor meget spillei trækker.

ger med modellery og det var som det første handkast viste ikke helt ved siden af.

så modellen får sa meget fart på at den
fortsætter med at stige eiter at den har forladt højstartlinen.
Man kan også eksperimentere med højstartkrogens placering. \Ied en justerbar
krog er det let. Med krogen iremnre er starteme meget stabile - med krogen tilbage
får man et stejlere stig i starten, men risikoen for at modellen glider ud til siden eller'
ryger af krogen er større.
I den tykke vinterluft virker det ikke som
om termikflaps har nogen særlig positiv
effekt - flyvefarten bremses, men det virker også som om glidetallet forringes. Det
vil nok være anderledes i tyndere luft med
kraftigere termik. Det må komme an på en
prøve til den tid.

bruger altid "dykprøven' til at få det
helt på plads. Fra stor højde dykkes modelien ca. 45 gr. mod jorden og pindene
slippes. Modellen skal nu rette sig selv op
i en blød kurve. Laver den hurtigt et loop,

Jeg

er tyngdepunktet for langt fremme, og

fly-

ne og modellen gled fint fremad uden at
sætte ret meget højde til.

ver den ligeud eller dykker yderligere, er
det for langt tilbage.

Næste tur gik opad i en spiistart. Det blev
ikke til så meget hojde, sa tredje gang fik
modellen lidt mere startf-laps og et par klik

jeg personligt så meget sideror som

højderorstrimmet i startiasen. Det
hjalp, og nu var der så meget luft under
vingeme at Dragonflr,ens generelle fl1.ve-

på

egenskaber kunne testes. Og lad det være
sagt med det samme - den flyver udmærket, glider fint tremad ved ligeudflyr,ning,
reagerer villigt på rorene og kredser fint i

På de primære rorfunktioner foretrækker

muligt
og tilstrækkelig krænge- og højderor til
termikfly.vning. En F3| svæver er ikke en
kunstflwningsmodel, så spektakulære rul
og loops behøver ikke være paradediscipliner. Ved termikflyvning gælder det i
princippei om ikke at styre mere end nødvendigt - ethvert unødvendigt eller for

- modellen
markedsføres som en F3J model. Holder

stort romdslag bremser rnodellen og ødelaegger mere end ciet gavner. Er de sidstnævnte udslag lidt ior store, kan cle med
fordel tæmmes mecl lidt eksponentialfunktion, hvor udslagene reducerc.s or-n-

det?

kring pindenes miclterstilling. Start-

Inden en endelig dom kan afsiges, er der er
par ting der skal afklares, og selvfølgelig
skal der flyves mange ture før man har
lært en model at kende og fået indstillet de
forskellige rorudslag så de passer en.

termikfl aps afhænger af forholdene.

termik.

\,Ien hvor langt rækker det

Det gælder om at fa modellen til at gå stejlt
til vejrs, men ogsa at sla flapsene fra i tide,

Nogle F3J piloter kan godt lide at flyve
Iangt omkring på jagten efter termik, og så
er det godt at have en model der kan flyve
hurtigt uden at sætte for nreget højde til.
Dragonflv er ikke specielt hultigt, og er

og
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for dem. Selv bn'der jeg mig ikke om at flyve alt for langt
r'æk - alderen har sat sine spor (også) pa
svnet - så det betvder ikke så meget for
tiermec-l ikke en model

mig.
Selv om vinteren er der opaclgåer-rde lriit-

strøn"lme, og Dragonfly Pro har ct :.rrgange- i januar og februar fløjet iiclcn ud og det er 10 minutter når' r,i sn.-rkiiel- F-lJ at kredse i og udnvtte rle t sr .tge -t-::. >:t
"'ecl
fh.r'ema:ssigt rnå den sigc: .:i ;',oli<.
Højtart
Metr inden del kar-r flvlt:, >^:,r cic.r iic-l'ir:.
Norn-ralt startes clcl i i:ll ntc.'l loi-estart,

hvor 2 rlænc1 trækkcr ntrdcl[.n li1 rejr:
mecl cn liL)
ne cr rlog
dc'l .ri

r-rr

lan.g linc. I)rovct'1r'r'r-ringcr-

:ket merl elspil. Det h.rr den ior-

r-t-t.rn

:eh kan Lrestenrnre, hvor

1-rarrlt

Har nran sendt k-rbcrne at stcd, c.r cler ingen folh'.u'r-lelse. Og ior'h'r'clelsc viste det sig at tler r,.rr blr-rg for.
Ved allt' \t.lr'terne bøjt'tlc r irrr:.r'nre rct nt('gc't og c'r.r er-Lkelt gang eik c'lcr t-lr-rtter i vineen. Dct sidste skvldies nrLrlicvis en lidt los
rorforbinclelse - efter at alle link blev g;iet
e itcr og L-t par gevir-rclst.'r:nger fik en

koniran.roh-ik, har jeg ikke oplevet clt't

med en konkurrencemodel der ikke får ret

igt'n. \ Ied en vin€ie der bøjer meget - og err

meget højde på

tmtncle t-lutter

-

er det begrænset h\.or

irardt man tør trække i starten, og dermecl
rrsin hvor hØjt man kan komrne. Så jeg s1,:rc: ikkc- ai Dragonflv Pro holder i discipli-

i

starten. Er termikken

svag - c.ller måske nænnest helt fraværerrcle - ga:lde.r clet om at få så meget højcle på
at man kan lacle moclellen glide i så lang

:rcn hrrjstart.

ticl som mtrligt. Er termikken kraftig og
hyppig vil Dlagontlr'Pro i en dygtig pilots

Landing

hænclel sagtens ktrnnc klare sig - men clet
vil de fleste anrlrc nrtrcieller såm€end også

Eftcr ilyvningen skal der landes, og her
klarer modellen sig iint. Med buttertli,Lrrt-nrse. kan fartc.n holcle.s nede, og har
nr.rn ikke mikset fol meget krængeror inrl
i funktionerl er mocleller-r stadig nem at
stvre. Og selv om jeg ikke er en af de va:rste til at dunke modellen ned på landingsLrunktet, har der.r holc-lt til turen r.rogle
gan[je. Så hr.ad ;urgår landing, holder moclellerr.

clc'r trækkr's i starten.

Dommen

Metl 2 ud af 3 discipliner goclkendt, ser dct
jo helt goclt ud for Dr.rgonflr' Pro. Og j"g
svnes da også at clet er en dejlig rnoclel at
ilvve n-red. \lerr jeg vil ikke iage den nrcci
til en F3J konkurrencc som andet encl tlec'lje-modellen. Det lrolc'ler sirnpelt hen ikkc

kume.
Stiller man i stecict sl,rrlrgsrråle-t onr man
nred modellen f.rr r'.ertli ft)r p.1'1191311€', .t
sr'.rret helt klar j.r. Der' .tcnrnrcr riq rttanH,e
fornøjelige flyvetinrer i moclellen, rlcr helt

klart flyver bedre end en skalas\'*-\'cr

årf

samme størrelse.
Bvgr-ringen af r-notlellen var jo fra st.rrtclr et
forsøg på at sar"nle en prisbillig nrodcl, s.i
iige et en konrnrent.u' til radiogre'jet. De
valgte Hitech HS ti5 BB servocr har vist sig
for billige. Der cr en de1 s1ør i dem og clc er
ikke verderrs betiste til at nulstille. Det er
ikke værre encl jcg nok flvver viclerc nrccl
tlem, merr jc.g i'il hclt klart n;.-ste gang jeg

skal rlontcr-c cn F3J model brr-rsc t'lere
penge og r'.r:lgc r-roele bedre servtrcr.
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Alle bremser ude kort for "touch down"
..""{.

(Foto: Peter Fleicher)
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Konstruktlon alen
Tekst og fotos af lørgen Bjørn

lnspiration og valg af flytype

Langsgående højstyrke materialer

Flere forskellige kilder, ideer og nye materialer har inspireret mig
til at gå i gang med dette projekt.
Der kan først og fremmest nævnes det store årlige El-træf i Aspbach i Sydtyskland, hvor der fremvises og flyves med et stort an-

tal forskellige elfly, mange i nyeste teknologi.

(Se

link side

20)

Egentlig ville jeg have bygget en Airbus 320, men efter at have set
John Borgens flotte Airbuq stod det mig klart at der var to alvorlige problemer. Det ene va4, at det ville blive svært at starte fra
græs, det andet var de lavthængende ducted fan motoret som er
meget tæt på jorden. Efter nogen søgen i janes tykke bog om alverdens flytyper besluttede jeg mig til at anvende en Donier 328
som udgangspunkt. Denne flytype findes både som turboprop og
som rentjetfly det var desuden højvinget. For at få styr på flyets
præstationer startede jeg med at undersøge ydeevnen af en 90
mm Wemotec Midi Fan trukket af en børsteløs Mega 30/3 motor.
(Se mine tidligere artikler i Modelflyvenyt nr. 1 og nr. 5 2002.

Matenale
Kulrør
Kulrør
4mmø
Kulrør
6mmø

væg$ylde
1.t
1,7

Leverance
mål
100cm

tgenskaber

1,519

165cm

retning.

1,949

105cm

VægI
pr dm
1,29

med

Meget høl
styrke i længde

Materaale

Væqtfylde Vægt

barsa
1mm

{J,08-0,1 5

dm2
1,99

Dr

hvor vægten er altafgørende for økonomien i fremtidens fly.Større og større dele af konstruktionen erstattes af fx kulfiber.

å

fi
4
4,

Skemaeme sammenligner nogle af de materialer som er anvendt.
Læg fx mærke til at 1 dm'? 1 mm balsafiner er tungere end 1 dm'

2mm depron. Oplysningen vægt pr. dm eller dm'er vigtig fordi
jeg satte mig for at finde ud af hvad alle de indgående materialer
ville veje i et vægtbudget og så kontrollere
om det passede efterhånden som flyet

blev bygget. Eksempelvis blev der anvendt
1,51

i

alt11,2 m 4 mm

kulrør:

112

Cyano

Københavns
Dragecenter

Araldit
uyan0
Araldil

Levera nce
mål

Egenskaber

Limes

IU X I UUCM

vafletenoe
vægtfylde

cyano,

nouuy

Hvid lim

forhandler

Depron

0,056

1,12s

Kan kold
formes ved 90
grader.
Har enå.UhKq
retning.

UHU Por

Rulle

Meget stærk

scm x 30m

selvklæbende

0,04mm

blank

tykt

mRtalrierel*

Prøvemailng
Dåse med
0,38 liter.

van00aserer
Kan leveres i
alle mulige

Ca
80x120cm

Aluminium
folie

Ca
0,469

Malrng

Dri. rÅ Lrll

Levera ndør

HODOyTOrnan0ter

kontakt

eller

lim
Hvid lim.

Iutten. & Koch

Lim på
bag side

Tømmerhandel
eller

WS - bulik
H!{qrler
farveha ndel

Vægtforbrug

Carbon og Depron. Sammensætningen af materialer med forskellige egenskaber benæmes composit. Denne teknik præger i øv-

?,4

Hobbytorrra ndler

finer

Compositmaterialer og vægtbudget

rigt udviklingen af nye passagerfly både hos Airbus og Boeing

L;Yano
Ara l.iil

Overfl ader og beklædning

Monar"flex

Udfra målingeme på motoreme stod det mig'klart at der skulle
bygges så let og stærkt som muligt, hvilket betød at jeg ville anvende en ABCD-kombination af materialerne Aluminium, Balsa,

Levera ndør

LIIIIE5

Vinqe
Kroo med understel
Haleplan

Propel version
536q
930o
1 150

Duct version
536a
930o
1 150

205o
428a

rnqen

2 stk. Motorhuse oq prop
2 stk- Motorer Meoa30/3
2 stk Wemotec fan
MM reo2 stt( od lednrnoer
Modtaoer oo 4

260o
124o

428n
400o
2720
124o

59o
3340
3991 q

59o
334o
41 98q

lnoet'l

stk servoer

Rx bat
20 stk. GP 3300m4/h
Total væot

1

1

Yægtfordeling i prbcent af total vægt

dm x

g=t69 g. Tallene blev indsat i et reg-

neark og afslørede flere forskellige overraskelser. Fx vejer de to 3 fasede ledninger
mellem controlleme og de børsteløse motorer lige så meget som 4 sen'oer! Se fig1.

Prop

Ductedfan

Flvstruktrr
Elekronik og
fremdrift

19.6%
26.9%

37.1

Motorbatterier

31.5 %

l1,B

Vs

30.5 %
9/o

Fig.1 109 g til ledninger til motorer = 4 servoer
Det er tankevækkende.

t6
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composlt al rllner
Byggeprøver
For at komme i gang startede jeg med en prøve bestående af 20 cm

lang krop mec-l en diameter på 18 cm og en prøvevinge med en
korde pa 3(1 cm.

Fig.2 4 mm krrlror og

Fig.

-1

Fig.3 Bcklædes mcd 2 mm Depron

i.-:1

Beklædt og malct vægt 29 g pr 100

mn

N:,,r. r ed en diarneter pli 180 rnm

Fig.S Balsa ribbcr og,l mnr kulrør på 2 mrn deprorrplade

{ mm bals.r l'ebbing vcd hja:lp af Drernmelfræser meci
kuglehovedr,ærkkrj. llcbbing limes ned cyano mellcm ør'erste og rlederstc
kulrør med årerne pa højkant
Fig. 7 Frcmstilling .rf

For:lt:-\ rir:: :::i i.--,.--r rrr- os l..rgkant. Beklædt med 2 mm depron
og \lonartlcr :.:p.. \'-..:: f :.i:r..r .r :{. Det er lct!
Fig.ir

\l()dclilr\ en\

t 2-10()al
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Tegnings-, konstruktions- og simulations-

Bygning

Programmer

De viste Lrilleder skal illustrere dele af byg-

Efter at have godkendt de viste prøver begyndte jeg at tegne flyet samtidig med at
vægtberegningen fandt sted. Til tegning af

geProcessel'1.

flyet blev anvendt programmet Micrografx Designer Ver. 9.0 som er glimrende
egnet. Tegneprogrammet må på den enc
side ikke være for tungt på den andt'n side
skal det kumre løse de opgaveq, som kræves for at kunne tegne et modeltlr: Se fig. 8

som eksempel. Endvidere krær-es at der
kan udskrives store 1:1 tegringer, således
at der kan bygges oven pa tegningen.
Uprintningen løses r.ed at lime ,A,4 sider
sammen. Til kroppen medgik 18 stk. 'A4
ark.
Tegneprocessen krær'er nogen tilvaenning
og følgende gode rad kan gives.
o Anr-end en mus med scrollwheel, så
du hurtigt kan zoome ind og ud.
o Tegn omrids, altså alle ydermål først.
' Opbyg derefter stmkturen inde i
konstruktionen.
r Anvend evt. flere.lag i tegningen.
o Anvend kopifunktionen så meget

Fig 9. Der startes mcd lastrunrnrct

Fig 12 Kroppens kulrør ender i en balsa krydsfinerring.

som muligt.

Oprette et bibliotek af kompouenter
som kan hentes med et museklik
Anvend symmetrilinier og tegn fx
kun venstre haleplan hvorefter højre
kan tegnes ved at spejlvende tegningen.

Om konstruktionen kan siges at man Ønsker at anvende de enkelte materialer så
optimalt som muligt, med henblik på at
optage og fordele de kræfter som påvirker
flyet. Hver enkelt stump er vendt og dryet med hensyn til funktiorU styrke og vægt.
Til udtegning at profileme anvendes et
profilprogram, som kan hentes på nettet
under adressen Profili2.com. Programmet
kan stærkt anbefales. Som vingeprofil er

Fig. 10 Dereftcr opbygges en kasse af kulrør og

Fig.13 Balsaringe bygges af 4 lag 1x6 mrn balsa-

balsa afstands stykker

strimler som er blødgjort i et badekan Limes med
cyano. Vejer 3 g pr. ring.

Fig. 11 Kulrør samles med et lille stykke cykeleger
og blå Araldit.

Fig. 14 Delvis opbygget krop og vinge

anvendt MB253515 som er meget stallsikkert og som er udviklet til modelfly.
For at få styr på flyets præstationer er der

udført om{attende afprøvninger i simulationsprogrammet MotorCalc ver. 8 som
kan dorvnloades fra nettet på www motocalc.com og anvendes gratis i fuld udgave
i 30 dage. Derefter betales programmet
med 35 $. Programmet kan stærkt anbefaIes for alle som vil optimere elfly. Det er
særlig vigtigt for mig at programmet indeholder data på Wemotec fanen i sin database. Det anbefales at man sætter sig

Fig. 15 Næse opL'r'gges af styro-

porringe som slibes og beklædes

med glasfiber.

grun-

digt ind i manualen. Det er en forudsætning at man forstår engelsk og har grundlæggende kendskab til aerodynamik.
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Fig.16 Propeludgaren efter
gennemført prø-

til 20 celler og der etableres en
parallelforbindelse til de to controllere. Se
fig. 20. For tiden overvejerjeg at anvende
2 pakker Kokam 75 4800 SHD, men batteriudviklingen er nu så hurtig at der først
må købes ind i allersidste øjeblik.
Som controller er anvendt TMM 5024 Expert, som er programmeret til at køre en
langsom reduktion af omdrejningeme når
akkumulatoren er ved at være tømt. Det er
vigtigt at der ikke opstår et motor cut off
på et to motoret fly, for at undgå et skævt
træk. Controlleren skal endvidere kunne
klare 20 celler fordi de to 10 cellers pakker
kobles op i serie når der flyves ducted fan
pakker

vefll'vning

version. Controlleren er endvidere programmeret til langsom acceleration (660
msek.) for ikke at påvirke opspændingen

Fig. 17 Der er her
skiftet til ducted
fan fremdrift.

af fanen mere end nødvendig ved start af

motor når der gås fra

0 til

24000

omdr./min.
Man skal være opmærksom på at når afstanden mellem batteri og motor ønskes
forøget i et børsteløst system gøres dette
bedst ved at forlænge de 3 fasede ledning
mellem controller og motor. Se fig. 1.

Netværk

Eninteressant ting ved at anvende compu-

teren, er at tegninger m.m. har kunnet
overføres via Intemettet til en af mine
klubkammerateq, som dels har bygget et
fly på basis af tegningen, dels har kunnet
give forslag og kritik. ]eg har desuden været i kontakt med andre dygtige modelkonstruktøret, som har kunnet give gode
ideer til konstruktionen.

Fremdrift systemer og afprøvning
Som omtalt kan flyet enten trækkes af propeller eller ducted fans. Som propeller anvendes et tysk system fra firmaet Ramose4,
hvor man i et særligt nav kan udskifte propelbladene og samtidig kan justere stigningen mellem 2 og 10 tommeq, desvaerre
dog ikke under flyvningenl Ved at simulere forskellige kombinationer i MotoCalc
kan der opnås en optimal ydeer.ne. I propel versionen anvendes 2 adskilte 10 cellers pakker GP 3300 mAh som drivkraft. I
ducted fan versionen serieforbindes de to

Ledningeme flettes sammen og skal være
nølagng hge lange. Dette gøres for at de
elektriske støjfelter udballanceres og for at
der ikke opstår timing problemer. Denne
ledningsforlængelse, de lange kulrør samt
aluminiumsbeklædningen gjorde at der
blev foretaget en meget grundig afprøvning på jorden af radioforbindelsens kvalitet. Der testes med nedslået antenne og
med en afstand mellem sender og modtagerhvor failsafe er på kanten til atblive aktiveret af Futaba 1024 PCM systemet. Her
drejes flyeti alle mulige retninger samtidig
med at motoromdrejningeme bliver ændretfra 0 til max. En afprøvning af denne typebæ du udføre på et hvert elfly - også
selvom der ikke opstår gnister i den børsteløse motor.

Fig. 18 Ole Rosenbergs version
af fli'et. Alle tegninger overført
Via nettet!

Fig.19 Billedet viser de forskellige halvfærdige
komponenter, som anvendes til fremdriften. Der
kan skiftes mellem propel og fan idet enhederne er
monteret på vingen med 2stk 4 mm nylonskruer.
Det magnetiske afbalancerings apparat er nødvendigt.
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helt ens og at de ikke må have forskellige
versioner af software, så man kan risikere, at skulle købe ikke en, men to. Der udvikles til stadighed nye softwareversioner. Da reparationen ikke lykkedes, byttede firmaet de to controllere til nyeste
version af TMM 502413 Ver. 3.00 Expert
serie, som kan programmeres via min
computers USB port, ligesom data omkring max strøm, spænding og temperatur efter flyvningen kan aflæses. Denne
facilitet er yderst nyttig specielt er udlæsningen af max omdrejninger ved take-off
en god ting.

tr.:..:.
za:

2..

Næste generation af flyet skal veere forsynet med flaps og optrækkeligt understel.
Vægten skal "betales" af de lettere Li-Po
celler.
Flydata

.
.
.
.
.

Spændvidde 196 cm.
Kropslængde 17J cm.
Vægt som propeltlr'3991g.
Vægt som ducted fan f1r'41989.
Profil M8253515, stall sikkert til 18

o

grader.
Planareal 56 dm.

a

Haleplan 12dm

Fig.20. Adapter som kobler clc to battericr i serie
og derefter parallel forsvncr de io controllere

Praktisk flvvetid
Max stiq
Svnkehastiohed i tomqanq

Prøveflyvninger og ydeevne

Prøveflyvningeme er gennemført efter et
nøje program. Første propelflyvning blev
foretaget med et setup af tyngdepunktet
ved28'ft' af plankorden og en målt indstillingsvinkel på 3 grader.
Efter en meget lang rulleslrækning blev
foretaget rotation med all moving højderoret, og flyet gik perfekt i luften. Store dele
af den 8 minutter lange flyvning blev vide-

ooptaget og det blev her afsløret ved et
efterfølgende gennemsyn, at flyet var tilbøjeligt til at vippe frem og tilbage omkring både retnings- og tværakse. Analyser af begrebet dutch roll blev foretaget og
derefter blev det besluttet at hæve de 1,3
kg tunge batterier op inde i kroppen, således at afstanden op til opdriftcenteret blev
mindre. Der var simpelthen opstået en

pendul virkning ved at have den store
vægt liggende så langt nede. Dette bragte
svingningeme til ophør.
Efter fire fly'vninger blev der skiftet til fan
systememe. Her er så afprøvningen gået i
stå, idet det viste sig at der-r ene controller
lukkede motoren ned, når den var tæt på
max ydelse. Af fejlkoden, som består af
bip-lyde, kunne konkluderes at motoren
havde trukket for meget strøm. Dette kun-

ne ikke have sin rigtighed, idet motorstrømmen blev målt ttl27 A, og controlerens max strøm er opgivet til 50 A. Konklusionen var at der defekte transistorer i
udgangen og at controllerens software
kunne identificere fejlen og lukke controlleren. Den blev så sendt til reparation. Man
bør her være opmærksom på at udviklingen på dette område går så stærkt at man

ik-

All moving

med

gradmåler.

Stallspeed
Cruise soeed'
speed
motor omdreininoer statisk
strøm or molor ved start
statisk træMrvk
Max flvve distance
Max høide *
Ooladetid GP3300 NiMH **

Max
Max
Max
Max

*Bedste f0rhold mellem opdrift og moGtand
Husk BL for modelfly max 10 0m.
**'Ved 3,54 k0nstantstrøm, fra helt afladt.

Prooel udoave

Ducted Fan udqave

14min

4.4n/sek.

Smin
4.5m/sek.

1.Sm/sek.

I

6m/sek

13.3m/sek.

11 Om/sek
14m/sek

21mlsek
1 1200 RPM

26m/sek
24400 RPM

1

0.Sn/sek.

334

274

2.4ko

2.0 ko

a.17 km

Ca 1500m
Ca.65 min

Ca. 14 km
Ca 1000 m
Ca. 65 min

*

PlanbelastningT0,4 gl dm som pro-

pelfly.7lgldrn
o
a

som fan fly.

motorer Mega 30/3.
2 stk. propeller Ramoser 3 bladet va2 stk.

Videre udvikling

riabel stigning eller 2 stk. Wemotec

Det videre forløb vil være korrcentreret
omkrig LiPo batterier med tilhørende

90mm Midi fan.
2 stk. controller TMM 502413 Expert
uden BEC.

elektronik, hvor der sker så hurtig en ud-

vikling at mulighedeme skifter uge for
uge. Et eksempel er at den LiPo ballanceq,

Controlleren kan max arbejde med
24 celler NiCd eller 8 LiPo.

som jegbyggede med min lille loddekolbe
(Se Modelflyvenyt nr. 5 2005 side 16) nu

Modtager Futaba dobbelt super med
PCM. Separat modtager batteri 225

kan erstattes af en boks indeholdende en
mikroprocessot som kan meget mere og
som kun koster 300 kr. (Hyperion EOS
LBA6 Litium Balance Adapter)

mAh 4 celler.
2 x 10stk GP 3300 som adskilt forsyning til hver controiler i propel udgaven. I ducted udgaven sættes de to
batterier i serie.

Links
Til inspiration: link til John Borgens skalabyggeri i top klasse.
http: / / wrvrv.rcgroups.com / forums / showthread.php?t=208512
Billeder fra Aspbach: http:/ /efk8T.indexdata.dk / billeder / aspach_2()05_b jorn / images.html
Program til udtegning af profiler : http:/ /wn'w.Profili2.com

I)rogram til præstatiorrsberegning og optimering af el-fly: http:/ /rvrvwmotocalc.com

ke skal købe sin hardware før i sidste øjebli( og at man ikke skal r'ære sikker på at
kunne købe en controller som er mage til

Ramosa propelsystemer: www.ramoserde

den man har. Problemet her er at de to con-

Fremdri ftkomponenter: u'rvrvel-fl y.dk

Ducted fan systcm: http:/ /www.wemotec.com

trollere under flyvningen skal opføres sig
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Fig.

B

Fræses med Dremmeltool nr

192 4,8mm kugle

Ringe limes med
celluoselim til kul

lndvendig diameter af balsa ring

Udvendig diameter af balsa ring 4x1mm

Udvendig diameter med 2mm depron

114,4 m

|r.lansrså.rG

F.pron.rnilC
Ftk

1-

orr Brhrl
4x12mm balsa på højkant
Beskytter bundringe og aflaster
lastrum til batterier
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::::::::::: :'ned5
s.r tlcr rr pl.rd- iil l.aiterie t
Hcrtlrldr'r: Pn. p.r Ilr\ J Ir \ ::],'( Ir( \-1ilr,lcrl.
Depron brænrlcr nodt...

llerovcr: Udhulrring,

lndledning

Fly findes i lnar.rge størrelser. Min første'
flyver el en Tr,r'inStar II rned et vingespan
på 1420 rnm. Den jeg vil fortælle lidt orn
her, har et vingespan på 550 mm.
Jeg surfcr en del på Internettct, iordi det cr
sjovt og for at finde inspiration til forskellige projekter.
Efter at have læst Allan Felds altikel

kasteflyet,

Herunder: Antcrrnerr cr fort ucl genlrcrr L.t ror
-[.rpe
rrnder fh'et.
Lrirrrler rrenrlig ikke pa EI'l'

på El-ilights

or.rr

lrjemnresidc,

http: / /."vnlv.el-ilr'.dk / lihrrl / kasteilrrhtm
kunne jee ikke. r'entc' rncd at kornme i
gang. IeB ville ogs;i h"rve en "Spirevip", ellel sor-n err af mine flyrre kammerater døbte den: Red5, efte'r'som rnin jo el røcl...
Selve fl)'et kostel i sklivende stuncl 125 kr.
og er egentlig ikke til at n-rotorisere. Det er'
et kastef11,, lavet af EI'P, sorn sr';evet derudaf og faldel ned niil det ikke kan holde
sig oppe mere. Men det er der jo ikke nclgen der har sagt rnan ikke kan lavc om p.i.
Det er en meget let modifikation, og her vi1
jeg besklive lidt om l.rvordan jeg gjorde
det.

Æffi+

Sådan gjorde ieg

ffi\

Først skal flyet r.rdhules. Mcd en lille l-robbykniv og en skmetra:kker grar.es indma-

Iå

\

Herunder: Servoerne er montcret

Lr.tgost på

tl]'ei

deu ud. Jeg r"il ikke anbefale at marl tager
mere end den rnidterste tredjedel ud. Det
er vigtigt at flyet ikke bliver tbr"'tyndvægget", fol så går'det for'let i stl'kkel ved de
evt. lidt h;irde lar-rdinger. Nlir der er lavet
lidt plads, så batteripakken, regulatoren
og rnodtageren kan r'ære tler; el der kr-rn
lidt mere sk;elc-arl.rcjde på selvc flyet. Jcg
sktrlle ikke selv har.e plads til regulatoren i
dette hulrum, ior derr jeg anvendel er me-

get lille, og locldet clirekte på

t

ed Props (5,5xa,3) fi'a Graupner', merr ilvet

har ikke landingsstel, så jeg var bansc, ior

at knække plopellen konstant. Dclior
valgte jeg inclen jonrinttnretr Gi.inther propeller; som kostcr 49 kr. for 5 stk, hos Hobby-\,Volld. De er lidt blødere, og klarel be-

dle landingelne, og har firrt tr:ek. Jeg har
ktrn ødelagt er.r, og det var foldi jeg kastede flyet direkte i jolder.r, for fuld skruel
Bmg liclt epoxv fol at sikre at propellen
siddel oldentligt. jeg har srnidt 2 plopcller
væk i ltrften, men heidigvis kan flyct jo
svæl'es ned. Cyano kan ogsii h;efte propel-

lcrne, rnen pas p.i n-red clet! C)'ano er
tyndt! Det løber meget let ir.rd i motorerl
og så kan du godt smide den r-rd ... Epoxl'
Iaver ikke dct nur.nr.ner ... Til strørn fik jeg

fat i r.rogle små mobiltcleion batterier på
mAh. De'm flyvcl dcn l.relt fint på, rnen
.rlligevel 34 glam...
Udhtrlninger.r i smrden hal jeg kun lavet så
stor at motoren ligc kan r,;ere der. Dcl er
yderligere et lille hul inde i flyet, bagved
rrotoren. Det el der min legulator sidder'.
Motore'n er lirlet fast mecl Epoxy
Allan Ft'ld hal valgi at placcre sirrc servoer
skjult i kroppen. Mine siddel syrrligt i halepartiet. Jeg har valgt at br-uge pladsen
inde i flyet til battelierne. Servocrne siclcler
iint b.rgtil, og ledningeme er trrrkkct inde i
620

2 ;ri disse celler vejer

kloppcn. Jeg skal en slids halvvejs ned
genncnl kroppen, r-neller-r-r ser'\'oerne og
det udhulede. rum. Lcdnir-rselrre ned i, cyano og aktivator ...
Sidelolet og højderolet cr i.rvet eftel Allan
Felds nråI. Dvs. -siclcl'oret har err kolclc på
35mm, og hojclerolets kolde er'2?mm, og
lavet .ri 5 r-nm. c-leprori. Mine rorhoru og

er ai kulfiber, sanr'let rled

De.lfor skulle jeg hule lidt ekstra nd i snuden. Snuclepartiet el fyldt med "hargl", for'
at give kastefh'et lræse\,ægt. Det or dner vi
med motoren, s.r ud rned dern. jeg bmger'

tlaekst;en51er

motor fra et af dc ellers så r'e.lker-rdte
"Bilka-fly": En Falcon. Jeg synes at have
ftindet fiern til at det nok er en Speed 180,
men jeg el ikke sikker på den påstand.

lir-nel rorlrornet p.i lor'fladertre. Dcpron

er1

I

n.rotoler-r.

Propellen der siddel på Firlcor.r tlvet er for'
lille. Oprindeligt ville jeg bnige Cam Spe-

krympetlcx. Det er en let og fin løsning,
nren lrer kor-nr-ner en advarsel: Krt'mp lor-

holnet og

tr';ekstar-rgen sammerl FØR du

Lrrænder meget let!

Et par trækstar-rgslinks på sen'oelnc, og
der-L dcl er ordnet. Rorfladerne er sat på

I
I
!

t
:
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med de mindste Kavanhængsler jeg kunne finde. 2 på siderolet, og 3 på højdelor-et
for at dette ikke skulle give efter for tn'k-

itvrr er tlct f-lerc- gange lykkes rnig at rive

ket.

ninqeme pa ledningerne mellem regulato:en oS Lratteriet. Det betyder at jeg må
inække snuden af for at rcparere flyet, og
.1ei holder ikke i længden. Men godt med
cvarlo og aktivator (husk aktivator), så er
t-h'et sar.r.rlet igen. Deite gældel r.raturligvis
ogsa efter for hårde styrt. (Hvem sagde jeg

Nu er det faktisk ikke andet tilbage errrl :,:
lade batterierne op, smide elektroiriktr:.
ind i kroppen, vingen på, og sa ii :ur.i:
den lille fættel af sted! Den cr virk.,li: -',.r.
at flyve. Man skulle tro nrarl ktr::'. : l ...:
mangle krængerorene,

ikke så galt. Det

e'r'

t-t-tcr.t ri

r'irk.'lic

c: : r' r ir

c:'.

i'. :

ii

!

:',.:-:: iilic

frækkert! Forretten. -.1 Ii.: -. : :'. : :.: f L'u'rktet me'llem 25 oe 3t) r-r',:.ri. i:-. ,.';:-rS.ltrrk.trt-

.,lier. gorle lodninger fra hinanden, b:rde
rrellL.i-n motor og regulato4 men også lod-

Kavanhængslerrre ville jeg nok skifte ud

rned små plastikstykker klippet

ud

af

or.erhead plastik. Det fungerer perfekt, og
man sparer måske et gram eller 2... Flyet

\Ien

Højderoret skal muligvis have en lidt
længere korde. Ved indflyvninger karr det
godt vaere lidt vanskeligt at få hastigheden
ned inden den rammer jorden ... Men det
karr jo ogsa vær'c pilotcn ...
Ellers svr.res jeg iaktisk moclitikartiot'rcn er
lr.kkcs ri*tig goclt (Tak .\llan Fcld, for .rt

clet gor nu ikke noget ...
har
iKre tlojet inde rned derl fol jeg har
Je'e
ikke lige haft en hal til r'ådiglred. Alle hrre
jeg hal fløjet har været udendørs, i ret stille vejr. Jeg har dog også haft der.r oppe ved
m/s ... Men pas på n.red clct ... Det k.rn

-i-5

\/;ere lnan får blug for cvanoc'r'r nred derr
rnængde r.irrd ...
Prisen
Ja, ja,

derr sk.rl man ikke tage sa hojtidelig,
rnen jeg r.il nu lige nær'ne det alligevel. Jeg
er ikke en af dem med en fed bankkonto i
baglornrnen, så det betyder alligevel noget

vejer 98 gram uden batterie4 og 132 med.
Så fik jeg lige det med, for det er jo en infornration fblk tit spørger efter.

il

(alias Spirevippen) der er hittet!

Hertrnde.r: Ikrclt.rgeren or monteret og trækstæng-

Begynderflyver?

erne kan t)'cleligt ses

Selve flyet koster 125,-. Da det kun har 2
rorflader skal der kun to servoer til, og
rnodtageren behøver ikke have mange kar.raler. Jeg brugte 2 servoer til 75 kr. pr. stk.
fi'a Hobby-World, og en modtager jeg fik
sponseret af en kollega der ikke stolede på

endnu, og jeg har da også haft den hårdt i
jorderr mere end 6n gang. Men det er ikke
værre end man kan rctte op på det med cyano og aktivator'. EPP el meget holdbalt og
fleksibelt. Det giver efter når man rammer
hår'dt, og skulle det knække er det i regel-

det syrres j"9... J"g er ikke så mtineret

den (Tak Michaell), lnen for 200 kr. kan

mæssige br-ud, som let kan limes samnren

man få en n-recl -1 kanaler; sonr jo el nok. Je'g
købte en m'icroregr-rlator ai en ira klublren
for 90 kr. Man kan f.r en LiPo-Flv rcgulator
på 7A for 145 1.r'. hos ... Ja. ies l.randler en
del hos Hobby-\\brld. 5.'r er de.r L.attericrrre. Det var ogsa r1(PnnL1:t et :|on-or.rt irrr
rnig (Tak til Søren), og jeg i'ecl ikke it.ad

igen. Den kan flyve let hurtigt, specielt
rr.red et tyngdepunkt langt fremrne, men
den er meget selvoplettende, og derfor
utrolig let at få styr på igen. Sparer man
lidt på gas-pinden, så kan den sagtens flyve langsornt. Den er naturligvis noget
vindpåvirkelig, rnen det gør jo bare det he-

der ville være smart at kobe. \ic-n itrr
r-rnder 200 kr. skulle man kume ia ci p..11

le

cr..

Ændringer

Hlis

jeq skulL- l.rve en nlere (jeg er faktisk

b

gc: r-nin Tir'inSi.rr II nrec-i. Teg skal haic*.rng i de-n igeu, merr lige nu er det Red5

Ja,

cl

-liækst.rng
Hcrover;
og rorhortt. Lt't ttrotttcrci ntecl
o'.rno og s.rnrlet med krvmpefler.
I Iemrrdcr: Kar'.rn - hærrgsle-nre er norrtcre t nliclt i
sitleroret, for et ens.rrtct træk

vcIr.rr c :t.rrte t clette ). Jcg h.lr r'æret Fr:r
jcg
t-rtl,:rt
her
t.lrr
l'icre
g.lrge
tru.
at
fr1.rr1:e

for mig.

bmgbare LiPo-celler. Mine er'2 Li-lon ccilt'r'på 620 rnAh, og denr kar.r jeg (ansl.rctt
fh'r'e 20 minutter på. Jeg har ikke malt dtt
irtlt, men det er en fin flyvetid for mig.
i kan sclv legne sammen hvad det bliver
ii;. \len jeg synes ikke det er dyrt for den
l\'r'eq1æde jeg allerede nu har haft med

\

HAR prøvet det?)

ten. Det skal og-.r li :. :::. .i
|eg har fået at rir-L' .r: el il\'\'er rlerl skr.-t
vingetipper rrg -\r'ærsrrrr r, il i\-r-c' som L)r]
"r,in€leskritli .:nrl" (ciiat Trrrlren fra klrrlrben), sa denr ir.ir i!.g udeladt ai den arsag.
.

I

lidt sjovere. Desuden er den meget, me-

get let at sende af sied.
Teg håber dette vil inspirere flere til at kas-

Hcrunder: I{ele halen. I krjcleroret lror trok ttrotrteres i ccnter at platlcn,

ligesom siclerorct

ud i forsøgef eller i andre lignende
irrrso*, og fortælle lidt om det. Der er allerecle to mere i kl"rbben der i skrivende
stunc-l el ved at ombygge, så er vi da 4 inkl.
tt- sig

Aii.rn

Fe1d.

K.rn I have det så hyggeligt, og stille vejr
forurlel
Morten Schmidt,
Oderrse Modelfl 1,r'eklub

i garrg med cn kiorr med krængror), så skal

Se billocic. .ri

rnotorol,rhærrger laves anderledes. Ved

holclstortcgrrcl'cn

th.:t i hclc sin pomp og praet i inrl...
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0m atkomme i

og bilieder: Palle Lund jørgenscn

TeE<st

kun til nogle ganske f;i kast ned ad en bak-

Fra Palle Lund Jørgensen, Stubbekøbing

ke. Scnele blev dct den gode

har vi modtaget denne artikel, som han
har skrevet i dec. 2005 om sine tiltag

gang igen
garnle

CROKKER et simpelt nronoplan, der var
utrolig let at lave og billigt. Om det lige var
et begynderfly vil jeg nu næppe kalde det.
Motoren r.ar en Parv 0,8 cm diesel. De første flyvninger med denne model, som jeg
gjorde sarnr-nen med min barndornskammerat, Henrik, ikke langt fra vores landsby
på Hemiks fars mark, var ofte en enkelt tur

til at

komme i gang igen som modelflyver.

Året 2005 r,al det ar, hvor modelflyvningen igen fik plads i ikke blot rnif rnen også
mine brødres lir'.

Min foråistorie er at jeg for mange år tilbage, da jeg var teenager, var medlem i Nykøbing F. Modelflyveklub. Jeg var ikke
specielt god den garrg, hvilket ud orrer
manglende evner som modelflvvel sikkert
også skyldes dct fakturm, at jeg havde
langt til flyvepladsen. Som ung mand harde jeg ingen bil, så det var tit på mine forældres nåde, at jeg kunne komme nd at
flyve. Mine br'ødre var på det tidspurrkt
blot ivrige tilskuere og mente ofte, at vi
blot kunne flyve på den lokale mark, nogle vil vel mene, at de ligefrem pressede mig
til at flyve, når vejret ikke lige var til def de
ville se balsa. De havde ikke selv noget

på få minuttel.
Enten ftøj vi den i jordcr.r cller den brækkede sirnpeltl.rcr.r sarrmen i hrfter.r, da vi ikke

havde l.rvct iorstærkningen r-nidt p;r vineen stærkc nok. Stor r'.-rl glædcr-r, da bac-lc
Henilk og jeg kunne komme hjem med en
nogerrlunde l-rel model, som kun sku11e have nogle få reparationer. Senere korn der
en Katana til, byggct efter en af RC-unionens tegninger. Uirolig godt fly nred styling på rnotor højde- og sideror.
Modellen havde v:eret perfekt med
krængeror. Dette fly blev udsat for lidt af
hvert. leg byggede scnere forskellige andre fly, så som Stradivarir-rs, et biplan efter
tegring af Lars Pilegaald i Modelflyvenyt,
Spitfire efter Tore Poulsens tegning samt

grej, for så spændene var det jo heller ikke,
dengang.
Det første fly jeg fløj med var et svævefly

fra SVENSON kaldet Starte4 det blev dog

byggeprojekt midt i Modelflr'r.envt, i
hvert fald som jeg husker det. Fælles ior'
nrallge af mine projekter var dog, at de a1ddg kom op at flyve med mig bag ,sh'rgpindene, hvorfor - ja det var io lige clet det'
med at komnre fiem til den lokale fl1'r'eplads, og sikkert oeså manglende mod.
Kylling vil nogcn nok have kaldt mig den
gar-rg. Et andet fællestræk for mine rnodeller var; at de a1le var udstyret med en forbrændingsmotol, der var ligesom ikke rigtigt andre alternativeq, da genopladelige
br-rtterier var noget man brugte til at dlive
r"nodtager samt serrroer rned, og ikke cn elr-notor

til et r"noclelfl1'.

Da jeg tlr,ttede hjenr.nefi'a var clct slut lne d

at f11,1'g da studic, fester n1,c itrte-rcsscr
hvem sagde det andet køry begyndte at
fylde en hel de1 i nrin ti1r,ære1se. Dog ikke
mere cnd at jeg forblev medlem i RC-Unionen? og med stor gl;ede så frem ti1 de årlige 6 blade, der blev læst rned stor entusi-

en mængde andre fly. Det r.ar den gang da

asme soln jeg hele tiden har gjort, kanon
godt blad og union. Nu er der så lige gået
18 åt, hvor der er sket en hel masse i mit liri
hvilket ikke ville r.ære passende at komme
ind på her. Sagen er dog den, at jeg sarnmen med min kone og dattel, har købt cn

der flere gangeonl året var en tegning til et

lille gård ude på landet med et lille stykke
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og om årene fra 1983-2005
jord til. Og hvad kan mar. :.: li:e bruge 2
tønder land til, fx at t1r-i': p..r -\ ES.
Købet af gården vai do_i i.*\e det, der fik
mig til at fly,r'e igen. \e' .iei er en helt anden

historie.

r'æk med mit billige GWS anlæg, som jeg
er ganske godt tilfreds med trods de større
anlægs mange lækre finesse4, hvem ved
måske bliver der råd til et sådan anlæg en

bedst og sikrest, er de modelleq, der er udstyret med krængeror. Derfor valgte vi og-

dng.

så tidligt at udstyre Easystaren med

ske godt, hver på sin måde, dog er vi me-

get enige om, at de modeller der flyver

Her til sid.st vil jeg lige fortælle lidt om krængero4 da den i modsat fald for os at
fåetetfiem.'str':ing:a--iæS:r-sin{larsfc.d- l'rr.orior ti ikke f'lvver med brændstof- meneeraltforlumskogmegetlidtbegynNogle år forinder. h.-:r.dc nlin ældste

bror

selsdag, og da jeg siadigr.æk irar-Ce mit
gamle anlæg. bvgrede vi hver en El'astik
med speecl 600 motor og gear. Jeg købte
samtidigogsaenTrvinStaq, davir-rurigtigt
skulle ud at flyve. Men hvad skete der?
Ingen ting! Det hele blev bare ved de fine

modeller.
Et år senere havde jeg fået mobiliseret min
anden bror til sammen med mig at købe et

motorer, menmed

elmotorcr.

dervenlig.Modellenbliverligeledessjove-

For 6 ar siden, da min bror og jeg skulle til
re at flyve med, og vil derfor bevare interat beslutte os for en model, bler- r'i mesct essen længere hos den lykkelige ejer.
hurtigt enige om, at r-i ville prove noget Ai nr.e projektel kan vi fortælle, at vi lige

andet end brændstofmotorer. Vi huskede
dem som svinende og larmende. Ofte r,ar
de problematiske at starte, og svære at stole på under flyvning. Vi ville geme gå på
kompromis med flyvetiden/ydelsen, blot

har inr.esteret i 3 EPP modeller til brug for
kunstflr'r'ning. Modelleme vil i første omgang blive udstyret med billige børsteløse
motorer og NiMH celler. Projektet skal vise hvor billigt man kan lave en købeflyver.

billigt fjemstyringsanlæg, da mit gamle vikunneslippemedallebrændstofsmoto- Vipønserligeledespåatbygge/købenoganlæg i mellemtiden var gået til de evige rens førnævnte besværligheder. Og vi er le små combatvinger udstyret med en eller
RC- flyvepladser efter at have ligget ude i
ikke blevet skuffet - tværtimod med en riet lidt for fugtigt værksted. Ud over Fjem- melig god lader a la typen x-peak 3 plus og

styringsanlægget af mærket GWS til få
hundrede kr. købte vi igennern Hobbyworld en flamingoflyver kaldet E-Starter,
hvor der ligeledes medfulgte motor med

gear.
Men igen blev det kun til at få samlet modelleme, så skete der ikke mere. Der er nu
gået 6 år siden minbror og jegbyggede vores Ela'stikket men i foråret kom den episode der skulle til for at vi kunne tage os
sarrunen, mine to brødre købte l-rver en, af

nogle gode celler. Bruger man lidt tid på
intemettet, kan man godt finde gode celler fedt at flyve, og få det sus i maven, når en
til en ganske rimelig pris, så har man nas- model bare flyver som den aldrig har beser af flyvetid og rigeligt med kraftover- stilt andet.
skud til at kunne lave sjove manør'rer med
Palle Lund Jørgensen
selv de lidt billigere rnodeller. Det er utroe-mail plj@nyk-f-kom.dk
ligt, hvad en ekstra celle kan gøre ved en
speedmotor i r.delse, dog man blot husker
på levetiden på motoren forringes væsentligt. Ovennævnte modeller flyver alle gan-

demangebarrd11'51g,Bi1ka.f.1r'forganske.'J'&.:=æ,:
få hundrede kr. De billige f'lv blel samlet, ;i
og på nærliggende marker iangt ira alfar- *

**s**i*lffiffirc
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anden form for billig moto{, men mere om
det en anden gang.
Til sidst vil jeg blot sige, hvor er det dog
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bestemte manøvrer fløjet, endsige snakke

med andre piloter om, hvordan det kan
gøres. Det er erfaringsmæssigt også svært

for de fleste af os at finde den disciplin der
skal til for at fokusere på de nye udfordrende ting. 'Ting, som jo typisk ser noget
kiksede ud de første mange gange. Det er
derfoq, at Helibatic arrangementet kan være en fin måde at komme videre på.
Helibatic afholdes 3 gange om året. Deltageme er opdelt i 2 grupper, F3C og F3N.
Navnenes oprindelse og betydning kender jeg ikke. En væsentlig fordel ved, at vi
er opdelt i 2 grupper er, at den ene gruppes
deltagere kan fungere som den anden
gruppes dommere og vice versa. En pilot
flyver ad gangen og dommeme gør så deres bedste for at vurdere flyvningens kvalitet (at være god dommer er faktisk ligeså
vanskeligt som at flyve). Hver pilot har senest 14 dage før flyvedagen valgt 8 manøvrer via det fremragende netbaserede
manøvreprogram, der er udviklet til formålet (se senere). Alle manøvrer vurderes
med karakterer fra 0 til 10, men da de har
forskellige sr'ærhedsgrader (k-r.ærdier)
bliver den egentlige score regnet ud ved
karakteren gange med k-værdien. lvlanørrene går fra meget simple (k=1) til temmelig svære (k=10). Karakterene giver et praj
om det er tid til at gå videre til sværere manøvret eller om man skal øve mere på
dem man allerede har valgt.
Det er helt klart fint at deltage når man kan
hover og flyve sikkert omkring med sin
helikopte4, og samtidigt vil der nok gå
nogle år før man mangler udfordring i de
sværeste manøvrer.
Både i F3C og F3N gruppen kan der vælges mellem mere end 40 manøvrer. Begge
grupper har generelt kontrol over modellen som mest afgørende kriterie. F3C manøvreme har fokus på de mest almindelige flyveorienteringe4 mens F3N manøv-

reme mere har fokus på de mindre almindelige orienteringer en helikopter kan
flyves i. Det kan være baglæns, sidelæns,
inverteret eller lignende. I dagens Danmark flyves F3N manøvrer medvæsentlig
mindre præcision end i F3C, da en væsentlig del af sværhedsgraden ligger i de mindre naturlige orienteringer. Som noget nyt
i 2005 vil også freestyle flyu.i.g indgå i
arets F3N (en spændende disciplin der fokuserer på kreativitet og det at komponere
en opvisning). Man kan ikke sige F3C eller
F3N er det mindst svære, fokus ligger bare
forskelligt. Jeg vil ikke gå nærmere ind i re-

gleme,

de kan

hentes

på

Thomas Steensens Fury ved F3N i Tyskland. Vores regler 1ægger sig så tæt som muligt op ad de officielle.
Så her har Thomas altså 'stort set' blot skiftet flyvepladsen ud. F3N er på prøve, men med lidt held bliver
det en FAI godkendt disciplin i 2007. F3N er altså temmelig nyt.

.

manøvrer skal flyves sikkerheds-

.

mæssigt forsvarligt
manøvrer skal flyves symmetrisk set

udgangshøjde skal generelt være
magen til indgangshøjde
Disse simple hovedregler gælder både i

Findes du ikke allerede på listen over registrerede piloter vælger du blot en tilfældig. Klik på de manøvrer du geme vil flyve, og vælg 'udarbejd dommerseddel'
nederst på siden. Resultatet er en overskuelig og printbar dommerseddel. Fin at tage
med på pladsen som huskeseddel.
Kig forbi eller meld dig til og få dit eget
indtryk af mulighedeme i arrangementet.
På vegne af styringsgruppen, vi ses!
Helibatic afholdes i 2006 på følgende dato-

F3C og F3N. Prøver man at øve 8 manøvrer vil man i starten opleve, at det er svært

er og steder:
23. april Filskov

bare at huske dem når først man tager på
pladsen. Til hjælp omkring det problem vil

20.maj Kalundborg

fra dommeme, dvs. for eksempel
cirkler har centrum ud for dommer-

.
.

ne (også kaldet centerlinien)
marøvrer skal generelt fly'ves paral-

lelt med dommerlinien

jeg atter nævne det dommerseddelprogram der findes på http://www.oy-fi1skov.dk/ manovre / fi lskov.asp
Gå ind på hjemmesiden og vælg dommerseddel for enten'3D HelibatiC (F3N) eller
'Helibatic' (F3C). Du får nu listen af manøvrer, der hver er beskrevet med tekst og
en illustration. Øverst vælges pilotnavn.

17.jun

Filskov

Endvidere

vil der til

'Helihygge-wee-

kend' i det flotte Greve RC-Center 10. juni
blive rig mulighed for at se eksempler på
typiske manøwer fra Helibatic kataloger-

For

eventuelle spørgsmål kontakt

rene@dakin.dk eller kej@manbw. dk

Typisk fremmøde. Jyderne er i øvrigt i overtal! Hvordan kan det være, og skal det forblive sådan?

www.oy-

filskov.dk under aktiviteter. Men her er lige de simple generelle reh:ringslinier:

Modelflyvenyt 2-2006
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Her cr vist rrdfræsninger i fanen

lYenrotcc nrinif antest

Wemotec minifan 480 motortest
|eg har testet en række motorer der passer
til den populære Minifan 480, da jeg jævn-

ligt i løbet af de sidste 2-3 år er blevet
spurgt til oplysninger om diverse setup, så
er her en lille gennemgarrg af de motorer
eg har fløjet med, og hvordan jeg mener at
f

de skal bruges. En l-rurtig beskrivelse af fanen er at det er en 5 bladet 68 mm mtor der
er støbt r.ned glasiibelforstærket plastik,
den passer til 28 mrn motorer og bmges fr.r
250-1000 Watt. Et normalt setup ligger g-

pisk fra 350-600 Watt. Der er mange mennesker der er fascineret af rigtige tulrbinejets, menbåde prisen og de stærktbegrænsede muligheder for at finde flyvepladser
afskr;ekker nok mange for at prøve jetflyvning, men her er en mulighed som er forholdsvis billig (dog skal man bruge en børsteløs motor - regulator og helst også LiPo-celler) samtidig kan man flyve alle steder uden at genere nogen. Yep det smager

lidt af rigtig jetflyvning, og der er rigtig
mange forskellige flymodeller at vælge
imellem lige fra ARF til balsabyggesæt/tegninger. De kan flyve forholdsvis
hurtigt i forhold til størrelsery og mange er

1

overrasket over farten og præstationerne,
EDF jets er normalt rimeligt ukomplicerede både at bygge og at flyve, der er dog på
ingen måde tale om begyndervenlige modeller; men for den medium rutinerede pilot el de nemme at flyve.
Her er et par forslag

til

modeller:

Jepe Pl.ranha
Het: F 18 - Skr.ral'- Sniper

Rbc: De har

ligtig mange forskellige mo-

deller
Afballancering

Minifanen skal afbalanceres på et magnetisk afbalanceringsapparat, man kan udmærket bruge en billig hårrdafualancerer
og 2 kraftige magneter. Det kan være svært

28

at få rotoren

til

at lade være med at vibrere

ved alle gaspositione{, men da man normalt flyver fra 50 til 100 procent gas på
pinden skal rotoren afbalanceres så den
kører rent i det område. I'å billedc kan ses
at dcr placeles sr-rrå sh'kker t.rpe ir-rde i rc>
toren salcdcs at clen er i Lralance. Hlis spirrnercn skal r-r-ronieres skal de.n aibalanceres
samnen r-necl rotorc.rr og mærkes med fx

en ridse fra rotor til spirrder, sa den altid
nlonteres det samme sted. Husk at lime en
S'retlaeskile ind under hvert statorblad for
at folhindre at motoren vibrerer (med et
par bitte små dråber cyano påført med en
tandstik).
Alle målinger er foretaget med en testopstilling med indsugningslæbe og uden nogen indsnævrirrg af udblæsningshullet
(udstøgningsducten). Man kan gå ind på
kontroniks hjemrneside og dorvnloade en
test af deres motorer og så sammenligne
hvor meget tryk man får ved de forskellige setup (sammenlign Watt - omdrejninger). Mer.r de målinger jeg har lavet/kontroniks skal tages med et gran salt. Da man
monterer fanen ind i err model vil specielt
de kraftige setr,rp variere alt efter hvilken
model det er. |eg har lavet målinger på flere af de kraftige setup og de viser at strømforbruget stiger 5-15fi når fanen rnåles i
modellen (her er udstødningshullets diameter nok det største parameter der kan
ændres på, min konk'lusion er, at man på
det middelkraftige til kraftige setups (500800 Watt ) skal have en diameter fra 53-58
mm. da kombinationen giver godt statisk
og dynamisk tryk). På ca. 400 Watt setup
kan udstødningshullet på hurtige modeller godt kS,mpes til ca. 48 mrn da det giver
bedre d1,n6pisk tryk, altså mere fart på bekostning af statisktryk
Det skal bernærkes at alle målinger er lavet
efter at amp/volt er stabiliseret (30-40 sek.
efter start) og at cellerne er friskopladet

med en max temp. på 20 grader ved testens start. Der er brugt en laserorndrejningstæller fra Biltema til omdrejningstest.
Desuden er der brugt et Craupner tangamperemeter, og et voltmeter til beregning
af \\t-rtt. \,lalingeme af Watt vil i øvrigt varicre noset aih;engig af tempet'atur på cellerne, man vil uok kur-rne vinde en del flere Watt/orrd. hvis man varmer siue LiPo
celler op til 30-40 grader før' start. Alle
LiPo-celler er ladet som LiPo på en Schulze ISL6-330 d.
MEGA

16-L5-3vægt76 gram 6 poler 3000

omdr/v

Kokarn 3200 4s:36.000 omdr/min.
Denne motor er god til små og lette modeller op til en max vægt på ca. 1 kg. Motoren
skal køre på 12 Ni-xx som fx Sanyo 1900

faup GP2000-2200 alle NiMH. Menbedst
er 4 s LiPo. På 4 s LiPo bruges der ca.26vil anbefa-

2BA og leveres ca. 370 Watt. Jeg

le at lave køle udfraesninger i fanen men
ingen køleflange. Her får man gode flyvetider på grund af meget lavt ampereforbrug eller en rigtig let model da man kan
bruge en meget let 4 s pakke. Desuden kan
man bn-rge en 4OAbec regulator til 2-3 gode 9 grams servoer.

1,6-15-2vægt76 gram 6 poler4600 omdr'/v

Kokam 3200 3s : 38.500 onrdr/min. Sorn
ovenstående men denne motor yder lidt
mere, og bruger 10 \i-xx, eller 3 s LiPo.
Der bruges fra 46-51A på 3 s og leveres ca.
460 Watt
Et superlet ,sctup der typisk egner sig til
dem som kan nroderere venstre hånd, da
man ellers far rigtigt korte flyvehlrc. Jeg
menei- at man skal lave køleudfræsninger
i f.nerr og bør seette en køleflange på motoren. (450 Watt i en 76 grams motor er meget) 60-70A regulator bør bruges.
76-15-6 vægt76 gram 6 poler 1500 omdr/v
24 stk. rc

2400:36.000 omdr/min.

\lodelilr!cn\

t 2-2006

Her er så vist udfræsning til køleflange. Når den
monteres bruges der lidt varmeoverførende fedt
oq et par clråber tyk cyano.

og med motor og køle fl.rn.t.

Dette er iKre en q'pisk EDF moto{, men
praktiske test har vist at den performer
meset lis 16-15-3, da jeg ikke råder over en
let E s LiPo-pakke blev der testet med en 24
cellers rc 2400 pakke der havde ligget en
dags tid efter opladning, her bruges ca. 1415 A. Hvis man skal ud og købe ny motor
er den ikke så interessant, men hvis man
har en liggende, kunne man jo prøve med
den først. Køleflange er en god ting her.
Det skal dog bemærkes at man skal have
en regulator der kan køre 8 s LiPo (24 cel-

leflange.

med en køleflange. Her kan godt bruges

Watt, det ville være nødvendigt at monte-

Ier ni-xx)

en ca. 50 A regulator.

re køleflange og begrænse

l6-17-2vægt88 gram 6 poler 3600 omdr / r',
3 s kokam 3200 : 32.000 omd, -i s kokam

Hacker

16-25-2 vægt 110 gram

omdr/v 5 s kokam

6 poler 2650

3200

=

41.500

omdr/min. Et kraftigt setup der giver superfart og god stigeevne det giver desuden lange flyvetider da der kun bruges ca.
38A. Der er faktisk nok power til at det
meste af flyvningen foregår ved 50-75'/,,
gas. Man skal dog være opmærksom på
vægten, da det er et 5 s system. Der leveres
ca. 650 Watt så her er det nok nødvendigt

Kontronik

omdr/ri

480-33 110 gram 2 poler 3300

til

jeg nået grænsen tbr hvor meget porver jeg

ste

motoren i korte øjeblikke(1O-15 sek.) så

vil man have

tup

et let og særdeles kraftigt seher er køletlange nødvendigt. 70 Are-

gulator.
16-20-2 vægt 106 gram

6

poler

omdr/v 4 s kokam 3200 =

3100

omdr/min., 4 s kokam 3200 med bedre

print monteret : 47.000 omdr / min.
Denne motor var desveerre et fejlkøb da
jeg på det tidspunkt troede at 12 cp 1700

celler svarede til 4 s LiPo(4s 2p kokam 2000
og senere kokam 3200)
Så de forventede ca. 55A jeg troede den

trak, viste sig at være 70A og over

fuld gas til kor-

burst på 10-15 sek. og stadig få korte flyveture med lettere overbelastede celle4, så
hackeren blir.er nok brugt til et andet projekt en dag. Hr.is jeg da ikke lige falder
over en pose penge og,køber 4 stk. kokam
4800 celler. (På Hackers hjemmeside er der

.1 s

kokam 3200 :13.000 omdr/min. Her har
har lyst til på et 4 s setr-rp, ca. 48A treekkes
deq, og det rækker til masser af fart og til
lange lodrette stig. (i min pyranha på ca.
1050 gram er der en smule over 1:1 tryk).
Men den overlegne power har også sin
pris, da flyvetider er korte (3,5-5 min) typisk på 4 min. Her skal der alligevel gasses
lidt ned for at opnå rimelige flyvetider. På
denne motor er det ikke nødvendigt at lave ekstra køling da den køre med super
virkningsgrad.T0A regulator der kan køre
soft timing (2 polet).

anbefalet en B 40 8 L til 4 s LiPo, det er for-

kert, det skal være en 9 L)
Som en afsluhring vil jeg oplyse at hvis det
er fart man er ude efter i sin model, så bør
man nok overveje pylonracere eller lignende, da de generelt flyver hurtigere, og
for færre penge. Du skal vælge en EDF
model hvis du kan lide at se og flyve jet
modeller (man kan også godt få nogle EDF
modeller til at flyve rigtig hurtigt, men så
koster det også).

40.000

Brian Poulsen

omdr/min.
Det her setup det er godt, her opnås god
performance (ca. 560 \\htt) kombineret
med et lavt strømforbmg ca. -t0 A, det giver gode flyvetider med masser af fart og
god stigeevne. Motoren er dog lidt speciel
da den skal times med max 5 grader (soft),
times denhårdere pulser den r.ed tuld gas,
og så skal man ikke bruge Schulze regulatorer da de åbenbart er timet for hardt. Jeg
vil kraftigt anbefale at bruge en 70 A regulator da test har vist at fx 48 A regulatorer
er for svage. Desuden skal der bruges kø-

800

te

3200 = 42.000 omdr/min.
En helt ny motor fra Mega der er beregnet
3s LiPo og små og lette fly. På 3s LiPo leveres 320 Watt, dette vil række hvis man
ikke er nogen fartdjævel.
På 4 s LiPo ændres den til en raket, men da
den traekker 47-48 A= 650 Wattbliver motoren meget hurtigt varm, og efter min mening er den for lille/let til at klare det. Men
hvis man kan sh're gaspinden og kunbur-

B 40 8 L vægt 155 gram 2 poler 3750
omdr/v 3 s kokam 3200 = 36A 36.400

GRCC

lnteressante links:

http:/ /wwr,v.el-fly.dk/ Har alt hvad der skal bruges til EDF
http: / / www.kontronik.com

/

I

Her kan downloades testmålinger med statisk tryk til sammenligning
http: / / www.rcgroups.com/ forums / index.php?referrerid:5165&topic:ezone
Der kan læses,søges i deres søgemaskine og diskuteres om EDF
http: / /www.rvemotec.com / Ploducenten af fanen

http:/ /www.jepe.org/ Producent af den velflyvende pyranha
kontaktes for seriøse spørgsmål/reaktioner på mail: brianogmarina@webspeed.dk
I
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Spektrum

2,4 GHz'parkfly'

styringsanlæg
I
,_

Stort
Spek

Indsat
Den omtalte

til krystaller og frekvensklemmeL
goddag til'tænd og fhr". Det lvcler næsten
for godt til at være saldt, men det er hvad
Farvel

ringsanlægget lover og leverer.

Er der andre 2,1 GHz, sendere pa pladser.r,
skal du stadig ikke tage en klemme, sendeme linder selv ud ai at tage de ledige kanaler; i hvert fald indtil der er 40 sendere
tændt samtidigt.

Skifter du krystal i mobiltelefonen

Sender og modtager med samme kode

At der ikke skal krystaller til er ikke nyt, vi
går heller ikke og skifter krystaller i vores
mobiltelefoner for at få en ledig kanal.

Senderen og modtager leveres så de har
samme kode og således passer sammen,
men når man skal have ekstra modtagere
til senderen, er det simpelt at kode derr.
Man sætter et specielt stik i modtageren

Spektrum 2,4 Ghz 'parkily' tjemst;'

Mange har også sendere og modtagere på
35 MHz der kan skifte kanal uden at der
skal skiftes krystalle4, så når der el en ledig
klemme på fx kanal 74, så kan sender og
rer til 35,140 MHz

(følger med), og trykker på en'kode'knap
på senderen, så er den klaret.
Kode knappen på senderen benyttes også
til rækkeviddetest, når man hykker på

Uden frekvensklemme, hvordan nu det

denne knap skal der være minimum 30
meters rækkevidde ifølge manualen.

modtager nemt skiftes til kanal 74 som sva-

tilgængelige kanaler på 2,4G Hz båndet,
og begynder at sende på to af dem. Hver
sender har et unikt nummer (ligesom fx et
bankkontonummer) og modtageren er kodet ind til at lytte efter dette nummer. Når
modtageren taendes, begynder den at søge
de 80 kanaler igennem for at finde signalet
fra den rigtige sendeq, og når de to kanaler
del sendes på er fundet, låser modtageren

Hvilken klemme skal man så tage

Du skal IKKE tage en frekvensklemme.
Senderen sender pa 2,J GHz, det vil sige
24001\/1hz,, og

der er et pænt st1'kke vej fra

35 MHz der normalt fl1.r'es på,
MHz som dette system benytter.

30

Modtager med to antenner

Spektrum systemets modtager har to arrtenner, som hver er på 10 cm, ikke den me-

ter lange arltenne

vi kender fra 35 MHz

systemerne. Jeg skriver modtager, rnen det
rigtige var at skrive modtagerne, der er
nemlig to modtagere inde i den lille plastic
kasse. Antennerne fra de to modtagere placeres vinkelret på hinanden, så der altid er
en der har maksimal irrdstråling fra sende-

på dem.

til

2400

Rækkevidden er udfordringery det er der-

for systemet markedsføres til 'parkfly'.
Som det kan ses på billedet har jeg testet
systemet i en Mini Edge 54Q og har ikke
oplevet rækkevidde problemer overhovedet inden for den synlige rækkevidde. Vi
har regelkrav til f.eks. stormodeller om at
de skal flyve på 35 MHZ, så der er det foreløbigt helt udelukket. 2,4 GHz frekvensområdet er heller ikke reserveret eksklusivt til fjernstyrede fly som 35 MHz er def
trådløse net opererer også på dette bånd,
og noget af teknologien er da også lånt herfra.
Hvad skal Spektrum systemet benyttes

til

Til mindre, ogmed udviklingen af teknolo-

Når senderen tændes, søger den blandt de
80

Hvorfor skifter vi ikke bare allesammen

rery uanset hvordan flyet vender i luften.
Dette system er også kendt som'diversity'
og er i RC verdenen også kendt fra ACT's
modtagere.

gien efterhånden større modelle4 vil det
helt klart være et hit. Til inderrdørsflyvning
er det suverænt, til skræniflyvning er det
oplagt, og til parkfly er det err bekvemmelighed.
Må man

benytte det

fuldt tilladt at benvtte Spektrum
systemet. I skriverrde str-rnd er CE

Ja, det er

mærkningen på plads, og forventes til landet i større mængder i april-maj. Spektrum
anlægget (og Mini Edge) er venligst stillet
til rådighed af Nerv Heading, for forhandlerliste se :
http: / / rvlvnrnewheading.com / dk
Claus Tønnesen

NFK
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Transformatoren alene

Stik*saten med det medleverede tilbehør

Sådan kan det hele ligge

"klar til brug", bøjlen er egentlig beregnet til en miniboremaskifint til stiksaven her.

ne, men passer altså også

Prorrrrorr
Ja et

'lærktø!

område der har r'æret omtalt før her i

Modelflyvenyt, men dels har det mest r'æret de små miniboremaskiner der har t,æret omtalt. Og dels fordi der er andet end
de små maskiner. Proxxon laver en kom-

plet serie af værktøj til hobbybrug. Du kan
moblere dit værksted med Proxxon maskiner os du kan få hjælp til din dovenskab, om det så gælder udsavning, slibning, fra.-sning eller hvad du nu måtte ønske dig.
Legetoj siger nogle, andre siger kvalitet. Ja
alt er som ojnene :er det. Jeg har altid set

Proxxon som en mc-llen-rting, dog mere
kvalitet end legetoj. Dcr l.-lr'es to forskellige serier af værktoj. En mcre Lrroiessiorlel
linie, og så den de t-leste af os kender. Den

professionelle udgave har je* i\le provet.
Men kigger man i katalogei, s.r c'r der imellem glasslibere, gasbrænds1s og neialdrejebænke og fræsere iaktisk en dei
værktøj der egner sig til modelt'h'bvggere.

Stiksav rundsav, dekupørsav og n:iepudser

-

er bare nogle af dem.

Der er mange maskiner man kan bmge,
men en god ide er at vurdere behovet
grundigt, så man ikke køber en hel maskinpark hvoraf der kun bruges to af maskinerne. Senere hen kan man så udvide
antallet af maskiner.

Moclelflvvcnvt 2-2006

tll rnodelbrug

jeg valgte .rt købe en stiksari så jcg kunrre
slippe for det besr.ærlige og tidskrær'ende

arbejde med løvsav når der skal skæres
spanter ud i fx krydsfiner. At den også kan
save i andet, tyndere messingblik og lignende blødt metal er kun yderligere 6n
fordel. Saven bliver leveret med to klingeq,
til hhv. metal og trae. Det er en god ide at
købe flere med det samme, for de holder
ikke ret længe. Der mangler faktisk en rulle til klingen, så den ikke bliver presset for
langt bagud. Som det nemt sker når man
saver og man bliver lidt for ivrig. Det er ofte den måde man får knækket en klinge så
rådet er: lad værktøjet gøre arbejdet.
Der er en elektronisk regulering af hastigheden som er hvad Proxxon kalder "Thyristorstyret" Det betyder at bruger du en
ganske almindelig strømforsyning, så er
der ingen form for regulering. For at få det
skai man bruge deres egen transformator.

Smart... for Proxxon! Men faktisk også
srnart for dig som bruger. Det er den rnåde
rlu far glæde af de fordele den styring gir-er. Tager man saven og tilslutter str'ørnforslningen og kører den ned i laveste

hastighed, r'irker det hele sorn en gang
salg.g.rs. Saven hakker i det og kører ikke
jærlt ... indtil du belaster den! For den
tungere pa den made at jo mere fbrbrug

saven har af strøm, jo mere stabilt kører
det hele, og pludselig virker det der før var
iidt slasket, ganske lækkert og effektivt.

Strømforsyningen har tre udgange til
Proxxons egne stik, og en udgang til bananstik. Den er på i alt l6v (12v ved fuldbelastning på 5A) og bruger 85w fra lysnettet. Der findes også en mindre i deres
program, men da prisforskellen er så lille
er der ingen grund til ikke at tage den kraftigere udgave.
Stiksaven er en lille handy maskine soln
kan save i op til 10mm træ, om det så gælder balsa eller krydsfiner er ikke oplyst,
men 6mm krydsfiner klarer den uden problemer. Savning af spantel eller andet i
den tykkelse trae gar som en leg. Det eneste der mangler på den er en blæser der
fjerner sp.iner fra overfladen, så man kan
følge stregen. Den kan med en finere
klinge også save i såkaldt blødt metal. Alt
i alt er det faktisk noget ganske udmærket
r'ærktøj. Jeg har i al fald haft stor glæde af
denne stiksav, og jeg kigger lidt på deres
rystepudser samt en lille rurrdsav. Med de
tre maskiner vil man under alle omstændigheder være dækket ganske godt ind
når det gælder modelfly.
SL
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En frostklar solskinsdag i februar besøgte
Poul Møller RC-Helikopterskolens østafdeling i Hollræk. Skolens stiftere og instruktører Per Knudsen og Thomas Steensen havde invitelet redaktøren til en
helikopterlektion ior at fortælle om det
initiativ de tog for e't års tid siden hvor de
startede skolen. Redaktoren or.elværede
også en lektion og prør,ede såsar selv at
styre en af skolens helikopte.re.
Per og Thomas har det første års tid lroldt

4'.:

lav profil om skolen og kun trdbrerlt
kendskabei til den med mund til mund
metoden og r.ia en hjemmeside, men nu
mener de at tiden er kommet til at fortælle lidt om den.
De to instmktører lrar kendt hinanden i
flere år - dels gennem deres arbejde som
erhvervspiloter og dels som rnodel-

helikopterkammerater.

i'å

nogle lange

flyveture, hvor aukrpiloten passede deres
arbejde i en Boeing 737, fødtes ideen or.u
en lrelikopter:skolc, hvor alle kunne få
hjælp til alt dei dcr følger med i at blir,e
moclelhelikopterpilot. Fra deres arbejde

:lru*:l:
s?:r j
-J:;5:"

som piloter kenclc.r de betvdningen ai
systcr.natisk skolins, så hvorfor ikke ogsa
prør,c det i modelregi.
Dc.r var mange ting cier sktrlle cliskrrteres
irt.lt'rt skolt,n kurrrre komrrre i gartg.

I

3

*

:GI

å

Blandt

."'.^i:l:"1;;liiel ville I'rave

tlct

nrocl at lrctale for" r-roget,
dt'r' norm.rlt r-nocit.rges gr.rtis i kluLrbelnc

rttnclt omkring i landet. Per og Thomirs
r'1e- ciog på at r-rosle h.rvde brtrg for til-

s.rtse

butlrltt

og r.r.rcner sclv at clerr syste

r-r-ratisl<e

r-rnrlclvisnins cle på Lraggmncl .ri

I)('i Kfrr,l'an.kolt'r Itn J)elr,r.'cn

I.ittL.til:,r.rrlrrk.rnslttcltres.\lurlrrr'katclltt'rlor-l.,irt!r:rrir!rl\kcr:pr,r-trrrli;ir'(,rl.rii1r!r,('l
l, r r:'rJi i n -{,,lnin1t l,,r l\ (,(J()glr

og ilr! rirlrl! r. I irtk' til tlt for.kelliCt.lalrril<.rnter Iir.lt'
rvrvrr'.tc
rr rt

rr

nionen.ri L

iL.ttrr i rler.aonr

\\ \!!\"1'aqll)Lrf 5 c()rll
rr rr rr'.he liI
rr rr
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t,rli.corr

rr..r:clrcli t r,nr,ru,/ l.lrPlllll

c-lercs

m.mgLr crfaringer tilbvclo; er pengelro
r'ærrl. Positive tilLragenrcltlingcr fra eJcvcr fortællcr c1.r også .rt initi.rtivct el blcvct coclt nocltaget.
Deres baggltrnd sotr r-uorle lprilott'r'cr ior'skcllig. Bcgge h;rr t'lrtjct 1r:tvrrrtcclt- r.t.toclelfh' og lrt'likopte rc i r-r.rrge ar'. fhonr.rs
har f.iet sirr helikoptcr'.ktr1ing i I:ilskor;
hvol de-r cr et .rktir t hclikoptelnriljø dcr

***,

t

hjalp ham i gang og hvor RC-Helikopterskolens vestafdeling nu holder til. Per har
gået den hårde vej alene med hvad det
koster af "hårde landinger" og efterfølgende reparationer. Begge har efterfølgende
hjulpet andre i gang i deres egne klubber
og erfaret at der var et behov hos mange
om at blive guidet gerurem fra håbefuld
helikopterpitot til fuldbefaren pilot der
selv kan samle og justere en modelheiikopte4 programmere senderen og endelig

flyve den på en tryg måde.
Med RC-Helikopterskoien tilbyder de helikopterejere hjælp på alle niveauer lige fra
valget af grej til flyvning af komplicerede
manØvrer. Et kursus der har været populært i skolens første år er et endagskursus
hvor eleven får hjælp til at indstille sir
egen helikopter og foretage alle justeringer og programmeringer.

Det er mep;et grundigt, tager mir-rdst 6 tirrrer og sluttes af med at instmktøren f1v-

ver med morlellerr o: sikrer sig at
a1t fungerer tii:ied::-lientlc. Eleverne har ud ore: :.,: :..r::c:' ..1
radio og.a alle nr.r:-.-:-..=:' .r-r -: .
jæ-1. I:-::-:. :. -.:noter og
'elvh
ne gØr megei r-td ;i.:: ict i i r'r':l
- og ikke dent - dr: -i-,. ..-.,.-;=:

omkring det enkelte produkt kan selvfølgelig iindes på producentens hjemmeside.
Foradiskussioner er jo blot udtryk for folks
eriaringerl indtryk. Det er svært for nybeglndere at sortere "det rigtige" fra".
\ogle gange kan det bedste råd være at
spare Lidt på helikopteren og bruge nogle
tlere penge på brændstof til træning. Et
par andre gode råd er at købe udstyr der
hurtigt kan skaffes reservedele tif og noget der bliver brugt i den klub man flyver
i, så gode råd og hjælp er tæt på.
Dagens elev - Jan Petersen fra Jyderup havde netop efter en sådan rådgiwring
købt en Logo 14 el-helikopter med alt udst)'r. Logoen er efter sigende en rigtig god
helikopter der kan anvendes af både begyndere og eksperter. Jan har aldrig f1øjet
modelfly og var på pladsen for at få et par
flywelektioner.
Ved skoling benyttes helikopterskolens
egne modeller hvor et avanceret dobbeltstyringssystem sikre at der ikke sker
uheld. Hvordan systemet helt præcist
er sat op er lidt af

en fimahemmelighed, men underteg:rede oplevede på en prøvefur at systemet
fungerer upåklageligt. Når først man som
elev har oplevet at helikopteren ikke styrter ned selv om laver fejl, slapper man af -

og så er det pludselig meget nemmere at

styre den. Skulle det trods alt gå galt

Hjemme træner Jan med en helikoptersimrrlator som hals instmktør Per har sat
op sa den r,irluclle l-re-

likopter
meget

- som den

skolehelikopter
han flyver med - sat

f,

op til en
prak-

.i

arbejde.

Det tager længere tic-l,

?.**-.
I

nren på den måde laerer eleven

*..'-."x

.
- ]

l-nt'.i.
Per oq iht-rt-nac ftl'iæller at de helikop-

til

som Per siger:

ilkr: :rr .:,r il-

I den rigtige opsæh-ring
kan Logoen udføle seh,

Filskov at skolen tilbi'der
underr.isning. El der en eluppe
piloter i en klub der eeme r,il ha-

meget dc. kar,. Ki,::: ::r ::r ;. i: c I i <rrl :rrr.iloter karr f.t ilrisi-. :t-:-.: :,-. ...-.t.n :,-l ioi.,
så piloten kan f.: c1c:.:'-,-,,i::.t.tl:i ---.=.<:L.tham og hans penqe:.'-.r.: J:: {..:i ::ads
flittige studier i blocll-uel r:. ::;::i..r:i:.r.icr
og pa direrserfora \.Fi<:..-r:: !. -,':'c-

gynder al. vuillere hi

ve unden'isnine p.r hjen-rrnebane,
kan det ogs;r alrcrngeles. Der kar-r
læses ntere om RC-Helikoptelskolen pa hjcmr-ncsiclcr-r n,n'n'.rcåeliskolc.dki, hr or nran ligeledes kan se

.i-:'

prisel o: 1l'oi.1an skolen kontaktes.

ens behetr' lrg rrrisk€t'. CE

"

begynder.

Når Jan så senere får
mere stvr på helikopterflyvningery kan der
'askrrres op" for ydelsen.

kornplicerede 3D manør'rer.
Det er ikke kun i Hollræk og

tere rici itlil;n.lle. i das rcnt faktisk
kan t'ivle - tlci =t L.-1.- r:tcget ior:skeliiqi
lrvor nerl: tir.: ir' .-.: .:r'r'c icl'r og iri-or

passer bedst

t1r.r.er

lig vir-

keliqhedens
model. Jans Lo-

go er

tiske

-

hvad det endnu ikke er - har skolen tegnet
en ansvarsforsikring gennem RC-unionen. Det er heller ikke eleveme der skal
hjem og bestille reservedele, skrue på
skolehelikopteren eller betale stumpeme.
Det var tydeligt at Jan havde rimelig styr
på modellen oppe i luften, så det meste af
første lektion foregrk i lav højde, hvor der
blev trænet starf hover og landinger.
Under hele lektionen snakkede Per til eleven og gav henvisning på hvordan der
skulle styres. Ligeledes fortalte han når
han greb ind, {or med skolens dobbeltstyring mærker eleven ikke når instrrrktøren
griber ind. Efter godt et kvarters flylning
var der ikke mere brændstof i tankery og
Jan fik en fortjent og tiltrængt pause.
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En mørk novemberaften kørte jeg af sted

for at hente min Ultimate fra The World

.{a -2
,trr

aå*

Butikken har eksistelet siden 1. december
2003, da Lars var træt af at sklue på biler
og hellere ville forene hobby og erhverv.

Models. Den var bestilt den via lnternettet
hos LC Models. Jeg havde glemt at lade min
GPS, så

det var lidt svært at finde butik-

Åbningstiderne er passende for folk med
arbejde, der er rremlig åbent fra sidst på
eftermiddagen og hen på aftenen. Belig-

ken. Heldigvis var der hjælp at hente: Man

genheden er i et industrikvarter, og efterlader indtrl,kket af at der er bmgt flere

ringer til dem, og så er de så venlige at di-

penge på trdvalget errd på beliggenheden -

rigere en fra hovedvejen

til butikken - flin-

zA

godt for modelfolket.

Vel ankorrmet er der tid til at studere udvalget imens en anden rnodelflyver bliver
betjent. Udvalget er pænt, der er produkter fra Multiplex, GWS, TopFlite, Great
Planes, Dublo, SUllivarr, Kavan, Klick, og
Graupneq, osv. Og selvfølgelig er der også

udvalg fra The World Models.
Faktisker alle vægge dækket af reoler; hyldeq og kroge rned grej, selv gtrlvet og disken er fyldt rned spændende 'dimser', crg
hele kasser med propeller. Som ordsproget
siger: "Det mulige har vi, det umrrlige er
et stort

der kort leveringstid på"

ke mennesker - Henrik & Lars
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Lal's har ilr;jct nrodclilv i crr ilcnncskealtlcr; oe givcr gelrre virlere ai sinc cli.rlrnger til kundcrne. Dct nt.ærker'ntilt ltal'
lr.r.rn snakkcl nrcd clenr i br-rtikkcn, clet er'

ikkc sor-r-r i Ililka, hvor nran b;rrc ltivel valcr ncd fra l-n'lr-lcrnc. \,lan snakkcr; pil1er;
lorlcr r-ned rlin-rsc.r; sn.rkker' merc - faktisl<
cr tlct tct sr ært .rt f;i aisluttet cn h.rnclcl.

.;l
Lals & I {cnrik læggcl sclv r'ægt p.r

,':.
wdt; 'wry:w:q

pr1)-

gr.rmrnct fr.r The \'\orld \todcls, og frcr.r.rhær'cr især' dcres tilbchørspr'ogl'cln-1, sonr
k.rn r';cr-c ovclsct, selv om clc i Ilclc tilia'lde cr uvt:unkcnclc'. l'hc \'\(rrltl \lodels cr'
kincsisk oe producercr' mangc .\RF Itlv
hvor dcr cr clcl ejort r-rregct lrr-l ai folar'Lrejclning, og tr.ursporIinclpakni ng.
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Wing-dragon Sportster
i,.;!r,:1"

En vinterdag hvor RC-redaktør Poul Møller besøgte Avionic for at købe lim og et par
andre småting insisterede den nve indeha-

ver Stig Christensen at redaktøren skulle
prøve en prisbillig model i "Bilka"-kategorien. Stig fortalte dog at modellen udmærkede sig ved at have et fjernstyringsanlæg

der duede, og at modellen var udstyret
med krængeror og dermed var i stand til at
udføre manøvrer som loop, rul og rygflyvning. Redaktøren var ikke meget for at få
udbygget sit image som skumpilot yderli-

gere, men Stig var vedholdende, og det
endte med at Poul Møller lånte modellen en Wing-dragon Sportster - til test. Her er
hvad han fik ud af det.
Den sportslige drage leveres i en farvestrålende papkasse hvorpå der bl.a. står at modellen er aerobatisk, stabil og solid. Det
loverjo godt, og et kig ned i kassen afslører
da også en solidt udseende plastickrop,
vinger # rødmalet styropor og haleplan

og finne af noget der ligner
plasticbekukket depron. Der er
også en sendeq, et stort dekora-

*ii liiirel;:r; |:a*l ln!*lirr

Vælger man at dekorere Sportsteren med
de medfølgende - og udstansede - stafferinger tager hele processen et lille kvarter.
Se det er RTF (Ready To Fly)!
Der skal passes på når Iinkene monteres på
rorhornene. Linkene er meget skrøbelige det lykkedes mig at knække et - og det materiale rorhomene sidder i er meget blødt,
så hiv ikke for meget i dem. Heldigvis følger der et par ekstra med i kassen.
Inden der kan flyves, skal radioen dog forsynes med 8 AA batterier (der ikke med-

følger) og den medfølgende 1000 mAh
NiMH akku skal lades op. Vejledningen
anbefaler at den lades og aflades 2 gange
inden den lades op til den første flyvetur.
Det tager sin tid med den medfølgende
stikladef, der angiveligt lader akkuen op
på 4 timer - og ikke er forsynet med nogen
form for elektronik der afbryder ladeprocessen. Vejledningen fortæller at akkuen
tager skade hvis der lades

mere end 5 timer
pas på! ieg

-

streret vejledning viser trin for trin hvordan det gøres. Vel er FMS simulatoren ikke
verdens bedste, men hvis alle "wannabe"

modelpiloter brugte nogle timer med at
træne på dery ville de helt sikkert spares
for nogle styrt

-

og sikkert også spare nog-

le penge.
Yejledningen

Den illustrerede engelsksprogede vejledning på et enkelt stort ark er ganske udmærket. Det eneste jeg mangler er en kraftig opfordring til at opsøge nogle erfarne
modelpiloteq, der kan hjælpe brugeren i
gang. Finder man modellen på Avionics
hjemmesideq, vil man dog se denne opfordring.
Radioanlægget

Radioanlægget kan leveres i to versionen.
Hos Avionic udleveres modellen med et anlæg

så

tionsark, en stiklader og lidt små-

ti.g.
Samling af modellen

Alt radiogrej, moto4, propel, servoet
trækstænger og rorhorn er monteret.

Det eneste man skal lave for at gørc
modellen flyveklar er at skrue haleplan og halehjul fast med to
skrue4, sætte trækstængemes link på rorhorsamle

vmgen og

tape

den
sammery klippe canopyet

ud og montere vingen

med

elastikker.

valgte at lodde
grønne MPX-stik på akku og regulator i stedet for de monterede Tamiyastik - og kunne så benytte
min X-PEAK 3+ lader.
Yentetiden
Da det tager væsentlig længere

tid at lade akkuen op end det
tager at samle modellert kan
ventetiden passende bruges til
at øve sig på at flywe på en computer. Med Wing-dragon

Sportsteren følger nemlig en
CD med FMS modelflyve si-

mulatoren

og et kabel,

så

radioen kan forbindes med
computemes lydkort. En illu-

36

der fungerer i mode
II, hvor krænge- og

højderor

styres
med højre hånd og

sideror og motordrossel med venstre. Det er den
styremåde de fleste herhjemme benytter. Anlægget sender på 40

MHz

-

nærrnere besternt på 40.770lvtIz.

Det er midt imellem kanal 56 og 57, så be-

nyttes modellen på en modelflyveplads
må piloten huske at tage begge klemmer
(hvis der da overhovedet er klemmer for
40 MHz). En komplet oversigt over de 22
frekvenser i 40 MHz båndet kan ses på Mo-

på RC-unionens
under "Nyttige artikler".

delflywenyts afdeling
hjemmeside

-

se

Modelflnænvt 2-2tXl6

.*re

Flyvning

Med en fuldt opladet akku og rorene sat
neutralt blev Wing-dragon Sportsteren en
flot vinterdag med sol og rim på alle træer
og buske kastet i luften til sin første flyvetur. Et 20 cm lag sne umuliggjorde at jordstarte modellen - hvad den ellers skulle
kunne udføre - og jeg havde ikke et par ski
i passende størrelse. Motoren trak modellen til vejrs med et pænt kraftoverskud. Ef-

tet, var om modellen var solid
som lovet på kassen. Den klarede dog alle belastninger i luften, og da jeg landede den

blødt

og fint i sneery skete der heller
ingen skader ved det.
Dagen efter fik Wing-dragonen
monteret et sæt MPX pontoner

flø1

med elektrikerstrips, og så gik
det fint med snesiarter. Skiene

modellen ligeud - og det kunne den gøre
på mindre en halv "gas".

rykkede tyngdepunktet lidt
frem, men motoren har kraft

ter lidt trimkorrektion på højderoret

Llden mine fingre blev helt stive af kulden,
fandt jeg ud af at Stig ikke havde lovet for
meget. Modellen fløj overraskende stabilt
rundt og kunne med lidt tilløb slå alle de
lovede krøller på himlen. Som en del af testen fløjjeg modellen så langt væk at de
fleste begyndere ville have været i store vanskeligheder
med at se hvad der
var op og
ned
t:

nok

Den færciige rnodel mcd hiulene be€iravei i sne

til

at løfte modellen fra sneen. Med
pontoneme på er der noget mere penduleffekt i modellery men den kunne stadig
rulle og loope - rygflyvning kneb det mere
med.
Konklusion

Det skal siges med
det samme at der
ikke er tale om et

produkt der oser af
kvalitet. Men for beskedne

og uden at blande mig i debatten om "Bilka-modeller" og deres indflydelse på re-

kruttering af nye modelpiloter vil j"g opfordre nysgerrige sjæle - der ikke vil gå den
ftrlde vej og bruge 2-3 gange så mange
penge på en ordentlig radio og model med

udstyr - til at prøve modellen. Men husk

nu at få hjælp af nogle rutinerede modelpiloter i en af de modelflyveklubber der
kan findes på RC-unionens hjemmeside.
leg kan lide:

får man en model der flyver forbløffende godt. I modellen er en
6 kanals modtage4 4 servoe{, en 30 A regulator og en 8 cellet 1000 mAh akku.

Prisen
Fll.vegenskabeme

Alt sammen grej der kan bruges i en anden model, den dag man har "slidt"
Wing-dragon Sportsteren op. Lægges

Vejledningen (trods

1095 kr.

At der

er både krænge- og sideror på

modellen

a
a

Jeg

det

engelske

sprog)
Byggetiden
Muligheden for at træne på simulator
kan ikke så godt lide:

r

Laderen
Det meget bløde materiale i højde- og

sideror

link

a

De skrøbelige

o

At radioen sender på en "mellemfrekvens"

Tekniske data:

Spændvidde
Længde
Vægt

Motor
Profil

på den - og oplevede ingen

problemermed

dertil'ifriiffffien:for

at bruge senderen
modelfly-

9,6 V, 1000

mAh

FIvI, 4 kanaler, 40,770MLI2 -

Kanal,56-57 grøn

s.rrrurren med den medfølgende

mankunlånte modeller?). I vejledning står
at radioen rækker 300 m på jorden, og der
fortælles også om hvordan man kan teste

simulato4, er der ikke andet at sige end at et
køb af en Wing-dragon Sportster er værdi
for hver en krone. Brug dog også lidt penge

www.rc-unionen.dk

rækkevidden med nedslået antenne på 20

på en ordentlig lader!

www.art-tech.cn

meters afstand.
Den eneste af de lovede ting jeg ikke fik tes-

Modellen giver en reel mulighed for at opleve hvor herlig modelflryning kan være,

www.avionic.dk

5-2005

650 g
480

rækkevidden (sådan rækkeviddetester

Modelfl'Tenyt

cm

86 cm

NACA2412

Akku

Radio

118

Links

37

Dansk

Modelflyve
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iil*luitet Kon:cli,l I),rnsk Atloklub rrs l'€cldraiion Acron.lrtirl lntenrrtiorrrl. ÅrrkontinSent€.t el i{)0,- kr for
seniorcr og llril.- kr lirr jrrniorer-, lirr begrc k.ricrr>ricr
rlclse sk.rl d(rr.rli;!l L\.t.rlcs et ful(it Jrskontintcni.

Formand: Lars Kildholt
Kærager 6,2670Greve

Tlf.:43 69 66 67

luittttt.tti:k

f.r or er.kr clencle Lrclob retuuclerel i

dcr ct inclnreldelsesge'Lrvr pa lt)0,- kr. \'ccl inc1rrrelsonr inclmi.lclcs i arets sidste hrh clcl, r'il
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Bestyrelse:
I-ars

Kildht'li

He1

(itcr,r' IiC-Ct,ntr'r; formantl,

1

li.

-13

69 (r(r (rZ

[-nr.ril: fornrrrrclt,, rc nnionetr.c]k
Jorgen Hol'oe, KFK
froels Lurrrl, Crr'r'c RC-Ctnltr', næstfornrancl

RC-unionen

tl

\lcelicrrnrc;

Iicgn.rr |ctcr.cu, Ilrarrrlc NIik.
Kim l\{ou ritlt'cn. r\r-iirtor
I I.rrrs Jorterr Kristcnsen, I Iaclcrslev RC

(,rtr e IIC-Center
,\llan Feld, Å\lC, supplernr

ikopternrodeller:

Ileni, l)akirr Jeppcsur
Rosenp.rrkcn 61, 6710 Ilramming
Tlf.75 l0 lti 09/23 l7 z+ 23
E-nr.ril : renet(t cl.rkin.clk

Jet-g[l]rpon
Kinr Jirrgerrscn, Ribsvcj

30, -1230 Ska'lskor

Tli. 5E I9 50 32. nobil: 20 (r7 98 32
F-rrail: kim.jorgc1l5911tr gct2tret.cl k

Stccn Larscn,

RC-unionen

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

Ska la

Eliteudvalget:

Bjarnc I'cclcrsen, Bredg.rcle 50, 9{90 Ilrnclmp

I.rn: Jorgcn Krisiorscn,
lir.rmclrrrp Iivgade 71,
r,littr Il.rrl! -rL\. ll:.;l '1 ,.1
I

Tlf. 9lr 2-{ 08 07, mol.il. 30
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l-: .r.: '
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I'crr Hinrich-.rt, I'r1Lq.rJc
tri(ltl Srrnclcrbrrrq,
E-mail:l,c.t

Slu
Fritflyvnings-Unionen

Formand: Per Grumet
Ericavej 42, 2820 Gentofte
Tlf. 44 44 88 76

7-1

j

r_C, ttcr0

-lj

27, si.

'1000

emoclr.lle r:

I

3, Tune.,

.16 I 3 89 65

Iluurllrkor ll0,
l-r'shrrp, Tlf. ii(r 22 (ri 19, far ll(r ?2 68 67

(r-l-10,\usrrstcnbor.q, Tlf. 71 15 23 90

K.rrcn l-.rrsen,

L-nrail: rcpsej-tusl(t pesi.teJr.clk
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E-nrail: sckretariatl(r rc-unioncn.dk
H jenrtrresiclc: u'n,rr'.rc-tr nionert.clk

Irl-sr'ær,emoclcl ler:

Girobank 326-53(r6

.13,

'lli. iid: \lanclag-torscl.rg kl.

Orientering fra R€-Unionen
KLUBBER

Ny kontaktperson

I)rassholm Moclelfl1'r.ekluLr: Peter Kleist,
Hol tevej 21, 457 1 Gre',.inge,
E-mail : petcr'.klcist(rt\nrril.dk

T

Ii.
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I5.3(l-l7.30

Frcclas /lordag / sonclag cr tclefoncrr Irrkkct.

r

66 0302,

Nyt fra sekretariaiei
Nn har du, forhribentlig, faiet dit nredlemskort for året 2006.
Hvis du ikke har'nrodtaget noget kolt, karl
dct skylcles, at vi ikke har en kolrekt adlcsse, og rnuligvis har fået dit kolt rehrr fra
postvæsel1et.

Du kan så kolltaktc sekretariatet, og infor-

Ny mail-adresse

yveklub:
E-r.nail : 121(oprivat.dk
Se i ovrigt Kh-rbfoltegrelscn
Sør,i g NIodelfl

i MFN nr'.

3 12005
CERTIFIKATER: A- certifi

Formand: Erik Knudsen
Amagervej 56, 6900 Skjem
Tlf.:97 3517 67

Iiorkildt, Tlf.

RC-unionens sekretariat:

Jesper lerrse rt, Cammelg.irri I I,

\/rrlose. l ll'. -1.1 lE 2S 0S
L rrril:pelc 1., 1rr\nrr'.inl\unli.c'\t)l

Dansk Modelflyve Yeteranklub

rtsflyveu dvalget:

Jan I lackc, Lotusvej

stof-net.(.lk

350t)

Formand: Ole Bjergager
Hollænderdybet 13.tv
2300 København S
Tlf:3257 4001

1E

Frekvenskonsulent:

12 (r0

I)t tt r llt'ch, Sonclerg.irclsrtj

Linestyrings-Unionen

20

l..::' . .'.:.r-.r \ -'.;r:.: l,l illlr llr:,rcit',
ili ': I ;r li l: m.rri: r!in,rrlrr-rrli! nr,ril.dk

Styri ngsgru ppe r:

i.:r:'-:;

E9

F nr,ril: biap(r post.t(.lc.dk

r'

kat

Petcl C. Fritser-r, Elleharnrler RC-kh-rb
Nie.ls Bjorn Jacobsen, Holba:k Mfk.
Joer.r Pederserr,

Odense Modelflyveklub

H-certifikat
FI.rns La

Cotrr'-llalbo

firere ofil gvf. n1, ;11]1c.qie, eller irrfotn-ration
on, at drl stadig bor saltrme stcd.
Vi er ofte ude for; at postv;escrlet ikke aflcverer Modelt'1)'\'er1r'/t, r]rcu retttlnerel til
RC-tr, rned oplysning om, "er ubekendt på

adressen". Ved opringnirrg til medlemmet, oplevcr vi sii at medlemrnet siger':"
Her har jeg da boet de sidste xx åt'.".
Mcn de-t er altid cn god id6, at give beskcd
til seklctariatet onr ny adresse!
Avispostkontoret har tilsyrreladende haft
meget s\,aert Vec'l at omdelc Modelflyvc-

\ftxlelfli rcnr t l'2{)()6

nyt nr. 1 /2006. Vi har været nødt til at sende erstatrringsnumre til ca. 30-35 af RCunionens medlemmer, som desværre ikke
havde modtaget Modelfl yvenyt.
Vi haf, via vores ekspedition af Modelf-hvenyt, sendt en klage til Avisposten, og har
modtaget følgende lakoniske svar:
Takfor din henoendelse
ling

{

t'orsinketludtl,lir'.1:: .i.f 0mdl
Modelflyunyt. Vi arbcjdcr ltil'ir;,ii rr:i.i ,;i o}rf ionr

nrcre kttnliteten af oores produktt'r - ,t.1

l:;r :r

input .ft'n

ir

tL'.

1,1

f';flrr.;ar

ku

il der

c

de

S,,n,lu ktn

se

t

., i gt

igt

el enle n

lemmer inkl. 239 restanter. Netto

l.

gcrer, fejlen har ntedt'ørt.

afforrehittgshetingelsenrc,yder ui ikke

nittg på forsinkclsc I udeltl ittelse øf nwgasittpost,
Itt'ot'for i:i ikke kan konrpatsarc .for de gener, du har hnt't.

; r s t rrt

IIcrl tenlig hilsen

3001

medlemmer.
I dag først i marts måned er vi 3422 medIemmer inkl. 214 restanter. Netto 3208
medlemmer.

Vi har haft en fowentning om, at vi var
kommet under 200 restanter. Vi har til

Linda Stenkilde
Mngnsinpost

Medlemsstatistik:
For nøjagtig et år siden var vi 3240 med-

samtlige kiubber som har restanteq, sendt
restanceliste og forventer at få en
tilbagemelding fra de respektive klubber.
Karen ogArild Larsen

en

Konkurrencer
Dato

Arrangement

Ansvarlig

Telefon

e-mail

15.-16. april 2006

Påskeskrænt F3F

førgen Larsen

97936261,

j.k@larsen. tdcadsl.dk

23. april 2006

Helibatic

Ren€ D. feppesen

75101809

rene@dakin.dk

13.-14. maj 2006

Falcon cup i F3A

Mikkel Frank

20.-21.maj2006

DM F3B

Søren Helsted

64822709

helsted@webspeed.dk

20. maj 2006

Helibatic 2

Klaus fensen

33851170

Kim Jensen@dk.manbwcom

10.

og

11.

juni 2006

1

Sjællandske mesterskaber i F3A

17.jun2006

Helibatic 3

Thomas Steensen

75353318

sho@maersk-pilot.dk

24.-25. juni2006

f.M. Skrænt ( F3F ) 2006

Knud Hebsgaard

75246490

kh@plusoffice.dk

Grenå Cup i F3A

Frode Jensen

|ysk mesterskab i F3A
DM i F3I - termiksr'ævnirrg

Peer Hinrichsen
20257053

pnm@)stofanet.dk

NFK Cup i F3A

Torkil Hattel

e-mail

L.

og2 juli2006

5. og 6. august 2006
2.-3. september 2006
16.

o917. september 06

Poul Møller

Andre Arrangementer
Dato
apriI2006

1,3.-17.

Arrangement

Ansvarlig

Telefon

Påske jet og hygge

Stig Andersen

23475469

stiga@privat.dk

Peer Hinrichsen

7M31260

peer-gi tte@stof anet.dk

/

22a april2006

Kunstflyvning

22. april2006

Skræntflyvning med vinger

Regnar Petersen

40522328

regnarbrande@mail.dk

29. apÅI2006

Dommerseminar

Bjame Pedersen

30892018

bjap@post.tele.dk

29. april2006

Skala dommer seminar

Leif Poulsen

75657n7

mail@overfly.dk

72.-14.maj2006

El-træf i Greve
klaus@f3j.dk

dommer seminar

20.-21. maj 2006

EFK 87s elektrotræf

Klaus Chistiansen

57277683

25.-28. maj 2006

hobbl' stævne i kristihimmelfarts ferien

Tommy Olsen

75882701,

toam@lballe-bredsten.dk

25.-28. maj 2006

Crinclsied OPEN 2006

Bjame Sørensen

75336039

bjs@tnuseme.dk

25.-28. maj 2006

Flvslæbedag hos Falken

Poul Møller

20261053

pnm@stofanet.dk

27.maj2006

Skalatræf

Bjame Pedersen

98240807

bjap@post.tele.dk

28. maj

Modeltln'eopvisning i Slangerup

Ole Hilmer Petersen

46755274

ohp@Jpkom.dk

Stormodeltræt-, Brande

Bjame Christophersen

97781750

bjarnefly@'mail.dk

Jysk Mesterskab F3J

Ame Bruun

40428025

abmunGpostll.tele.dk

2.-5.

juni 2006

10.-11.
9.-11.

juni 2006

juni 2006

Heli-hygge-træf i Greve

juni 2006

Warbird Træf 2006

Mikael Lauridsen

97210409

ley@jyde.dk

24.iun2006

Skala trænings lVeekend

Ulrik Lritzen

29499330

ul@pc.dk

Uge26

Begyndersommerleir

Torben Møller

66755869

tm@lite.dk

75384537

ap-aga@mail.tele.dk

17.-18.

julj,2006
2.-6. august 2006
19.&20. august 2006
2.-3. september 2006
17. - 22.

El-sommerlejr hos RC klubben FALCON Uge 29Anders Pedersen
JetCamp Holstebro

2006

Michael Nielsen

"Flyv som de rigtige dag" Greve RC-Center Steen Larsen
1. års fødselsdagsfest Greve

RC-Center

Lars

Kildholt

409,11533
30563918

steen@larsen.tdcadsl.dk

20159777

lars@kildholt.dk

Festugeopvisning
Allan Feld
86734140
allan.feld(a)mail.tele.dk
14. oktober 2006
DM-skrænt F3F
j.k@l arsen.tdcadsl.dk
97936267
Jørgen Larsen
Hold øje med arrangements- og stæynekalenderen på www.rc-unionen.dk

6. og 9. september

Modelfl)ryenyt 2-2006
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KUNSTFLYVNING OG DOMMERSEMINAR

INDBYDELSE TIL DOMMER SEMINAR

LørdagZ2. april

LørdagZ9. april2005

Styringsgruppen for kunstflyvr.rins inciL.r'-

Skala gruppen afholder dommer seminar
på Fredericia Modelflyveklubs plads.

der igen i år i samarbejde med RC-klu'L.Lren

Falcon i Veerst til kunstflyuring Lrq c-lommerseminar.
Programmet for seminaret er foigende:
Kl. 10.00 vi begyndc-r mecl katte og brød.
Vi vil så se på hvad dei er for kriteriet der
ligger til grr-rnd tol L.eclommelsen i kunstflyvningen. Deitc'enx1e vil være ligeså givende for pikrtr-rrre som det er for dommerne. Det r-r ncr-nlig he4 at man får at vide, hvordan en manøvre skal se ud for at
give flest poir.rt.
Herefter vil vi gennemgå alle 4 kunstflyvningsprogrammer, der vil blive lagt mest
r'ægt på de 2 nye prografirner som er kommet i Nordic og FAL

På et tidspunkt

i gennemgangen

af programmeme er det blevet middag, og vi
holder en pause, hvor Falcon klubben vil
kunne servere lune retter fra bardisken.
Over middag vil vi fortsætte med at gennemgå manøvreme.

Pladsen er beliggende bag ved Shell rafinaleriet - se iøvrigt RC-unionens pladshåndbog.
Serninaret starter kl. 10.00 og forventes afsluttet ki. 1700.

Punkter:

o
.
.

Fordeling af årets dommer opgaver.

Regler/;endringer
Tiæning i både statisk bedømmelser
og fl yvebedømmelser. (sidste såfremt
vejret tillader dette!)

Skulle der være modelflyvere som er irrteresserede i at prøve kræfter med skala dommer hven.et hørel vi meget geme nærrnere,

selvfølgelig også hvis du "bare" er inter-

i skala.
Alle interesserede er rneget velkomne! Evt.
kørselsvejledning kan fåes hos kontakt
person. Tilmelding gerne inden 23. april
2006. Korrtakt person el Leif Poulsen tlf.
esseret

75657777

gangen være mulighed for at stille spørgs-

2006

mål til manør,renle, men del vil også vær'e
mulighed for afslutningsvis at stille
spørgsmål til kunstflyvning, og nrodeller-

FALCON CUP

ne der br-uges generelt.

RC-klubben FALCON indbyder til kunstflyvningskonkurrencen "FALCON CUP"
på fly'vepladsen i Veerst. Der vil blive fløjet
i følgende klasser efter gældende regler:
F3A-FAI

pladsen og flyve et par programmer for at
se hvordan de kan udføres, og der vil også
være mulighed for at prør'e at dømme manøvleme.
Jeg håbea at der er mange, der har lyst til at
bruge en lørdag sarnmen med andre ligesindede kunstflyvningspiloter.
Tilmelding skal ske til Peer Hinrichsen på

telefon 74 43 72 60
eller rnail : peer_gitte@)stofanet.dk
senest torsdag den 19. april.
Vi plejel at have en god dag, og der er jo sa
kun 3 ugel til første konkurrence begyndcr
den 5 rrraj.
Med ver-rlig hilserr
Peer
Kr,r n

Hinrichsen
gruppe1

stt11'r"ningsstyrings

F3A-Nordic
F3A-Sport. OBS! Sport flyver 3 runder om
lørdagen.
F3A-X (Stormodel)
i

klubhuset er vand, toilet, m.v. Ankomst er
mulig fra fredag eftermiddag. Der r.il blive
arrangeret fællesspisning lørdag aften.
Tihnelding til Mikkel Frank 75 55 78 70,
mikkel.frank@hail.dk , senest d.5. Maj
Ved tihnelding oplyses: Navn, telefonmrmmer'/enrail, klasse du flyve4 RC nr'.,
kanal nr., klub og deltagelse i fællesspisning lørdag aften. Startgebyret er kr.100,-,
for F3A-Sport dog kun kr. 75,-

Skalatræf i Viborg
27. mai k|.10.00.

kontakt til Bjarne Pedersen 98120807 for yclerligere info. samt på rvrvw.rc-skalafly.dk

25. maj-28. maj
Det er til vores store glæde, at r.i igen, efter
et års pause, kan indbyde landets s\/æve-

fly- og trækpiloter til Grindsted

OPEN.
Den lille pause hal ikke ændret på konceptet, det er stadig råhygge og atmosfære
med svæveflyvnirrgen i centnrm. For at give piloterne noget at flyve for; fortsætter vi

med medaljeflyvningerl en konkurrence
hvor alie er på samrne hold. Det vil nemlig
være muligt for alle at opnå enten enbronze-, sølv- eller guldmedalje ved at præstere
en fri svæveflyvetid på enten. 30, 60 eller
120 minutter. Den bedste tid under årets
Grindsted OPEN tællcr; så man har altså
op til 4 dage at forsøge sig på.
Man kan også bruge dagene til at starte, eller komme videre med sine Radio Svæve-

På vores hjemrneside wwwnuserne.dk,

13.-14. maj

Det er muligt at campere på pladsen,

Grindsted OPEN 2006

flyvediplomer, flyve en distancetur eller få
pudset sine flyslæbs-kur.rdskaber af.
Lørdag aften arrangeres de4 som vanligt,
fællesspisning med god mad og hygge.

Der vil selvfølgelig under hele gerutem-

Hvis vejret tillader def vil vi tage ud på

bed
)FEJJ

under "aktiviteter" kan man finde mere information om stævnet. Man kanbl.a. finde
en liste over de persone(, som har tilmeldt
sig dette års stævne, og hvad mere vigtigt
e4 hvilke frekvenser de benytter. Vi beder
om at de frekvenser man tilmelder sig med
også er aktuelle ved stævnets start. Skifter
man frekvens i mellerntiden så giv os venligst besked, da vi ellels ikke kan love du
får lov at benytte den rrye kanal, da r.i allerede en uges tid før stævnets start laver frekvensfordelingen, således folk har en mulighed for at skifte til en mindre br-ugt fiekvens. Du kan læse nrel'e om vores fre-

kvenspolitik på hjernmesiden.
Camping pladsen er selvfølgelig åben,
med både vand og rnulighed for tilslutning
til el. Der vil være mulighed for bad i en
nærliggende iclraetshal. Fællesgriilen tændes selvfølgelig hver aften til fri afbenyttelse.

Prisen for alt dette er kr. 50,- pr. dag eller kr.
1 50,- for a1le 4 dage.
Vi håber at se dig, og evt. din familie til 4
dages hygge, afslapning, spænding, oplevelser og sidst, men ikke mindst, en masse

flyvning.
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Tilmelding til: Bjarne Sørensen

WARBIRD TRÆF

753360 39 / bjs@huserne.dk
Ved tilmelding bedes følgende oplr-st:
Navn, adresse etc., Forventet ar-rtal cleli.rgende dage, Antal deltagere/fanriliemetllemme4 Modeller som mec.llrrinqe:, Frekvenser / reservefrekver-rser'.
Det er også muligt at tilmclt'ir' :ig online via
hjemmesiden.
\h ir Bj.ure Sørensen
Stær'nelec1r'r \'Itk Nuseme
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Midtjysk modelflyveklub indbyder til

12.

Warbird træf på Skinderholmvei 20, 7400
Herning
En l-ryggelig weekend med masser af

flyv-

ning og socialt sarnvær! Intet decideret
program. Ingen konkurrencer. Fri flyvning
lrele weekenden. Flyveopvisning for pu-

blikum lørdag fra 13.00 til

16.00. Du kan
deltage med alle slags rnodelfly, men er dtr
i besiddelse af en Warbird, ser vi selvfølgelig geme, at du medbringer den.

vil r'ære mulighed for at
campere ved flyvepladsen allerede fra fre-

Camping: Der

dag eftermiddag. Klubbens faciliteter står
til rådighed hele weekenden med vand,
strøm, toilet samt bad. Pris {or campingvogn: kr. 100,00 og telte kr. 5Q00 for hele
rveekenden.
Fredag aften:

STORMODELTRÆF I BRANDE

2.-5. juni 2006
Brande Modelflyt'eklub indbyder til Stormodeltræf på vores plads på Engebækvej
.19 Blande.
Hovedvægten er som vanlig lagt på mode.llel or.er 7 kg, men mindre fly er også
velkor-nne..

Pladsen cr .rben fra fredag d. 2. juni, der er

stronr, r'.-rur-i, toilet og velassorteret kiosk,
campinq 15,tltl kr. pr'. voksen persory pr.
dag. r.rran deitaqcr i stævnet. (som et tilskud til strom trg c.literse udgifter ved tømning af toilet)
Festmiddag og musik i telt kr. 14Q00 pr.
voksen, bøm under iil .rl kr'. -10,00.
Kom og vær med, uclerr jr'r ilrgen stær.ne,
så meld jer til i god ticl, :erc:t tl. 21. rnaj
2006. Efter deme dato kan m.rn ikte regre
med at få mad til festen.

Tilmelding: Det er vigtigt, at I tilmcltier jer
pr. mail med navn og adresse, klub, anr..:l
voksne, børry spisning, camping, frekvens.
Mail adr'. er:bjamefly@rnail.dk (beklager at
det kun kan ske pr. mail)
(M el rrødt til at have mere styr på titmel-

dingerne fol der er nogle, der udebliver
som har bestilt mad, og det syntes festudvalget ikke orn. Beklager at vi er nød tii at
stramme op på det.)
Håber at man har forståelse for det.

\lotL'lil\

\ en\ t 2-2006

V tænder grillen og alle der
har lyst, er velkomne til at lave stævnets
første improviselede festrniddag. Medbring selv grillmad.
Lørdag aften: Lørdag aften vil klubberr være vært ved den årlige festmiddag. Det
eneste du skal gøre er at tilmelde dig inden

lørdag klokken 12.00. Klubben vil være Ieverirrgsdygtig i ø1, vand og gode vine til
konkurrencedygtige priser.
Tilmelding: Morten Hauge Rauf, telefon:
97276187- 22875282
e-mail: hauge-rauff@rget2net.dk
Mere info på rvrvw.midtjysk-mfk.dk

JM SKRÆNT

2006 ( F3F ) Hanstholm

24'2S.juni 2006
Esbjerg Modelflyveklub irrdbyder

til

dette

fydske Mesterskab i Skraentflyvning i
klassen F3F. Tidspunktet for mesterskabct
er lørdag den 24. juni og med søndag den
25. juni som reservedag. Mødestedet er på
P-pladsen foran Hanstholm Camping kl.
år's

9.00.

Startgebyret er kr. 10Q00. Tilmeldirrg sen!'st den 19. juni til Knud Hebsgaard tlf.
73216190 eller 47772543 (mailadr: khGrplusofiice.dk)
J\I skrænt er tællende til udtagelse til Nl\4
og Vikine Cup.
Har du aldrig deltaget i en skræntkonknrrence, så tihneld dig alligevel. Du må gerne kontakte mig angående konkurrenceregleq, flyvested mm. Vel mødt. ..

BEGYNDERSOMMERTEIR

26. -30. juni 2006
Østfyns Modelflyveklub afholder begyndersommerlejr iuge26.
Der er overnatningsmulighed på Kongshøj camping ca.6 km. Fra vores flyveplads.
V vil i lighed med tidligere, prøve at få en
rabatordning for deltagende piloter der
overnatter der.
Vi har en dejlig 1a0 x 55 m. stor flyveplads
med dejligt klubhus, beliggende flot med
udsigt over Storebælt og broen i det fjerne.
Der vil fi'a morgen til aften være instruktører tilstede, så der - hvis vejret er rned os vil være gode muligheder for at rrå iangt i
processen. Er nogle nået så langt, vil der
fredag kunne aflægges A-certificat prøve.
Hele ugen i dagtimeme vil deltagere i begyndersommerlejren, have fortlinsret på
flyvepladsen:
En aften vil vi afholde grillfest, hvor klubben opstiller grill og hvor medbragt mad
kan grilles. Hele ugen sælges øl og vand til
klubpriser.
Klubben skal ikke tjene penge på arrangementet, men have nogle udgifter dækket,
derfor den beskedr.re cleltagerplis af:250.kr for voksne (over 18) og 125.- kr fol juniorer.

Tilnrelding til: Torben Nløller tlf. 661,55869
mail: hr-r(tlite.dk eller Peter Andersen tlf.
6531 8401 mail: peterandersen(t)os.dk
Yderligere infolmationer på klubbens
h

jemmeside: www.oemf.dk
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kalastyri ngsgru p pen orie nterer

flyvemanøvrer for samtlige klasser (klubskala, populærskala og F4C), vil vi her bringe
I forlængelse af sidste indlæg

omkring

de resterende flyvemanøvrer for de

obliga-

il

toriske manøvrer, Sidst viste vi start og

ll

landing, her imellem skal der udføres:

{'

5.

6'

Ikke parallel med dommerlinien.
For kort en distance (for lang er ikke
en fejl).

7.
g.

Modellens flyveretning er ikke jævn
og konstant.
Manøvre fol langt væk, for tæt, for
høj, for lav

Ligeud flyvning, ottetal og 360 graders cir-

Ottetal (Figure Eight)

kel med konstant højdetab.
Fejlbeskrivelserne er her kun retningsgivende.
I

fremtidige numre af Modelflyvenyt vil vi

gerne vise jer en del af de valgfrie manøvrer, alt afhængig af pladsen i vores blad.
NIed r-en1ig liilsen
Bjarne Pederser-r
Skalagr-r-rpper-r

Modellen flyver ind i vandret ligeudflyvning på en linie parallel med dommerlinien. Der udføres et kvart cirkeldrej væk fra
dommerlinien, efterftrlgt af et 360 graders

360" cirkel med høidetab ved konstant lave

motoromdreininger (Descending 360 degree
circle at Constant Low Throttle Setting)

Manøvren begynder fra vandret ligeudflyvning, hvorfra flyet udfører en b1ød 360
graders cirkel med højdetab or.er landingsområdet i en retning væk fra dommerrre, med konstant lave motoromdrejninger. Manøvren afsluttes i maksimum 6
meters højde og fortsætter med ligeudflyvning på samme kurq som da manøvren begyndte, men i lavere højde.

drej i modsat retr-ring. Dette drej eftelfølges
af et270 gradels drej til sanrn.re side, som
det frrlste, salcdes .rt nlar-rovren .rfslr-rttes i

fortsættelse ..ri dt-n oprindelige indt1r'rningslir.rie.
Skaeringsprinktet i manør'ren bør ligge på
en linie vinkelret på

Dohmse g:L

indflyvningsretningen

og ud for centmm af dommernes linie.

\

FEfL:

1.
2.
3.
4.

Ligeudflyvning (Straight Flight)

5.

Modellen skal flyve vandret og ligeud over

6.

Højdetabet er ikke konstant.
Nedstigningen er for stejl.
Motorgassen ikke konstant eller lav
nok.
Cirklen er deformeret.
Intet tydeligt højdetab.
synker ikke til6 m. eller la-

X::",,*

en strækning på mindst 100 rn centreret
midt for domrnerne.

7.

Cirklen ikke centreret ud for dommerne.

8.

Ind- og udgangskurs ikke parallel
med dommerlinien.

"Nu" og "Slut" ikke annonceret i

FEJL:

1.
2.
3.
4.

5.

Indgangen til derr første cirkel er ikke
vinkelret på indfl yvningsrehringen.
Cirklerne er ikke lige store.
Cirklerne er deformerede.

10.

vandret ligeudflyvning.
Manøvren er for langt vaek eller for
tæt på.

Modellenholderikkekonstanthøjde.
ikke ud for dommer-

lfærin8slunkt

6.

llodellen kommer ikke ud

7.

kuls sorn indgangskursen.
Ind- og udgangskurs ikke parallel

FEIL:

1.
2.
3.
4.

Ikke en lige kr,rrs (dog tillades mindre
korrektioner for lette flytyper).
Modellen holder ikke konstarrt højde.
Modellen passerer ikke hen over landingsområdet.
Manøvren ikke centreret foran dommerne.
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8.
9.
10.

på samme

med domrnerlinien.
Manør'rens størrelse ikke realistisk
for prototvpen.
Modellens flyveretning er ikke jævn
og konstant.
Manøvre for langt væk, for tæt, for
høj, for lav.
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Limfiordsstævnet 2006

Klasser: F2A

Speed (2,5 ccm)

F2A-1A
F2B
F2B-B
F2C

World cup 3. og 4. f unr

Minispeed (1,00 ccm)

Danske

regler

X

Kunstflyvning

X (obs, nye regler)

Begynderkunstflyvning
Teamrace

X (obs, nve regler)

I holdkapflyvning

X

Good-Year Semiskala holdkapflyvning

F2D

Aviators Modelflyvere indbyder hermed
nul'ærende og forhenværende modelflyvere i Danmark og hele Europa til Limfjordsstævnet 2006.

Obs:
World cup afholdes i år i klasserne:
F2A speed og F2D kampflyvning

Du skal have en gyldig FAl-licens, til klassery
bare send et rimeligt vellignende pasfoto til
Unions-Ulla, E-mail: ulla@modelflyvning.dk

X

XX

Kampflyvning

Hjælpere:

Har du bare de mindste tanker om at komme og kigge, så gør alvor af det og tilmeld
dig som hj;elper.
Det afgørende er ikke om dll tager hele turen, eller nogle timer:
Det betyder meget for os, der arrangerel,
at have officials posterne besat på forhånd.
Erfaring at foretrække, men det ikke et
krav: vi har altid en posf der passer til dig.
Tidsplan:

Konkurrenceregleme følger FAl-sportirrg
code, samt Linesh'rings-unionens rcglcr
for de nationale kiasser (den rode reeelmappe), med de seneste ændringer og tilføjelser fra hjemmesider-r.

Stævnet er den største modelflyvebegivenhed indenfor en radius af 1000 km,
med mange udenlandske deltagere af høj
klasse.
Steer,rrets adelsmærke er

at "vi jo alle gør

det for at more os", selvom der kæmpes på
højt intemationalt niveau, er der masser af

plads til begynderery der gerne vil snuse
til den intemationale atmosfære.
Det er gratis at campere ved baneme,
forholdene er primitive, men klubhuset
rummer de basale faciliteteq, WC og
varmt vand.
P.s.: Camping kar; ikke umiddelbart, foregå på fjordkanten eller i Combat-hullet,
men i "roughen" bagved klubhuset.

Fredag 2. juni
lg.0r) -

2().0tr

Arrkonr,st, fi'i træning

Linesh'rings-Unionen (CL-Unionen) er den

Clrecl.-in

clmske lanclsorg.uis.rtion for modeltlvtning
mc-d linc=h'rede modeh]r:

Lordaq 3.juni

f.irtt-

L'.

i

10.00
19.00

Circqk-in. itrri:ai
Konkurrencestart

Fål€ration Aeronautique lntemationale (FAI).

Barbecue

Årekontingentet for år 2006
Senior

Søndag 4.juni

9.00
i5.00

Konkurrencer - fortsat
Finaler (ca.)

b.v..

:

450- kr. u/MFN:275,- kr.

Junior (max 17år) m/MFN: 225- kr. u/MFN:
100,- kr. Medlemskab km opnås ved henvendelæ til foreningens kassere4 el1er ved indmel-

Tilmelding

senest søndag 21. maj

Unionensweb-adresse: www.modelflyvning.dk
POST BEDES SENDT

TIL

Unionsforrnand:
Ole Bjerager, Hollænderdybet

1, 3.tv

2300 Købenlravn S, Tlf:32574001,

E-mail : bjerager@get2net.dk
Kasserer:

Betaling: betales på pladsen.

Ulla Bødker Hune, Stillingvej 220

til:

Hans Jørgen Bruun

PorIørvej7
DK-9000 Aalborg
tlf.:+45 98787464
mailto: kasserer@aviatorsmodelflyvere.dk
eller på klubtelefonen: +45 98 15 81 18

For at reducere den alt for udbredte uvane
med at blæse på tilmeldingsfrister, har vi set
os nødsaget til at have et efterameldelsesge-

m/MFN:

delæ i en af de klubbet, der er tilsluttet mionen,

Startgebyr: 150 kr. pr. mand m/k, for første klasse. 75 kr. pr. mand m/k, for hver
efterfølgende klasse
(Combat er uden brændstof)
Efteranmeldelsesgebyr: 50 kr. pr. mand.
Barbecue: 150 kr. pr. mand m/k. 50 kr. pr.
barn (under 15 år).

.

Obs, bemærk, kig her, husk, se, noter:

Lnionen er tilsluttet

Kongelig Dmsk AerokJub (KDA) og

eller (bedst) på vores hjemmeside:
http: / /r,vlvw.aviatorsmodelflyvere.dk/

8471. Sabro, T1f: 86 94 92 39

E-mail: ullalomodelfl yvning.dk
Bestyrelsesmedlemmer:
Ruben Sonne

/ Modelflyvenl't

Falkevej 25, 7400 Herning, Tli:97271706

E-mail: ruben@mode1fl yvning.dk
Henning Forbech (rveb-master)
Biilowsgade 3o 1. 8000 Arhur C

Tlf:86

12 62 36

E-mail: heming@ mod

el

tlp'ning.dk

Dette gebr.r vil blive opkrævet alle tilmeldinger, som ikke er registeret senest søndag
21.maj kl. 12.00
p.s.: Det gælder også hvis man "bare"

vil fly-

ve en klasse merel

Der kæmpes om guld-, sølr- og broncemedaljeq, samt om vandrepokaler til

Information:

Aage Wiberg, Søndergaardsvej 30

Jesper Buth Rasmussen,

7400 Hernin g, Tli : 97 209737

Almavej

8,

DK-9280 Storvorde

Regeludvalg:

tlf.:+45 98379798

Jesper Buth Rasmussen, Almavej 8
9280 Stori orde, Ttf. 98 3 I 9l 98

mailto:sekretaer@avi atorsmodelfl yvere.dk

buth@

modelflyvning.dk

Unionens gironummer: 5 20 87 69

vinderene.
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Forbt'redelse til err start af crr indendørs model

hyvnlngsklub
Vejle klubben trives i bedste velgående ...

\ii har

fået overstået indendørs-DM 2006
med rigtig godt resultat, en del andenpladser, og mL-d Jacob Vestergaard som sejrher-

re i P-1r nrassestarten, hvilket vistnok giver ham ret til at håne resten det næste årsrid.

afholdt

Sar.nme daq sr.rnr D\,1 blev afholdt,

VFK de iorste klubr.nesterskaber

i

inden-

dørsklassen P-15. En fantastisk spændende konkurrence med meget iævnbyrdige
resultateter. Klubmestr-r blev ]acob Vestergaard med Peter Thulest-n og Tespel Milver Nielsen lige i hælene. Resultaterne blev
som følger:
jacob Vestergaard

171 sek

Peter Thulesen

153:ek
1-10 :ek

fesper Milver Nielsen

Poul Erik Herbst
Mktoria Herbst
Kristian Milver Nielsen

komme med til DM. Han meldte sig ild i
Fritflyvnings Unionen som introduktionsmedlem kort før stævnet - han måtte simpelt vaere med!

Onsdag den 22. februar var der så klubaften igen, og næste projekt blev for alvor
skubbet i gang. Der bygges Nordic - en ret
simpel A2 svævemodel efter de gode gam-

klubbenbygtiden
da de
der
for
på
syv
modellel,
ges
sidste tre stk. er blevet solgt til interesserede uden for klubben. Vingeme vil blive for-

le principper, altså helt i træ. I

stærket, beklæds med poly-papi4, opbevaret på træjigs og kroppen bliver monteret
med cirkelinekrop og OK-timer. Vi håber
dermed at kunne tage et par hurtige skridt

i den rigtige rehring, uden af det går alvorligt ud over sikkerheden i de første begyn-

derkonkurrence.
Spørgsmålet er jo hvornår de enkelte rent
udviklingsmæssigt vil være parat til at lukke krogery og gøre de første spæde forsøg

med at lokalisere en sikker termikbobble.
Det er en enormt spændende proces at være en lille del af, og det bliver sikkert endnu
mere spaendende at følge disse sy'v gæve
og mega-energiske fritflyvere kaste sig ud
endnu større opgaver ogudfordringer. Det
bliver en stor dag, hvor det igen kan lade
sige gøre at lave linekryds til en dansk fritfl y.vnin

gskonkurren ce

...

En glad formand
Ole Vestergaard

136 sek
131 sek
123 sek

Ole Vestergaard

88 sek

Mads Nielsen

80 sek

hårdt for at undgå sidstegik ud over
Mads Nielsery som havde satset alt på at

Jeg måtte kæmpe

pladsery hvilket desværre
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En pæn lille flok modelflyvere samledes i
hal 1 i Vejle Idr;etscenter for at flyve indendørs DM. I de senere år har det r'æret lidt
sparsomt med deltagere; de fleste korn fra
Tatrlov og Esbjerg, men denne gang var

der flele, der havde forsøgt at opildne
interesserede til at dukke op til dennc
ultralette fornr for lritfl1,vning.
Og det virkede. Bjarne Jørgensery Kristian
H. Arrdersen + to sØnnel, Jens Peter Larsen, Peter Thulesen, Har.rs Jørgen fra TMK
dukkede op sammen nogle nye, heriblandt håbefulde poder fla Vejle Fritflyvr.rir-rgsklub, som havde skaffet hallet.r og en
masse pr;emier og dejligt mange borde og
stole, så man kunne have sit grej i behage-

lig højde.

Og så var der nahrrligvis Frede Juhl, der til
lejligheden havde bygget en såkaldt F1DBeginrrer'. Hugo Ernst kunne desværre ikke vær'e med, da han iger-r sktrlle opereres i
sin hofte. Undertegnede havde fundet 1520 år gamle modeller frem igerl bortset fra

mikrofilmmodellerne, som nu er ugyldige, da reglerne er ændret på afgørende
punkter.

Indendørsflyvning praktiseres i øvrigt i
større udstrækning af RC-flyvere, som
drøner mndt i l.rallerne med ret lette fjernstyrede el-modeller af forskellige slags.
Men vi har kun gummimotoler og gode
arme til rådighed som trækkraft. Nogle af
vi "gamle" syntes, at det var ret hyggeligt
at sarnles igen om denne stille sporf hvor

alle deltagere befindel sig på et ret be4

.'$#;

,.,.,..

grænset område, så alle kan se med og
hjælpe med tidtagning osv.
Hal nr. 1 i Vejle viste sig at r'ære ret velegnet til formålet. Der er fladt loft i ca. 9,5 m
højde med lidt larnper og nogle højtalere,
som kun ganske få modeller havde problemer med. Ti'æk var der ikke vildt meget
al idet ventillation og varme var slået fra.
Dog kunne man ane en svag tendens til at
modellerne drev lidt mod det ene hjørne.
Vi havde en rigtig god dag og var enige
om at gentage stævnet til næste år på oml.r'ing samme tid og i den samme hal.
Undertegnede vil i løbet af sommeren og
efteråret lave lidt stof om indendørsflyvning, så der måske komme endnu flere
n;este gang.
Jørgen Korsgaard

..

Stort biliede ør'erst: N{assestart i P15. Den dcr ian-

dcr siclst har r,undet. Kollisiorrer er bare ærgerlige
Her til verlstre er dct Bjarne Jørgensen på I'cj me-d
sin (garrle) Easy -B nroclcl. Henrrrde-r hjælper Ole
Vcstcrgaarcl mecl .rt tra'kkc motorcr op.
Til højre er Petcr Thulesen vtd at give gocle riid ti)
en
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nV inclendørsflyver.

Nfodr.lfl\'!en\,1 2-2006

Resultatliste fra DM i fritflyvende indendørsmodeller 2006

1
2
3
,1
5
6

Jcns Petcr Larscn

00:56

Hans Jorccn.ful Larsen
Jørgcn Korsg;rarcl
Poul [rik Hcrbst

00:56

Jorgen Olsen

00:I -i

Viktoria Herbst

[]il:

r. : lr r nirrg =
i. Fivvning :

2E sck

l/ qsl

Unio;nen

0U:55
Oil:1 !)

i

Dansk Modelflyve Veteranklub

trd*

Danmarks en€!k! tOt roaan

l

., ,

,

fritflyvningsorganisation Medlim ai.(DA.

P-40

1
2

H.rns Jørgcn ful Larsen
Peter Thulesen

l.q

Tilknyttet Society of Antique Modellers
som SAM-35 Denmark

I

r36

Klubbens adresser:

EZB
Jørgcn Korst.r,rr.r
Bjarne Jørren'.:r

1

2

Kristian Fl.
Simon

1

ln.r.:

T.

1;:(l(l

1020

Hiemmeside: n'u.w.dmvk.dk

l6:1E

978

Formand:

13:58

838

11:51

711

Frede Juhl, Gl. Færgevej 22,
6300 Gråsten, T11.7465 1,457

F1D begr ndcr

1
2
i

i
l

I

I
'l

I,,r:.':-r':-::.::.i

ll

:33

693

Ijr..t.

tlil:33

513

(l

71

lr: r-'

H-:r- l.'r:.:r iLrl Lar:e

rr

1:1.1

Alnor

Unionens adresser:

Hans F. Nielsen

Sir:rt n J. -

l. \loclel

00:19

19

Klemivej

(10:33

33

T1l.: 86 92 78 76, E-mail: HFNC@adr.dk

.:t,

Næstformand:
Hugo Emst,Ægrrsvej 38

9

7C|()0

Modelflyvenyt:
0l:15
01:i-l

Pcter Thulesen

195

-

Fredsicia

Tlf.: 75
se

ovenfor og

92.

92 93

,, .,

.. ,.,,:,.,,.

hetrat@poqtlztete:åta,

Frede Juhl, Gl. Færgevej 22
6300 Cråsten, T1t.:74 65 14 57

ii+

.'.

44 88 76

8355 Solbjerg

Hans F. Nielsen

:',,':

pergrunnet@hotmail.com

99

J.

. ..

Formand:

Sekretær og webmaster:
0l :39

Simorr

inkl. forsikring
MFN-FFNYT

,l4&b*dr,*ss {nrilli..{tu.dk.:.' :.;.'

Ericavej 42, 2820 Gentofte
-nf . 44

\hclcl

Living Room Stick

1
2

150 kr.
250 kr.

,Pi:tcruimet{porrtrnodi?gq!}

1.

0(l:Llt)

Æ0 kr. inkl. iorsikring

Fritz Neumanry Kjaersvej 73, 4220 Korsør,
Tlf.: 58 37 23 76, FNE@)korsoerkom.dk

S:rlor I. -

Il.rn5 J'rrqrn Jul Lar>en
'l
Pt ter hule.cn

Junior
lntro-medlem
Abonnement alme

Kasserer:

Peanut

I
2
i
I

Kontingenter for 2006:
S€trioi . ,1,
4.i0 kr inkl. forgikring

.. , '.: .
:"r':'rrr'' :'',;,-,,':,

'Distlil(bl€d€t:Ost!

.,

"'

.

Heming Nyhegn

Kontingent ior 2006: 1 50,- kr

lndustri vænget 27,

34O0

Hlllsød

Ttf. 60 77 73 09
herur ingranyhegn.dk

Konkurrence kalender 200 6-2007
Arrsivnc datoet er datoel der er tilgået redaktøren. Ret til ændringcr.forbeholdes. I tvivlstiliælde kan du se den aktllelle kalender på wunv.modelflyvning.dk. Her findes de fleste
oLrlvsniltqer om linestyret modelflyvni11g i Danmark.
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Kri;iinbe&

"Flyveplads"

Kon ku rre nce led

Kongcnshus l lecle

l-eif Niclsen

Krrrgenshus Hccle
Hjclrr lJede - Skivc

Ilinkabl' - Sverige

fcrrs 13. Kristcnsen
Hueo l-rnst
Ilo Nvhcgn

I ljelm Hcdc - Skive

Flu5;o Ernst

e

r

::

Økonomlmedlenr;
ttrcma*Rqjgå*d
Ntbarg{isdg

..,:

Skjern Enge

llenning Nr4reun

01- 1 0-0(r

Host Il - \.-:

!4aterialer:

I-eif Niclscn

E-10-06

2}start: cirri:.

llarrcibøldal I lecie
ilarrdbolclal I lecle

5-1 I

-06

Skir.rrl Ensc

Ole Vestcrgaarcl

-06

D-1.{q83

5-1

Vinter Cup \t-:
Vinter Cup O.i

jørgen Korsgaard
AhomHeg 5, Ellmd

\lbc.rtslund

Lars Brrch Jenscn
Karsten Kongstacl

Tif. 0019 4508 6899

23-07^06

27-08-06

16-09-06

r

r

7-09-06

Oclcsa, Ukrairrc

1t-r 1 -06

Landsmøde

i:,r

'- l-l rl)

Vintcr Crtp Vest
Vinter Cup Øst

:.

3- I 2-t

rar

I'tr'd

-r 'r F,ngc
- -- :-:!rtLl

Ole Vestcrgaarcl

07-01-t)7
04-02-07
01-02-07

\lodclihrtrrvt2

2006

l,

'

X1A Køb enhav n Ø

Tlf.,51 ø.1,5 95 .
dk_m ig(ohotmail.com

Hmdewitt, Tyskland

e-maiJ: jKorsgaard@foni.net

Lars Buch Jorsen

Giro og,rnedtemrregl,*lreri ng:

Konl<urrenceleder

Forrnand lor; gdiagekeskrinaltean;
Peter Buchwald, Ellehøj 49. Høm
4100 Ringsted, T'll.:57 64 33 88

Konkurrencenavn

"

Yinter Cup Vcst
Yintt'r Crrp Øst
\rintcr Cup \/cst
\iinter Cup Øst

Skjcrn Frr:.

Ole \/estcrgaarcl

Alberl:lLl',Lr
Skjern Enq..

I-ars Buclr Jen:en
Ole Vestcrs.r.rrtl

r\lbcrtslunrl

L.rrs Buch ]cnsgr

Flyveplads"

,.,,

1, .,.'

01e Vcstcrga.rrd

KOnriIr niir('r07-01-07

,

Olc \/cstertaard

2007
Dato

"t,:,;

24;:r7.th',,

Dannr,::..-'.f.''

07-06

.

8270 Høibierg Tlt.: 86 27 13 28
Jens-B-Kri stensen@ma il.tele.dk

Ranbol I lede

16

l .' .

,

:

PS. Krøyersvej 28A

: :t_:t_-r:
[i;: :: '.1 -: - : H,.,- -'. ,

10-07-0(r l5-07-0ir

:,..,:

Olq Veirter$aard; lac*bs.14tdevdZt ,'
7100 vejle, Tlf . 75 72 29 n I 26't4 74 2s

Jeas Borcl-rsenius

2006

i0-0

",,

Dlstriktrfedar'leitl.,,,:::

e-mail: buchwald@post2.tele.dk
Unionens gironurnmer: 7139535
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Udtagelse

Redaktionen efterlys€r ...
de små

NM og

Viking F3f 2006

Knud Hebsgaard

point
point
2784point

3000

]ørgen Larsen
J.
Kaj h. Nielsen
4. Klaus Untrieser

2809

2.

historier..,

Se Steen Larsens personlige

1.

til

histolie hemnder eller se side 47 om klublivet i

Vejle ... Hvad sker der i din khrb? Ellcr hvad har du selv oplevet for nylig? Redaktionen opfordrer dig herr.nc,-1 iil at sende de små historier til Modelflyvenyt. Det behøver ikke r';ere cn lar.rg artikel for at være interessant for andre
modelflyvere. Send os et billede og er-r billedtekst ... og vi kvitterer med at
bringe stort og småt h'a klubliv og modelflyvere fra hele landet i Modelflyve-

nyi.
Skriv til Modelfll'r'envt ... Send din historie til din glenredaktør.
Næste deadline c-r: 5. maj 2006

2703pont

5.

Preben Nørholm

2554

point

6.

ErikAndersen

1703

7.

Regner Petersen

1418

point
point

915

point

795

point

Jan Hansen
9. Peer Hinrichsen
10. Claus Christiansen
8.

792poirtt

7l2potnt

Peter Beck
12. Michael Munk
11.

13.

point
464point
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Keld Jensen

Er "rutine

på rygraden'
en fordel?

\

#"\
\

Søndag den 12. marts efter Comets pilottr.æf, r,ille jeg flyve lidt med min vinterfly-

ver. Den havde fløjet dagen i forvejen. Så
jeg skulle jo bare stalte op så ville jeg være
i luften. Jeg vidste fra dagen før; at alt vir-

kede sorn dei skulle. Jeg bal grejet ud ...
senderenunder a1'rren, fuel i den enehånd
og startkasse i den anden. Votoren bliver
startet op og jeg taxier ud. Gasscl op, og
bemærker at den er lige lidt træg pa gassen, den vil gerne kr'ænge til r'errstle. Besluttcr.rt stoppc starterr, men i sarlnre øjeblik er den airborne.
Fint nok, 5i fygger jeg fart på i luften var
min tankc. \4en den vil slet ikke som jeg
vil. jeg fl)'r'er c'lcn normalt med dualratc
s1ået til, sar den er moderat levende. Men
jeg kan slet ikke fa kontrol over den. Slår
dualraten fra (r'esultat er normalt en MEGET levende model) det skal jeg også love
for at den blev her'. Sa jeg rog ned. Jeg kunne slet ikke se hvad del har.de r'ær'et galt.
Min tarrke på vej derud val orrr jcg havde
byttet orn på krængerorsstikkenc, så de

48

knnne have kør't omvendt af hvad de normalt skulle gør'e. Stikker.re var dog levet ud
da jeg kom til vraget. Så det gav ikke svaret. Tilbage i pitten pr'øvedc jcg at lave en
test om det ovelhovedet ville have gjort
nogen forskel hvis de stik rrar byttet rundt.
Det havde det ikke. Uanset hvordan jeg
b)'ttcde om på stikkene ville mine krængeror køre rigtigt. Så hvad havde så r'æret
.rrsagen til styrtet? Svalet knnne hvelken
jeg cllel andrc finde.
jeg tog en ny model ud og villc flyve en
tur nred der-r. Undrede mig over at alle ror:
Så

var nde af trim på dcr-r. Rettede trimmeme
ind så rorene stod lige/neutrale. Flyvning-

en gik fint r.nen jeg undrede nrig stadig
over hvad der gik galt på den tidligere
flyvning. Først på vej hjerl i bilerr siog det
mig! Jeg havde jo fået skubbet til trimmer-

ne nnder transporten af senderen ud til
pittcn. Så sideror havde flldt trim til r'errstre, krær-rgeror ftrldt trim til hojle, samt
fr"rldt

dyktrim på modellen.

Sa al.soiut ik-

ke det bedste udgangspunkt for cn lolig
start. På de ca. 9 sek. som t-h r rringcn l,alede nåede jeg ganske enkcit ikke at så mcget som at tænke på tlinrnrcme.

Moralen må r';ert- ... :el\'om man kan det
her på rygraden, s.,r .r'rlet altså en fordel at
kigge sådannc ting igennem inden rlan
gør noget. Trng sotl modelvalg i sender;
trirnpositiorrt-r, r'ortjek osv SKAL laves...
HVER ganr. Også selr'om rnan har knapt
20 til pa "L.agen", ogsai selvorn den fløj fint
dagcn indcn.
Fristes jo ti1 at sige... "Sai ka' han lære det!"
SL

\lodeltl\'\'cnvt
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fimer og justcrbar højsta

ngens opbvgning

ByggE.ix"hl ere

OOO

Da den engagerede flok af fritflyvere i l'or

de så har valgt at lave vingerne delbare.

bar krog nok var at foretrække.

lille klub i det tidlige forår var blevet fær-

Vi fik konstmeret en simpel type, dvs. at
selve krogen består af Z5 mm pianotråd

valgte en ,A1 model, og fandt hurtist frem
til, at modellen "Balsar" ira det sr.enske firma "Hobbytrå" ville være ideel til et klubprojekt.

Bygningen af ør'er og vinger går l-rurtigt og
er overstået på en aften eller to - alt efter
om rran vælger den delbare løsning eiler
ej. Det viste sig at være utrolig vigtigt, at
man er praecis, når den forreste massive del
af vingen limes samrnen med pladen, som
udgør den bagerste del. Her kan man nemt
blive snydt en halv millimeter eller mere,
hr.ilket svækkcr den langsgående sarnling

Byggesaettet indeholder en rimeiig gmn-

en del.

rneskmer i - kan skydes ind over krogen
og fastspændes der hvor højstartsliniens

dig byggevejledning og alle nødvendige

Ved øre.samlingerne valgte vi ligeledes, ef-

angrebspunkt ønskes. Sirnpelt

dele, dog undtaget lim og lak. Vingen er af
|edelsky typen, dvs. at vingen er bygget i et

ter nogen debat, at forbedre/ændre konstmktionen en smule, idet vi indsatte en
ekstra ribbe. Det vil sige at selve øret af-

smart syntes vi! Og frem for alt: Det virker!
Timer'? Ja, men vi have ikke råd til at købe
5-6 stk til 250,- stykket, så vi gik i tænkeboks - og noger-r gik i byen og fandt noget
optrækkeligt legetøj til 10,- pr. stk. Efter et
enkelt forsøg havde Peter lavet en sød lille

dige med et par chuckere, og efterfølgende

havde nydt glæden af disse små og fornøjelige svær'emodelltrs formåen, var tiden kommet til en lidt stolre model. M

rnassivt forstvkke, hvorpå man limer en
balsa-plade, mens undersiden pålimes en
speciel slags ribber, som fastholder oversidens profilfacon. Seh'e tegningen af modellen er i ,A.3 fon.nat, og dcnne suppleres
af et par ark med sort-hr-idc billeder af de
forskellige byggetrin, som igen hent,isel til
der-r udførlige byggevejlednins.

Efter at studeret byggevejledninqen og

kikket alle billederne igerurem, gik vi i
gang med bygning af de seks modeller. Og
da vingen så spændende ud startede r-i
r-ued den.

Eiter nogen diskussion om hvolvidt en sa
let vinge ville kunne holde til fritflyvning
demde vest-på, fik Poul Erik den id6 at
man kunne fræse et 3x8 mm spor i den
massive del ai hovedvingen -og her lime
en solid h-rliste r.red. Som sagt så gjort - alle vinger er forstærket på denne måde. Et
par stykker mente ogsa at en 140 cm vinge
kunne biive trælse at transportere, hvorfor

Moclelf h venvt 2-2llll6

sluttes med en ribbe ligesorn centralplanet.

Herved blivel højderr på lirnfladen i
øreknækket noget større, hvilket igen gør
samlingen stærkere.
Haleplanet er opbygget af en 1 mm balsaplade, hvorpå der på undersiden er lirnet
seks profiler. En simpel konstrtrktion, sorn
helt færdig nernt kommer til at veje 12-13
gram, hvilket er i overkanten for et haleplan.
Kroppen er helt igemrem balsa, hvilket gør
clen meget let - men samtidig også svag og
skrobelig. Vi har dog ikke oplevet probler.nc-r r.ned knækkede bagkroppe, hvilket
sikliert skl4des at vi har udskiftet nogle af
de alt for lette balsabagkroppe med lidt
mere solide balsadele.
Højstartskrogen var lidt svaer at få placeret,
idet placeringen på tegl'ringen ikke er rrrålbar. Dette gav endnu en del diskussionel i
byggelokalet, og vi fandt ud af, at en flyt-

som bukkes og limes op i kroppen med to-

komponentlim. I(r'ogens angrebsprulkt
skal placeles langt fremme, dvs. min 25
mm foran modellens tyngdepunkt. Herefter ødelægges en kronmuffe, og indmaden
som består af et lille metalrøt rned 2 stram-

og lidt

"fyr" som kunne køre i 8 minutter uden
træk fra en DTline.
Modelleme blev lige præcist færdige til
DM i efteråret, og blev trimmet ganske råt
og hurtigt til på selve dagen hvor DM startede. Modellt'nre f1r,'1's1 generelt udmærket og lrøjstalter-r ioregår uproblematisk.
Selve sveevet cr lidt hrngt, hvor specielt
længest.rbilitetrrr kan forbedres med et
r.nere almildeligt haleplan opbygget af ribLreL

lister og beklædning.

\lodellen er desværre efterhånden svær at
skaffe, rnen interesserede kan kontakte Vejle Fritflyvningsklub - VFK, r'/Ole Vestergaard (26147425) - idet der stadig er et par
byggesæt tilbage i materialeskabet.
Ole Vestergaard
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Redaktøren har denne gang modtaget

mark" men MPX angiver en vejledende udsalgspris
på 34 euro.

mange nyheder

- og tak

for det. Dem

Se mere på

bringer vi fluks videre.

www.multiplex-rc.de

lille (11 g) HS-65HB Mighty
Feather (ill. 6) servo. Servoen har karbonitgear som
Fra Hiiech viser vi den

Nyt fra Hobby World
Hobby World forhandler en hel stribe børsteløse
motorer fra JP. Der er både in- og outrunners. Den

omtalt ovenfor og en hurtig motor med neodymmagneter. Den er tiltænkt brug i hurtige parkmodeller. Den trækker 1,8 kg/ cm ved 4,8 V Prisen er
30 euro.

viste EnErG C2820-72 1200 (ill. 1) er af den sidste
type. Motoren vejer 84 g og har en aksel på 4 mm.

El-Flight

Dens arbejdsområde er 15-20 A og den kan klare 24

Lipo Charger 4 fra Graupner. (ill. 7) Graupner har
sendt en lille billig automatiklader til Lipo baiterier
på markedet. Den lader 1-4 celler (4 celler indstilles
manuelt) og kan lade med op til 3 A. Den kører efter princippet, tilslut akku, der skal lades, tryk start
og vent til laderen melder at ladningen er afsluttet.
Laderen finder selv ud af hvor mange celler der er
tilsluttet (1-3 celler) og beregner selv ladestrømmen. Hvis man skal lade 4 celler indstilles celleantallet manuelt (tryk på start i 2 sekunder). Under
ladningen lyser en diode konstant, og når ladningen er afsluttet gives nogle få bip, samt dioden begynder at blinke. Prisen for laderen er ca. kr. 155 kr.

A i kort tid. Den kan anvendes med 6-10

Ni/xx og

2-3 LiPo celler. Med motoren følger guldstik, pro-

pelmedbringer og et fundament. Motoren der koster 415 kr. vil puste 1iv i enhver model i 400 klassen.

vil egne sig til JP motoren
er Monton 1600 V (i11.2) el-svæveren fra C M Pro.
Monton'en har en spændvidde på 1600 mm og en
En model der helt sikkert

flyveklar vægt i nærheden af 8009. Den styres med
motordrossel, krængeror og v-hale med højderorsfunktion; Med det genriemprøvede RG15 profil er
der dømt frisk flyvning når ARF modellen efter
montering er flyveklar. Vingerne er traditionelt opbyggede og med en flot finish. Vejledningen er den
efterhånden traditionelle tegneserie med en smule
tekst. Med i kassen er en oversigt over andre modeller fra det kinesiske firma hvori man kan se en
hel stribe farvestrålende kunstfly og flotte warbirds

OBS

-

ingen ill. 8

Swift II

(il1 9) er en ny EPP vinge beregnet for elektro. Den har en spænvidde på 80 cm. og en flyveklar vægt på ca. 300 gram. Denne nye version leve-

ge versioner Den viste er Twister 3D (ill. 3), her

"trykt" og dermed er yderligere bemaling/dekoration ikke nødvendig. Udover EPP delene medfølger motormonteringssæt i plast, fiitings

med børsteløs motor og 4 servoer monteret. Spænd

samt monteringsvejledning med illustrationer og

rotorbladene fast, sæt modtager, regulator, gyro og
akku i modellen, og du er flyveklar Twisteren vejer
inden disse ting sættes i kun 3009 - med en 1500
mAh akku kan den flyveklare vægt holdes på lidt
over 5009 og helikopteren kan flyve op til 15 min.
Modellen er flere steder udrustet med kuglelejer og
et "state-of the-art" CCPM kontrol systym skal angiveligt give en meget præcis styring. Justerbare
vægte på flybaren gør det muligt at sætte helikopteren op så både relativt uøvede og eksperter kan
få glaede af Twisteren. Prisen for modellen som beskrevet er kr. 1566.

engelsk tekst. Modellen er beregnet ti1 en Speed
400 /480 eller et børsteløs set-up som fx AXI

res færdig

Den populære Twisterhelikopter leveres i forskelli-

Se mere på

www.hobby-world.dk

2208 I 26 med APC 8x6SFog 2 Li-Po Kokam 2000
celler / 7 GP1100. Pris kr. 325,- - Lagerføres i 3 bemalinger.

MAXi-SWIFT (ilI 10) er storebror til Swift II og har
en spænvidde på 140 cm. og en flyveklar vægt på
ca. 800 - 1000 gram. Den leveres ligeledes færdig
"trykt". Udover EPP delene medfølger motormonteringssæt i plast, fittings samt monteringsvejledning med illustrafioner og engelsk tekst. Modellen
er velegnet ti1 et børsteløs set-up som fx AXI
2808/24 med APC 10x5E og 3 Li-Po Kokam 2000 el-

Multiplex
Det nu koreansk ejede tyske firma har sendt en hel

LiAkku-

serie LiPo-akkuer på markedet. Den viste MPX
Po 2/1-3200P-DU (i11. 4) er en af de seneste.

- dog aldrig til mindre en
V pr. celle. Hvis man ønsker sine LiPoer et langt
liv, anbefaler Multiplex at man ikke afleder dem
med mere end 70-80% afhvad de kan aflades med
- i det her tilfælde vil det sige i nærheden af 50 A.
Som altid med LiPo-akkuer skal der lades med en
speciel LiPoJader og højst med 1 C - her kan der så
lades med 3,2 A. Multiplex er begyndt at lever deres LiPo-akkuer med et nyt stik - det hedder DU og
kan håndtere ca. 50 A. Prisen på den viste akku er
en kan aflades med 64 A
3

ler Hyperion 2100c1-3S celler Pris kr. 750,føres i 2 bemalinger.
Se mere på www.el-fly.dk

-

Lager-

Avionic...
... har fået ny indehaver, er flyttet til Sjælland og
- se nogle af
nyhederne her og lees om butikken side 12-13.
har fået mange nye ting på hylderne

Duratrax indfrarød temperatur måler (i11. 11). Velegnet til må1ing af f.eks. batteri og motor temperatur. Pris kr. 225,F-16 (i11. 12) opbyggei i skum. Motor speed 400

med 3-1 gear og APC propel er inkluderet. 10 celler

110 euro.

1200 mAh eller 35 LiPo 1200-2200 mAh. Vingefang

Tiger Karbonite

(i11.

5) er firmaets nyeste analoge

ca. 63 cm. Flyvevægt ca. 600 g. Pris kr. 795,-

servo i standardstørrelse. Servoens gear er lavet af

karbonit, der angiveligt skulle være 4 gange stærkere end de sædvanlige plasticgear. Multiplex skriver at servoen er velegnet i 30-60 helikoptere og
motormodeller op til .90 motorer. Den vejer 50g, er
udstyret med 2 kuglelejer og trækker 5 kg/ cm ved
4,8 V. Tiger servoen er endnu ikke prissat i Dan-
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T 34 Mentor (ill. 13) opbygget

i skum. Der medføl-

3 bladede propelspimer. Til11,"M200-2200 mAh LiPo. Pris

ger Speed 400 med gear og 2 stk.
1er og

kr. 595,-

Produktinfolmation fo*sættes på side 52...
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SU-31 (in. 14) opbygget i laserskåret træ. Meget

flot

forarbejdning. Vingefang ca. 94 cm. Velegnet til
børsteløs motor og LiPo-celler. Flyver'ægt 450-5509.
Pris kr. 795,(i11. 15) opbygget i skum. Speed 400 nred 3-1
gear samt APC propel er inkluderet. Vingcfarre c.t.

SU-22

67cm. Flyver.ægt 600-6509. Modellen er tiltænkt

1t)

celler 1200 mAh eller 35 1200-2200 rnAh l_il,o. Pri.
kr.795,Pitts S-2A (ill 16) opbygget i skurr. Speed .100 m. 31 gear samt propel og spimrer er inklucleret. Vinge-

fang ca. 88cm. Flyver'ægt 600-65t) g. Til fr 35 12002200 mAh LiPo. Pris kr. 595.-.
Piper Cub (ill. 17) opbr,.:*et i træ og beklædt nred

folie. Vingefang ca. 110 cm. \Ied krængeror. Til 3,54 ccm brændstofnotor eller Speed 600/børsteløs op;
35 3200 Aah eller mere LiPo-celler. Pris kr. 595,-

PC-9

(i11.

18) opbvgget i laser skåret træ. Meget

Hughes 300 helikopter (ill. 19). Kornplet flvveklar.
Der medfølger alt undtagen 8 AA batterier til senderen. Modellen har fast pitch. Velegnet til flyvning
i hal eller ude i stille veil Billig måcle at prøve hcli-

kopterflyrning på. Træningsunderstc-l kan kobes
separat. Pris kr 995,-

Avionic/SMS-Hobb1' har tået forhandlinge.n af de
nye Intellect akkuer (ill. 20) i Danmark. Størrelserne
omfattet AAA 750 mAh, max ca. Z5 A, AA
2000mah max ca. 10 A, 2/3A max ca. 25 A, SUB-C
3800 og 4200mAh 38-42 A. Der er tale om fabriks-

data og specielt 3800 og 4200 er testet til langt hØjere strømme. Disse celler anvendes af flere og flere
førende bilkørere og elpiloter rundt om i verden.
Der vil foreløbig kunne leveres løse 750-1200-2000
samt 4200mah celler samt færdige 1200 og 3800mah

pakker
Avionic/SMS-Hobby vil i løbet af kort tid lancere
et nyt fabrikat af LiPo celler i Danmark. Cellcrne er
8 C-12 C samt 20 C med hovedvægten på 12 og 20

vil kurrne leveres i 2-3-4-5SXI, og 1øse
celler Løse celler fra 900-2200mah og færdige pakker op til 8800mah. Pris eksempel 3S2P 4"100 mAh
12C ca. kr.850,- / 4S2P 4400 mAh 12 C ca. kr.
7750,- I 4S2P 1400 mAh 20 C ca. kr 1550,- og
4S3P 6600 mAh 20 C ca. kr. 2300,C. Cellerne

Katana profil model (i11. 21). Opbygget i laserskårer
træ beklædt med folie. Komplet med børsteløs motor; propel, reguJering, 4 servoer, 11,1V 1250 mAh
LiPo samt lader Vingefang ca. 100cm. Flyvev;egt

fur

en konrplet nrodel og kr.400,- for kun modellen.
P-51D \lustanc (;li. 22) opbygget i skum. Vingefang ca. 90 cm. Flvr.er'ægt ca. 500 g. Motor speed
400 m. gear ellc.r borsteløs. 35 1200-1800mah LiPo.

Pris kr. 595,Bae

Hawk (ill

23) er opbvgget i skum. Motor speed

NiMH celler / 35
LiPo 1200-2200mah Vineefang 72cm. Flvver.ægt ca.
400 ellerbørsteløs.8-10 1100mah
600 g. Pris kr. 595,Se mere på

52
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3nrrl formstøbt Depron, og har cn virkelig flot og
i den

forbindelse har RC-netbutik i Hørshohn fået flere
nve modeller på lager. Det dreier sig blandt andet
om følgende:
Koreanske Fliton lrar et større program AIIF modeller alle beregrret til EL drift.

Jumping Jack (ill

2'1) er en rneget spændende 3D
model beregnet til El-motor i størrelser op til AXI

2808 1 21, Hyperion 2-3007-30 og Hacker A30. Modellen kornmer færdigbeklædt med rød transparent
film og indfarvet glasfibcr cou'i i samme fan'e. Modellen er designet meget let hvilket giver et stort
kraftoverskud og enrinente flyve egenskaber Jumping Jack har en spændeviclcle på 100 cm. og en flvvevægt på ca. 570 g. Anbefalet batterj er FlightPou'er 1500mAh 3s1p eller FlightPorver 1800mAh

3s1p. Pris

flot

forarbejdnirr g. Flyvevægt 500-600g. Til børsteløs
motor og LiPo-celler Pris kr 795,-

ca. 5009. Tornr-ægt under 300 g. Pris kr. 1075,-

RC-netbutik
S.r er uclendørs sæsonen ved at nærme sig, og

kr

860,-

detaljeret overflade. Dcr cr mulighe'd for at bygge

fuld skala detalje i alie cockpits og skvdetårne. Modellen har en spændcvidde pa 123 or. op; en flyvev!ægt på ca. 800g, hvilket er mcrl'irkcncle til de gode flyveegenskaber Den skal udstlres med 2 stk.
børsteløse motorer fx AXI 2212/31 Silrer. \/irkc-lig
en model for den kræsne skalapilot -sonr vil har-e en
velflyvende og meget flot model uden at bnrse
nrange byggetimer. Kan laves flyveklar p.r 15 til 3t)
timer, alt efter skalaniveau. Pris kr. 1.290,Hyperion har netop lanceret en P51-D Mustang (ill.
3.1 ) opbygget i trir og glasfiber; designet fra grunden til at være motoriseret med El. Incleholder bl.a.
optrækkeligt understel og spinner - alt i ahuninium. Har gode flyveegenskaber i hele fartområclet.
Kan leveres med komplet motorsæt og fartregulator til en speciel pakkepris. Spændevidden er 120
cm. og flyvevægt ornkring 1,5 kg. Pris kr.7.575,-.
Pris incl. komplet motorsæt kr. 2.795,-

Quiet Storm (ill 25) er næste model i programmet,
og den rninder mest af alt om en formindsket F3A
model. Her er også brugt et varieret udvalg af balsa, letvægts krydsfiner og glasfiber. Spændevidden
er 109 cm. og kropslængden er 102 cm. Og med en
flyvevægt på ca. 630 gram anbefales ligelcdes en
AXI, Hyperion ellcr Hacker outnrnner i r'æstområdet 60 gram. Pris kr. 990,-

En anden model fra Hyperion er YAK-54 (ill 32)
endnu en AIIF model i utrolig flot udførelse i letvægtsmaterialer. Motorcoh'let er stØbt i glasfiber og
håndmalet for bedste udseende. Canopy er færdig
montcret p.i træranme og malet. Foreslået rnotorsæt til dcnnc modcl ct cn Hvpcrion 2-.1020-14 og
en E0 Amperes requlator. Deite setrip giver nær-

Prodigr'3D (ill.

138 cm. og t'11'r'c-r'ægtcn ligger omkring 2,2 kg. Pris
for rnodel kr. 1.550,- Pris incl. komplet motorsæt

26) nrincier i Lr!'l:cencie en hcl clcl

on Quiet Stornr, men sonl na\,nct .rnt)'dcl har man
lagt mere vægt på 3D egeuskaberne. Opbygrringen
er dcn sarnme som de tidligere nær'nte, spændevidden er 95 cm. og kropslængdcn er her 100 crn.

Flyveklar vægt er omkring 540 gram. Pris

kr

990,-

nrcst uerrcleiig lertik.rl t1r'r'ning. Spændevidderr er

kr

3.095,-

Tredic model fra Hyperion er YAK-55 (ill 33) sorn
er derr mirrdste af nyhederne, med en lignendc opbygning i træ og glasfiber Størrelsen til trods har
den gode flyveegneskaber og der er især lagt vægt

Rogue 3D Bipe (ill. 27) er den mest nyskabende af
modellerne fra Fliton, og som navnet siger er der

på optimale 3D egenskabet. Mociellen er så tæt på

her tale om et biplan. Den har bagudrettede forkarrter på vingerne, hvilket gir.er en ualnrindelig god

så

retningsstabilitet. Tilbagemeldingen fra danske piloter har vieret ualmindelig positiv Mec{ en sp;endevidde på 80 cm. og en længde'på 99 cm er det ikke den stØrste rnodel, nren her er tilbagemcldingen
at den flyr.er som en STOR moclel. Prøv den nred
en Hyperion 2-3002-30 så er dcr masser af porver
til alle 3D manøvrer Passende batteripakke er
FlightPon'er 1800 nAh 3s1p. Pris kr. 990,-

at være færdigbygget, at den kan være flyveklar på

kort tid som

2 timer. Spændevidden er 98 cm. og

flyvevægten ligger på 600 til 7009. Pris kr. 895,Hyperion skal naturligvis også havc ct Hydro plan,
her kaldet Miss Flyperion (ill. 34). Den er markedets stærkeste udgave lavet i 5mm Depron, men
samtidig let og velflyvencle med en Hyperion Z2209-26 eller lignende AXI eller Flacker motor og
en 800 mAh 3s LiPo pakke. Pris kr. 3,10,Se mere på rvrvrurc-nctbutik.dk

Extra 3305 Mini (ill28) er err ARF model af den
kendte Extra 330S i en rncget flot uclførsel og finish.
Enclnu engang er det lykkedes for Fliton at designe
en model med optirnale flyveegenskaber og cn meget lav vægt på 5809. Modellen har en spæncleviddc på 98 cnr, og kan monteres med børstcløse mo-

torer fra omkring 609 og opefter. En FlightPower
pakke på 1500 mAh eller 1800 mAh 3s1p vil være
passende i detic setup. Pris kr. 890,Edge 540 Mini (ill. 29) er den sidstc model fra Fliton, o€i er sorn de foregriende udført i meget lette

nen stærke materiale'r, varierende fra

balsatrae

til

glasfiber. Spænclevidden cr her 99 cm. og \.ægten

flyr.eklar omkring 570 gram. Prør, clen med en Hacker A20-20L eller den nye A20-15XL outrunner lnotor, og en FJightPower 1500 mAh 3s1p LiPo-pakke,
så kan det ikke gøres meget lettere, seh'om der stadig er masser af power. Pris kr. 890,Flying Styro Kit har endnu engang overgået sig
selv med deres seneste model B-25 MitcheJl (ill. 30),
som er virkelig detaljeret. Modellen er opbygget af

\,lodel

fl
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Billedeme herover viser fra venstre: Quick Field, PolyCharge4, Pulsar

TRE LADERE
En god lader er noget alle modelpiloter
har brug for. Uanset om de flyver med elmodeller eller ej, har de brug for at få op-

Charge. Laderen finder selv ud af antallet
af celler. I vejledningen omtales kun Li-Ion
cellel, men laderen kan også bruges til Lit-

ladet deres radios akku og evt. modtagerakkuer. I "gamle dage" r'ar der mange der
klarede sig rned ladere der levelede 100
mA til senderakkuen og 50 mA til rnodtageakkueme - og så ladede man hele natterr
før man skulle på flyvepladsen. Jeg skal ikke afvise at der stadig er nogle der gør sådary men vores muligheder i dag er heldigvis bedre. Vi behøver fx ikke at planlægge en lur på flyvepladsen dagen før på vej ud til flyvepladsen kan vi lade vores
grej op. Og bruger vi akkuer til el-modeller kan de lades op på kort tid. I denne omgang ser vi lidt på mulighederne med 3ladere i forskellige prisklasser. Laderne er
stillet til rådighed af Avionic.

hium Polymer celler.

Quick Field Charger Mkll

Quick Field Charger MkII til kr. 495 er som der står på kassen - "Great for Park
Flyers!", men kan sandelig også bruges af
rnodelpiloter der sværger til brændstofmodeller. Laderen - der faktisk er to separate små ladere - strømforsl'nes typisk fra
en bilakku eller en strømforsyning med
stabil spænding der er i stand til at levere 3
A.
De to udgange kan bruges til
ler eller 1 - 3 Lithium celler.

1-8

Nixx cel-

Udgangene kan med en drejeknap reguleres separat fra 0,2 - 2 A og med en

trykknap

vælges akkutypen mellem NiCd, NiMH
og Lithium. Hvis der er valgt Nixx akku-

type, afbryder laderen efter Delta Peak
metoden (laderen registrerer et lille spændingsfald ved fuldt opladet akku) og skifter til Trickle Charge (vedligeholdelseslader med lav styrke). Lithium akkuer lades
med fast spænding og der er ingen Trickle

54

Laderen er meget nem at bn-rge og må betegnes sorr idecl

til

Lrraendstofpiloten cler

vil have en lader der hurtigt kan lade
der- og modtagerakku op

sen-

- hjemme og på

flyvepladsen. Indendørspiloten kan også
have stor glæde af dery da den kan lade 2
akkuer op ad gangen og håndtere de meget udbredte Lithium-akkuer. Udendørs

dækker laderen det fabrikanteme lidt
uheldigt (i hvert fald hvis man bekymrer'
sigom lovligheden i hvor man må flyve og
geme vil være forsikret) kalder parkmodeller med op til 400-motorer. Med større
modeller og mere strømkrævende motorer vil man ret hurtigt rende ind i at laderen ikke yder nok. Op til 8 Nixx celler og 3
Lithium celler og højst 2 A rækker kun til
de mindste akkuer. Laderen skal have ros
for at den er nem at anvende, og at prisen

akkuer skal behandles og de kan være farlige da de kan bryde i brand. Den bør selvfølgelig læses. Personlig har jeg aldrig oplevet andet end en enkelt celle svulmede
lidt op, og sorger man for at oplade sine
Lithir-rm-akliuer under opsym, på et ikke
brandbart underlag og aldrig lade med
mere end 1 C, er man efter min mening
godt hjulpet.
PolyCharge4 er laderen for den lidt mere
seriøse el-pilot af i dag - inden- og udendørs. Den vil normalt være et supplement
til en anden lader, da det endnu ikke er
mange der bruger Lithium-akkuer i deres
sendel, og som en sådan vil de fleste komme langt med den. Indendørs vil den kunne holde et par piloter i luften næste kon-

stant. Og ganske vist er der piloter der
udendørs flyver med større akkuer end
PolyCharge4 kan håndtere, men langt de
fleste vil ikke støde på at den ikke kan lade
deres akkuer hurtigt nok op.

er rigtig fomuftig.

Sammenlignet med Quick Field ladelen
får man endda endnu mere for pengene
(hvis man altså kan nøjes med Lithiun.rcel-

PolyGharge4

ler)

PolyCharge4 til kr. 985 er lavet specielt til
Lihium Polymer-akkuet og som navrret
indikerer, kan den lade op til 4 akkuer op
af gangen. Hver akku kan bestå af op til 4
celler. Laderen skal selv have strøm fra en
bilakku eller en strømforsyning med fra 12
- 15 V og kraefter nok til at leverer 14 A.
De file udgange kan individuelt reguleres
fra 0,3 - 3 A og ladeforløbet sættes i gang
ved at hykke på en knap efter at akkuer er
forbundet og ladestyrken er valgt. En diode visel med blink og farweskift hvor i forløbet fra tjek af celler via opladning til faerdig ladeproces laderen er kommet.
Den engelsksprogede vejledning gør me-

mange akkuer med 1 celle mere pr. akku
og med 50% kraftigere ladesh'rke.

get

ud af at forklare hvordan Lithium-

-

mulighed for at lade dobbelt

så

PolyCharge4 er også meget nem at anvende.
Pulsar 2

Pulsar 2 er en lader ai en helt anden kategori errd de to overnrævnte. Alene priset-t
på kr. 2250 og så "kun" en enkelt udgang
lader ane at det er en seriøs ladestation vi
har med at gøre. Og det er da også rigtigt.
Pulsar 2 kan lade og aflade 1 - 32 Nixx og
1 - 12 Lixx med0,2-9,9 A. Alle kendte akkutyper kan behandles, og der kan anvendes forskellige ladeprocesse4 Fx med Delta
Peak eller temperaturindikeret (føler med-

Moclelflyvor)'t 2-2(l(lfi
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Snyd ikke dig selv for glæden ved at få Modelflyvenyt med posten hveranden måned fra nu af - Tegn abonnement!
Abonnementsprisen for hele resten af 2006 (ialt 4 blade) er 21200 k
Bestil ved at udfylde og indsende nedenstående kupon.
Pas på dine blade

V har solide samlebind, der hver kan rumme l2 numre af Modelflyvenyt altså to årgange. Bladet holdes fast i samlebindet med metalklemmer - der

følger') afbrydelsc af ladeforløbet. Fol at

skal ikke limes, ,hulles. eller klippes for at få bladene til at sidde fast, og de
kan 1et tages ud igen, hvis man skulle få lyst til det.
Samlebindene er lavet i meget kraftigt plastbetrukket karton.
På forsiden og på ryggen er der trykt >Modelflyvenyt<. De leveres i fem flot-

kunne alt dette skal laderen selv h.rvc
strom fra er.r (helst 70A) stor akku e'11el cr"r
strør-nforsyring de'r k.rn levere ca. 30 A,
l.rvis ladelen skal bcnvttes til de største ak-

te farver - husk at krydse af på bestillingssedlen herunde{,
hvilke(n) farve(r) du ønsker. Prisen er l<r.75,- pl stk

kuer'.

I den 16-sidede errgclskc og t1'ske bmgsr.ejledning svillcl dct nred ord som irrflcx,
letlex, reecr-rcration, re rrers, format oe
nrcrrge anrte tlct r il ga alt for r.idt at'l<onrme incl p.r hr.r'. \lcd latlclcn folqel et .cli,,lk,rl.el (lrr,rr.l.t.:;. '1..t tiei,._. 1,, ...-..r:-.\ .-iablikanter .rt nr.llrgc clrnrpLliirc i .i:q ikke iorsvnes r-nccl dct-ure stiktvpe? - et :criel til USB-kabcl klar:el dog sagen), s.r allc
processer kan sttrdcles grafisk på pc'cns
skærm via derr mcdfølgcnde soft\\,are.
Ti1 daglig kan nran klarc sig med det opl)'ste 2-linicls displal'på ladelen. He.r kar.r
man r'ælsc ct ai dc 8 proglammer ladercr-r

Ekspeditionsgebyr
Vi har desværre måttet indføre et ekspeditionsgebyr på
alle ordrer under kr. l00,-Ekspeditionsgebyret er kr.

15,- og går

til

udsendelse ai bestilte blade og
maPPer.

Ved ordrer over

,,",[1x1",,\

kr.

vi intet
Hvis du
i blade! så skriv

100,- opkræver

ekspeditionsgebyr.

ikke vil klippe

*uu
"[",
postkort!

din bestilling i et brev
på et

\

dæknilrg af portoudgifterrre ved

,

numre tilboge i
kon du bestil"
årgongenel 986-2006. De seneste årgonge kon
le på kuponnen her' aeldre årgonge kon besti
bestilles pr.
tilbud
telefon eller moil ' og vi gir gerne et tilbrpo bestilling of flere gomle numre!

"r,

"

il:#r"iå'iiJ;[jlrl,li-

htrske, ellcl sclr.indstille det lade-/afladcproeram rl.rr r;nsker til den aktuclle
kar.r

akkr-r.

Dcr er nran,tt'nruliqheder; og rrred 4

knappel at trvkkc Lr.r cr dct vigtigt at cict
skel på den rietiqc lnnLic, mcn med nogenlunde godc cn:c'i-kkunr'lskabcr og
vejlednir-rgen i hantlcn ki.lcs indstiI1ingeme forholdsvis lrtrltigt.
I'ulsar 2 er''ladere'r-r ior derr rcrioSC el-prilot
der ikke kun I'il kunne lade o.g rcriiigc'holde alle gængsc akkutypel me n og:a \ il
kunne følge med i "hvordan c'le h..r' t1tt".
Ilan skal r,:ere indstillet p;i at bmge tiri ti1
.lt sætte sig ind i dcn rct komplekse larltr.
mange ftrnktioner or ir.rdstillinger. \ar

det er gjort, hal l.r.rn

cr.r

lader del kan

håndtele alle storlclscr og tvper af akkucr
på alle ønskeligc rl;ido; og som vil tilfrcdsstille langt dc flestes behov i et p;ent
st1'kke tid. Pliserr mli r.rrcd de mange lr1uligheder siges at va.-re i orden.

I)NM

Hermed bestiller ieg:
AbonneÅent for hele reslen of 2006

o
o

stk. somlebind d kr.

J

blå I gul

$rgong 2005, kr. 230,-

:r {rgong 2004, kr. 210,o Argong 2003, kr. 190,o {rgong 2OO2,kr. 175,'
n {rgong 2001, kr. I50,o {rgong 2000, kr. 150,I
I
I
I

I
I
I
I

:1 Argong 1999,kr.
{rgong 1998, kr.
-1 Argong 1997, kr.
Argong 1996,kr.

r
I
r

125,125,125,125,-

Beløbet vedlogt i check

J grøn tt

rød

(iolt,i blode), pris kr. 212,00

75,- i forverne:

n

sølv

Følgende enkeltnumre {sæt kryds} å 55,- kr.
Nr4 Nr,5 Nr 6

Nrl Nr2 Nr3
1996: :l
::l aJ i
1997:]JlJnO
1998:aJnO
1999:f3OO
20@: AJ13
2001:AICltJ
20O2:3DOJ
2003: ij
i
Ct ll
2OO4:tJDDD
2005:trttOll
20O6: f,
tl

ott
alJ
3J
NJ
t3D
3J3
it3
itJ

nn

Novn:
Adresse:

Postnr./by:
\lrrleltlr

r

crrr t

f-l(l(lo

Ved køb for under kr. 100,- tillægges et ekspeditionsgebyr på kr I 5,- til dækning of portoudgiher
Uden for Dqnmqrk tillægges oltid et beløb til dækning of forsendelsen.

15C / 30C

Antal - kapacitet - max strøm - vægt - størrelse
9 x 34 x 66 mm
25 - 640SHD 9.6A

39g

35 - 9lOSHD
25 - 1250SHD

(F.rd.66r.nr.

56g 13x34x66mm
13.54 55g 13x34x66mm
13.54 79g 19 x 34 x 66 mm
18.74 789 13 x 43 x 82 mm

260,-

1149 l9x43x82mm
1149 18x43x82mm
1689 27 x43x82mm

350,-

35-640SHD 9.64
25-910SHD

MAX iECtAiCTNG VOLaAC€ 12.5v
MAX nECHAiGTNC CUFRENT: 3'00-Å

175,-

35-1250SHD18.7A
25-2000SHD30.0A
35-2000SHD30.0A

Vægt 5,5k9. Pilot: Flemming Nielsen.

AEROPLANKRYDSFINER
Vand- og kogelast birkekrydsfiner i tykkelser
{ra 0,4 til 12,0 mm.
Pladestørrelse 1270 x 127011220 x 1220 mm.
Hurtig levering.

os/fin6r
Frodesgade 171, 6700 Esbjerg

Tff.75 12 23 90
Fax nr. 75 12 23 35

3S1 P akku med

kabel + balancerstik

315,460,-

Kokam 3 x 3200 SHD med balancer stik

Antal - kapacitet - max strøm - vægt - stønelse

25 - 360HD
35 - 360HD

6.84 26g 7 x 34 x 58 mm
6.8A 37g 10 x 34 x 58 mm

150,230,-

her er balan-

340,-

ceren alle har
ventet på.

315,440,-

25-3200SHD64.04 1929 18x43x 140mm

b tc,-

35-3200SHD 64.04
35 - 4800SHD96.0A
45-4800SHD 96.04
55 -4800SHD96.04

895,-

2889 27 x43x 140 mm
3929 23x 43x149 mm
5249 35 x 43 x 149 mm
6549 46x43x 149 mm

1

345.-

1

785.-

2235

mod et mindre tillæg. 30/40C er peak (i max. 1 sekund).

23

=7,4U

35 =

11.lV

45 =

srDEN 1e48
til

14.8V

NYHED

210,-

Alle pakker kan leveres med microguldstik. 2 mm guldstik, grøn MPX stik, MPJET 3.5 mm eller 4 mm guldstik

Wisa Craft plywood

"-'---%

245,-

49g 12x34x66mm
709 17x34x66mm
25 - 1500SHD 30.04 90g 17 x 38 x 78 mm
35- 1500SHD 30.04 l30g 25 x 38 x 78 mm

Vægt 10,3k9. Pilot Claus Tønnesen.

:

320020-030tK

315,-

25-740SHD 14.64
35-740SHD 14.64

Space Walker, spv. 265 cm, 2 x 10 x 3200SHD celler.

3200mAh
lj,sd9&

210,-

20c I 40c
Funtana 5140, spv. 200 cm, 2 x 10 x 3200SHD celler.

ol b.ckrid.)

-

Hyperion LBA6 balancer 2-5s Li-Po max

6A.

Anvendes sammen med alle Computerlader.

t ['.t. ie cJttg lrt t yi
Hjørringvej

1

fz

mznt

45D, DK-9900 Frederikshavn llf.98 43 48 72

TelefOntid.
- -'- -

Mandas

Tirsdag
Onsdag

55 = 18.5V

Torsdag

13.00-1e 00
13.00-18.00
13.00-18.00
13.00-16.00 kun ordre

få

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

MODEL & HOBBV
Frederiksborggade 23 - 1360 København K
Tlf. 33 14 30 10 - tt. lt-tz, tø. 10"13, otrsdsg t,uKKET

www.model-hobbv.dk
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Tidsskriftet Modelflyvenyt
Strandhuse 4
DK-5762 V. Skerninge

300,.

Løse stik til akkuer købes separat.

EPSILoN, NYHED nu 3 størelser, alle til
både til EL og glød.
,l
EPSILoN 40, Kit: 195,EPSltoN 60, Kit: 1795,- ABF: 4i195,120
F3A.
Krr: 2595,- ARF: 6495,EPS|LoN

GENESTSFSAAFCH|PHYDU
MARCELOCoLOMBo,SpU

1990mm. _l \r..

l;!'iul;l?$r$,iften),veesenskaber

.

-x,

GALAXI, spv 2008 mm.
motor op til 50 cctn. Nyh€d
Kit 29O5," ABF:6695,Se CA Model flyve inden du køber på:

w.canodel.m.tr
MULNPLEX

m. HFM-Synth-m0du1...
RoYALevo 1 2 senderset
m,

....

.

3595,-

HFM-Synlh-modul...,.... 4995,-

Alt i MULITIPLEX lorhandles

Gnupnq -CAMo&l - Futaba - Mu,liplex Hitæ - OS Enginæ - YS - Toni Cla* - Hacker - Cyclon
Besøg os på: m.dinohobbydk
Tel. 2749'095
Email: post@dinohobbydk
Lager: Carlshørvej 3, 2800 Lyngby, (ring i toruejen)

-

F
ræE*ÆærfåE
at Ba.ttery
Aps
NiMH Celler:

Sanyo
Sanyo
Sanyo
Sanyo

r

Industriparken 3 l, Lind
7400 Herning
Ttf. 97 l 28869
Fax 70228861
Mail : info(fgreenlight.dk

Li-Polvmer:

HR-3U (230OmAh) 4 stk 85 kr
HR-4U (800mAh) 4 stk. 85 kr
RC-3300HV SC 1
45 kr
RC-360OHV SC 1
49 kr

stk.
stk.

NiMH Pakker Sanvo:
Pakket med RC-3600HV SC celler:
7.2V 3600mAh SC
8.4V 36O0mAh SC
9.6V 3600mAh SC
12V 3600mAh SC

299 Rt
349 kr
399 kr
499 kr

stk.
stk.
stk.
stk.
stk.

Sanyo AAA 50
Sanyo AA 50
Varta C 10
Varta D 10
Varta E (9V) 5

99
99
49
79
49

Long 12V 1.24h
Long 12V 3,3Ah
Long 12V 7,24h

Med Balancer JST-stik:
7,4V 400mAh
11,1V 400mAh
7.4V 800mAh
11.1V 800mAh
7.4V 1600mAh
11.1V 1600mAh

kr
kr
kr
kr
kr

69 kr
89 kr
119 kr

Lysdioder:
70
230
1 75
250
210
305
1

kr.
kr.
kr.
kr.

kr.
kr.

stk
stk
stk.
s1k

Med Balancer Tamiya-stik
7,4V 22O0mAh
11,1V2200mAh

Alkaline:

EIT

Rød 5mm 3000mcd 10
Gul 5mm 30O0mcd 10
Hvid 5mm 10000mcd 10
Blå Smm 4900mcd 10

275 kr.
405 kr.

20kr.
20 kr.
30 kr.
30 kr.

Bestilling pr. tlf. eller mail.
Egen produktion af batteripakker,
NiCd og NiMH.
Ring eller skriv for at høre nasrmere.

Abninqstider:
Mandag

- Fredag:

8.00

-

16.00

Alle priser er incl. Moms.

NYTFRA PROTECH
. TOJEIRO 140

OS Motorer, bl.a.:
OS 15LA m/lyddæmper
OS 25LA m/lyddæmper
OS 25FX m/lyddæmper
OS 46LA m/lyddæmper
OS 46AX m/lyddæmper
OS 61FX m/lyddæmper
OS 65LA m/lyddæmper
OS 91FX m/lyddæmper
OS 16OFX
OS 16OFX-F1

4-takts motorer
OS 70FL m/lyddæmper
OS 70S.II m/dæmper
for helikopter
OS 32SX-H
OS sOSX-H

kr.
kr.
kr.
kr.

545,549,-

799,720,-

kr.1.145,-

kr.

kr.

1.445,-

860,-

kr. 1.801,kr, 2.595,kr, 6.490,-

kr. L.675,kr, 1.999,1.160,1.495,-

Senderkuffert, robust al-kuffert til
f.eks. Futaba

FF9

kr. 295-

En næsten færdigbygget kunstflyver

igod 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,-

tP
---v
\t
SIAI MARCHETn. Meget lækkert
skalafly, ARTF. Vingesp. 153 cm,
længde 123 cm, vingeareal 36 dm2,
vægt 2,5 kg. Til motor f.eks.
4-takt
Kr. 1.995,-

0,52.

Holte Modelhobby
øverødvq 11,284lJ Holte, Telefon 45 42.,1 13
mail! inf@holtemodelhobby,dk www,holt6'modelhobby.dk

Kyosho Spitfire, Vingesp, 144 cm,

længde ll7 cm, vingeareal 35,6 dm2.
Vægt 2,5 kg. Alle rorfunktioner + motordrossel, Forberedt for optrækkeligt
understel. Anbefalet motor 4-T 0.70
Kr. 1.295-

#,;
#

-:ts-{

Reflex flysimulator
- Next To Reality
Fantastisk flysimulator
med en fotografisk billedkvalitet. Du kan bl.a.
skabe din egen flyveplads

og dine egne fly.
Super realistisk. Både fly
og helikopter. Kr, 1.599,-

*
Man - Tors. {l.OO - 17.30
Fredag ll.OO - l9.OO

Lørdag

IO.OO

- t4.OO

Den ultimative
simulator med
PANOlusion
teknologi.
Kr.1749,-

-t-- (
'a

e@

a

- 40

LA FLYER

Hvorfor ikke køre på flyvepladsen
selvom det er koldt udenfor!
Med en RAYDIOWARM kan dine fingre
holde varmen, selv i frostvejr.
Udtørt i lækkert fleecestof med velcrolukninger, aftagelige fleksible ærmegab

Kr.895,-

,,u#

,d,:*

J@

/5

Specifikationer: LA FLYER - 40
Spændevidde: 1630 mm
Vingeareal: 42,4 dm?
Flyvevægt: 2300 g
Længde: 1270 mm
Anbefalet motor: 2T 0.40 - 0.46
Radioanlæg:4 kanaler, 4 servo'er
Leveres i 4 varianter.

samt monteringssæt til gennemføring af
antenne.

P-51 MustanS - EP

{

Specifikationer: P-51 Mustang - EP
Spændevidde: 1000 mm
Vrngeareal: 18.2 dm2
Flyvevægt: 740 g

Længde: 880 mm
Der medfølger Speed400, Gear og Propel
Radioanlæg: 4 kanaler, 4 micro servo'er, 154 Regulator

Super Chipmunk-EP

/
LARA.ER-40 t6

1

L

_"€*

r!*

ffi

Kr.8e5.r\l
. CrJrJ,

PC1305741
PC13057A2
PC1305743
PC1305781
PC130s782
PC1305783

(Grøn m. Rod hjelm)
(Grøn m. atå n;etm;
(Grøn m. Brun hjelm)
(Blå m. Rød hjelm)
(Blå m. Blå hjelm)
(Blå m. Brun hjelm)

@

(

Vingeareal: 16,5 dm2

.d
o;

Fun World EP - 400
Spændevidde: 1000 mm
Vingeareal: 27,2 dm2
Flyvevægt: 650 g
Længde: 1000 mm

2,..-

Der medfølger Speed400, Gear og Propel
Radioanlæg: 4 kanaler, 4 micro servo'er, 15,A Regulator

Brændstof påfyldning
Rød

Pilotfigur Skala 30% - 11Omm

** ut,-O

#.A}-

-lJ

Super Chipmunk - EP
Spænd: 1000 mm

Længde: 810 mm
Der medfølger Speed400, Gear og Propel
Radioanlæg:4 kanaler, 4 micro servo'er, 15A Regulator

//-*<4tr&.

Flyvevægt: 2200 g
Længde: 1220 mm
Anbefalet motor: 2T 0.40 - 0.46
Radioanlæg: 4 kanalet 5 servo'er
Leveres i 4 varianter.

O

"tdi t.

Flyvevægt: 720 g

Specifikationer: LA RACER - 40
Spændevidde: 1370 mm
Vingeareal: 35,9 dm2

Pilotfigur Skala 1/7 - 57mm

-*

Sort
Btå

Skala 1/4 - 87mm

119,-

Hvid
I

Kr. 19,50
n /t) 1-7\/a/^r

^

.4@.T\Affio
Kr. 131 ,PC102125A

(Rød) Kvinde
(Prl). n."0 ,istist

t919?1?:q (Hvid)
PC10212sC
nvton'nåi
PC10212sD (Gul)

sort hår)
PC1011108 (Gron m. gyldent-hår)
PC101110C (Gron m. brunt hår)
PClO1110D (Blå m, sort hår)
PC10111OE (Blå m. gyldent hår)
PC101110F (Blå m. brunt hår)
PC10111OA (Grøn m.

Holmensvej 2OC
DK-3600 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

Vi forhandler: Graupneq Kavan, Krick, Schulze, Robbe, Multiplex, Hitec, Jamara, GreatPlanes, TopFlite, Futaba,
Sanwa, Webra, O.S, Moki, Saito, Hatori med flere,.
Og selvfølgellg hele TWM's serie af kvalitets tilbehør.

%ffi#æry
Nu to forretninger

ffi#'ry

til danske hobbylolk i Storkøbenhavn

ffi'-#*#Er nøDovRE

$HøJ

G::*+rdI ål!å
!IJ0 t:il,.t}

flt rff 'ff "ff

fb

ru, JrI
LU ilgslx"r$

'}.m*1*il#,;#:*t

'1.g-

rllu-derr*iruuuf ;m

rt*'iilJ,ffåb# "*it
Åbningstider:

Åbningstitler:

Mandag: 10.00-17.30

Mandag: 11.00-18.30
Tirsdag: 11.00-18.30

0nsdag: 11.00-16.00 (lukket nov-marts incl.)
Torsdag: 11.00-18.30

Tirsdag: 10.00-17.30
0nsdag: 10.00-16.00
Torsdag: 10.00-17.30

Fredag:

11.00-18.30

Fredag:

[ørdag: 10.00-14.00

lørdag:

Børsteløse motorer

Modeller

LJ
t:
.C-F

Flere modeller på lager

&

190
SV=740 mm
FW

L=640

mm
S

V=160-200

P-51D
SV:710 mm
mm
S

L=630
V=160-200

Spitfire
SV=725 mm
L=670 mm
V=17A-210 S

Tre forskellige indoor/outdoor modeller fremstillet
EPP, vinger med profil. Meget stærke så de kan

anvendes til combat.

i

kr. 420.00

q^\

ARF modeller i Balsa og krydsfin6r.

Y{_"

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, fra
kr 725 00

:

10.00-17.30
10.00-14.00

Rigtig god kvalitet og finish.

.6r

I

\

Børsteløs sæt:
Motor: 47 g, Max 14 A
og Regulator: 20 g, 15125 A

Samlet

pris:

kr. 325,00

E*i

HCS C 150/2-3
Strøm: 14A, Peak: 18A
Vægt: 53 g
Med propsaver til GWS og APC
Kan trække en 9x5 eller 10x6 propel
Pris:
kr. 475,00

PM Budget børsteløse regulatorer.
PM18, BEC, 12 9,18A, peak:25A

programmerbar:

Strøm (Mini 2): 12 A, peak: 1 8 A
Skøm (Mini 3): 8 A, peak: 12 A
Yæ$. 42 g
Med propsaver til GWS og APC
Aksel for montering af fast propel
Pris
kr. 420.00

Castle Creation børsteløse regulat.
Med Govenor mode til helikoptere
Phoenix'10 micro, 104, peak: 15A
39,programmerbar: kr.425,00
Phoenix 25,25 A, peak: 35 A

Cyclon motorer, kan direkte erstatte

Svævefly og el-svævere
En serie helt nye modeller med krop i kevlar og
vinger hvor rammen er i glasfiberbeklædt skum,
midten af vingen bestar af ripper som er beklædt
med Oracover. priser: kr.1400,00 - kr. 1500,00
Se vores hjemmeside for flere oplysninger.

Cyclon 30,svarer til 5 ccm, 25l35A,
Vægt: 150 g
kr.610,00
Gyclon 40,svarer til 7,5 ccm, 30/45A.
Vægt: 175 g:
kr. 725.00
Cyclon 60,svarer til 10 ccm, 30/45A
Vægt: 235 g:
kr. 955,00
Cyclon Elite motorer, med gear:
Elite mini:789,300/450W kr. 1 1 25.00
Elite 10:2009. 600/1000W: kr. 1550,00
Elite 18:2509.'1 000/1 500W:kr 1 800,00

www.planemania.dk
Tlf: 8750 9'170

kr.325,00

PM25, BEC, 13 9,25A, peak:354
programmerbar: kr. 396,00
PM36, BEC, 1 5 9,36 A, peak: 45 A
programmerbar: kr. 520,00

Gyclon mini 2/3

brændstofmotorer:

Semi-scala svævefly
ASG29, SV=4835 mm, L=1720 mm kr 4.200.0A
ASH26, SV=3000 mm. L=1200 mm kr. 2.100,0A
ASW28, SV=3400 mm. L=1480 mm kr. 2.700,00
ASW28, SV=4200 mm, L=1720 mm kr. 3.200.00

ACT modtagere, tyske.
Digital4: 4k, 5 g, >1000m, Hold.
Forberedt for diversity: kr. 365,00
Micro 6 Digital: 6k, 12 g, >1200 m
kr. 410,00
M/failsafe og hold:
DSL-6: 6k, 12 g, >1200
Med diversity og datalogger funktion.
kr. 475.00
SmartSCAN: 8k, 30 g, Dobb.super,
Synth. modtager u/krystal kr. 510,00

129,

programmerbar:

kr. 590,00

Phoenix 35, 35 A, peak: 50 A
2lg,programmerbar: kr.730,00
TowerPro

g:

servoer:
kr. 75,00
kr. 80.00

9,0
Standard BB:

Li-lon-Mangan celler:
3Sx1600 mA :kr.449,00
3Sx3200 mAh.kr. 699,00

LiPo celler 3Sx2200 mAh:
100x34x23 mm, 20Cl28C, 44A'161A', 175 s, 11,1V,
Passer til f.eks. T-Rex heli:
kr. 450,00

T-REX 450X
T-REX

't50

/

T-REX 450X1

SE

lncl. børsteløs mortor 3550KV og 35A
1. Rotor hovedet på T-REX /50 SE
2. Hale gear på T-REX 450 SE

/

T-REX 450SE:

regulator

3. Alu swashplate:
4, Alu hale bladholder

sæl: . . .

.

Kr. 3445,-

Kr

265,-

Kr.

162,-

T-REX 450 XL
lncl, børsteløs morlor 3550KV og 254 regulator
5. Alu ha'e p,rcl plade
6.TR-HS1l 13Alu haleservo holder:, . .. .. . .
0B Alu hale gea' hus:.

/,

TR-HS1

B.

TR-HSI 080 Alu center stykke rotor hovedet:.

1

...Kr. 1775,..,Kr.
86,75,,,,Kr.
...Kr. 265,-

,,.Kr

€,

{#,å!tå,

257,-

4'

T-REX 450X
lncl, børsteløs mortor 3550KV og 25A regulatot
9, TB-HS-1056 Alu flybar mixer arm sæt:
1 0. KX01 50 = (IR-HSI 065) Alu bladholder sæt:
, Børsteløs motor 3550KV:,
12, Motor køle plade: , , ,

1 1

Kr 1390,Kr. 204,Kr.
216,Kr. 330,Kr
24,-

t
"ryw,,
td

{-J

åtE

r;*r

44q,

nn

e

Alle tre T-REX sæt indeholder børsteløs m0t0r 3550KV, oq regulator

Kr

3. Alu flybar sesaw holder
14. Carbon hale blad sæt: .
1

{

t--------.,v
/-::-------: \-

#n:*re1

nl

*F

132,79,-

Vi har selvfølgelig gode glasfiber- & carbon rotorblade til alle typer
helikoptere fra flere forskellige {abrikanter, F.eks, d sse flotter carbon
rotorblade fra Bladsmeden Tyskland.

E!-

ROTORDISC'EN
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SANWA RC ANUEG

Ti,S,ETEITES

Sanwa RD-8000

OS FL-70

Sanwa RD-8000 er el
meget avanceret
computeranlæ9, men
let at programmere selv for begyndere
Leveres komplet
med slim-line B
kanals modtager,
4 servoer, akkuer
og ladeapparat.
Har indbygget
hukommelse til 10
modeller. Elevsystem er indbygget i
senderen. I ndeholder programmer 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. Trainersystem. Leveres
med 4 rormaskiner,
akkumulator, sender/
modtager og lader.

på 11 ,5 cm3 har samme monteringsmal som FS70-ll-S.
Cylindersæt uden ring for lettere
vedligeholdelse. Nyt udluftningssystem reducerer problemer med
tankniveau. Lukket forleje forhindrer olietab. Leveres med lei

KATALOGER

SY brænd-

stof biler 1:10

SANWA RATRADIO

Vi kan nu levere en hel serie kvalitets brændstof biler
i skala 1:10. Bilerne, der er 90% færdige, leveres som
2WD eller 4WD. De er forsynet med en let startende
2,Scm3 gløderørs motor med snorestart.
2WD leveres med flg. karosserier: Porsche 911 GT,
Mercedes C, Ford Escort, Opel Calibra & Toyota Celica

4WD leveres med flg. karosserier: Ferrari F50, Ford
Sanu/a kan nu levere 3

Escort Cosworth & Porsche 911 GT.

forskellige computer ratradioer MX-A er 40Mhz AM

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

anlæg med 2 funktioner.
Leveres med 2 rormaskiner og batteriboks.
MX-3 er 40Mhz FM med 3
funktioner.
Leveres med 2 rormaskiner og batteriboks.
MX-3S er 40 Mhz anlæg
synthisizer (der anvendes
ikke krystaller i anlæget) Man har alle frekvenser i
40Mhz omradet.
Leveres med 2 rormaskiner og batteriboks.
lVlX-3 anlæget 3. funktion giver mulighed for betjening
af f.eks gear.

Hvis du vil have kvalitet, så vælg SANWA.
- i'o" din forhandter
eller mod frimærker eller check fra impoftøren.
Simprop Hovedkatalog 2003 - kr. 60.Simprop Nyhedsprospekt 2004 - kr. 1 0,OS Motor-katalog - kr. 10,-

RC BR,ÆNDSTOFBILER

NYHED SANWA VG4OO
FM 40 Mhz anlæg til fly, bil og bad.Leveres med 4
rormaskiner, Sender-modtager akkuer og ladeapparat. Nu med slim line modtager.

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 isærlige tilfælde, efter nuermere aftale og bestilling.
Telefonen svarer normalt fra tirsdag-torsdag fra kl.
10.00 til kl. 16.00. Udenfor denne tid er der telefonsvarer. Brug venligst telefonsvareren, så kan vi ringe

tilbage, også udenfor telefontiden.
Gå ind på hjemmesiden

vvvv\rv-s

iI

ve rsta rrn odels

-

d k.

Der vil være interessante links.

SILVER STAR MODELS

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

tele.dk

R

Di

nij0ht$Tlrlm
*a:..

'-

&-4i14:

ZK-2 ogZT-2 er to af markedets hurtigste biler
i skalaen 1:18. Størrelsen 1:lB 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 niueøu ZK-2: ca. 1.449,00
Pris niueau ZT-2: ca. 1.399,00

'f

l-runder'figers velkendte NITA-4 er nu kommet i en ny version - MTA-4 4.6

r 2 trins gear med høj og lav gearingl
r Leveres med 3 kanals senderl
. 8 stk. oliestøddæmperel
o Store hjul (170 mm) for maksimal

effektl
o Aluminiumschassisl
Motor med dobbelt startsystem;
strapstart og mulighed for at starte
med l2V starter (elektrisk starter
er ikke inkluderetJ
oVælg mellem orange eller blåt karoso

a.

seri!
Stort
udvalg
af tilbehør, så du kan gøre din MTA-4
'
mere personligl
Pris niueau: ca 4.699.-

ffi

Thumder Tiger 2006 Katalog
Nu er Thunder Tigers 2006 katalog tilgængelig på
svensk i din butik.
De 244 sider indeholder radiostyrede biler, ll,1C,
Både, fly, helikoptere, motorer og en mængdc
tilbehør.
Råd og tips om hvordan du kan komme i gang med
RC finder du også her. Besøg din hobbybutik 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 direkte
hjem i din postkasse.
Kataloget har svensk
tekst.

RC.NETBUTIK

RC.'

B-25J Mitchell
Den

til

-Flg

dato flotteste Depron skalarnodel fra

Flf ing
Styro Kit.

.Biler

Spændr'.
123 cm.

.Både
Modeltog
Pløstbgggesæt
SCX 7:32 racerbaner

Pris
r.290,-

Jumping
Jack
Super let og
spændende 3D
ARF Spændr'.
100cm, vægt

RTF 5709. \lotor Hacker A20.

Pris 860,-

Rouge 3D
Flot ARI i træ og
glasfiber fra

Fliton. Spændv.
80 cm. Vægt RTF
ca. 6809
N,lotorstorrelse

AXI

2808124

Pris.

990,-

Quiet Storm
Velflyvende
ARF træ/glasf
model. AXI
2212 el2808
Spændr'. l09cm

Vægt RTF ca. 630gram
Se

Pris.

990,-

mange flere EL-modeller og udstlr pa

rvwrv.rc-netbutik.dk
Varer kan afhentes i Horsholm elter aflale

TOGSTOP

model og hobby
Nygade 1 7
79OO Nykøbing Mors

Abningstider:
Tirsdag - onsdag 12 - 17
Fredag 12 - 18
Eller efter aftale
Tlt.97711007 mail@togstop.dk
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Karo Air 2-845

Karo Air 3-1095

#-

3

kanals

ko m pl

et

sæt m

kr.
ed

.P,

1.195,'

fj e rnstyri ngsa n I æg

Dr

5,-

2 kanals
komplet sæt med fjernstyrir

'w

'1la1u-

a'#

Stor

*'' \!$q-,Å

motorprograrn ,- #4'Æ
fra SH
sH-21 conoeri,or: ci
Til bil, båd, fly m.m.

-Y'\

SH-32fsii;y

Karo Air
698,88,168,-

kr.

kr.
kr.

Komplet malespraysort:ment fra Ghiant
Komplet malespraysort ment fra Ghiant
RC Styro.

TI

EPS

RC Colours
RC Car:

T

pastc

Hobby
B ue Phoen

(til

SH-21 trl

rr

I

SH-12 Slide Carb.

båd

tiL b

Kvalitets servoer fra Blue Bird,

Karo Air 3 kanals fjernstyringsanlæg Komplet sæt Karo Air standard servo
Karo Arr min servo

Pns pr. dåse

Fh

:-%'r
'//

Til polycarbonal
alt og i alle farver)

58,-

kr.

Trae

x, 2 m.svæver, qodt begynder træbyggesæt,

2 kanals
Lrndy 25, Godt begynder træbyggesæt, 3-4 kana

s

kr.
kr.

398,598,-

BMS-306 Micro Servo, str.22 x 1O x 23, speed 4.8V- 0,1
BMS-371 Micro Servo, slr.24x11 x 24, speed 4.8V -0,12 sec/60, Bg
BMS-380 Micro Servo, str.29.5 x 13 x26, speed 4.8V - 0,13 sec/60 , 139
BIVS-380N4G Micro Servo, str 29 5 x 13 x 26, speed 4.BV - 0,1 5 sec/60 , 159, BB
BlV15-620 High Torque, str.40.5 x 20 x 41, speed 4 8V - 0,15 sec/60 , 459, BB
BIVIS-6201\,1G High Torque, str40 5 x 20 x41 , speed 4.BV - 0,15 sed60 , 519, BB
BMS-621 H gh Speed, str.40.5 x 20 x 41,speed 4 BV - 0,13 sec/60, 419, BB
Bl\15-705 H ghTorque, slr. 42 x 21 .5 x 27, speed 4 8V - 0,18 sec/60 ,28 g, BB
BIVS-706 High Speed, sIr. 42 x 21 .5 x 22, speed 4.BV 0,13 sec/60 ,26 g, BB
SDC-05A8, Speed Control, 54, m.B, 4-B cel er
SDC- 1 0AB, Speed Contro , 1 0A, m B 4-B cel er
SDC-45AB, Speed Control, 45A, m B 6-10 celler
A e speed control med 1 A BEC

South Herts Models
Absolut oen bedste q1ødestrømsregulator til permanent g

ødest'om

kr.

398,-

Walkera R/C Helicopter
Komplet helikopter incl. fjernstyring, lader, batteri, interface kabei og computer
srmulator program til mange helikopter og fly modeller:

kr.2.495,-

Great Vigor
1/8 Buggibil
Model: Rex-x, topkvalitet, med T6 alu chassi, kirgieleyer', aludæmper, ståltandhjul, kræn gnin gsstabilisator, high performance pipe, aluhjulophæng

kr. 2.585,eller incl. SH-21 Motor med slidekaburator oq bagududstødning:
kr.

3.685,-

Auto & Surf A/S
Jollen2.6893Hemmet

Tlf. 75 28 04 55 . Fax 75 28 05 0O v.rlelrl'*r,,i
www.autoogsurf.dk . mail@autoogsurf.dk

2-200ir

