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DAKTI ONEN

:1de 31.

henvendc dig tl1 din unions sekre-

tariat:.

RC-unionen:86 22
kl. 1-5.,10-I7.-10,

6-3

l9

HVIS BLADTT UDEBLIVER
er bladet beskadiget i forsendelsen

sekretariat@rc-unionen.dk
FFU: 57 6.+ 3-3 8E.
buchrvald€lpost2.tele.dk
CLU:86 9192 39.

eller skifter du adresse sa skal du

u11a@modelfl 1,vning. clk

ma-to

A11e andre skal henvende sig til
Nlodelfy'ven1't 62 21 12 55 k1.l0-1,+
mf ni4 p I a katf orl a ge t. dk

Ved everrtuel udmeldelse
er det Vigtigt, at du giver besked til
din unions sekretariat - og ikke
uncliaclcr at betalc dct næste kon-

tingent.

f eFF$j

iåå$fs

###

:::j.i::aiiilåg
Cenerel -{erodynamik
l-i I :..::keisen tlele ud af sin store viden
Stort og småt

20

T-1;

34

\Ientor - en eltræner
4g
I'r,:. \ !o,.er kaider den en et bud på en klassisk højvinget
:.:',':-.:e:ltrdel lavet af det stærke elapor-skum.
i hverlejr
i:-'.--: L:i:rd har testet en helt nv sender fra Jamara,
i.:'r--,:: irnrges til både 35MHz og,2,4G{z

52

Skala cup i Gerlev
Bjame Pedersen rapporterer fra konkurrencen
Tie raske gutter til skala VM
Det er blevet Flemming |en-sens tur til at fortæiie om
forberedeiseme til VM i Polen.

l:

I : ,, ;

24
26

:

Multiplex Twister med

et

twist

1,6

Kenleth Due md den første jet-skummodel

-

Piiis Sl-A
l-ic:r::r H.tnrler pr'æSenterer en smuk moclel

L2

26

T:.-t-s Lund L.reskriver det som et pænt og finr_rrligt fly
\Iultiplex Easycup set gennem poul Møllers optik
46
l -.::, \ i.r.ier irar modtaget en Easycub til test og beretter
..::: :.re L.:laringer med at bygge og flyve modeilen.

En ben

Målinger på Li-po batterier
|ørgen Bjøm gør os meget klogere på batterieme

22

..t

i, : j::t I :.ri.:rl:;.:! .:r
I . i l 'a.
1,i..._::;,::.:..i
r
jii::,
t.' j'l :.;.. ,:rt ,.. i-:..r .:
i:,..!i1::;i, :i,lf\

Logokonkurrence - Modelfl yvning.dk
Lav nyt logo til den nve fælles union og vind 5.000 kr,
Nyt tra RC-turionen og sekretariatet

tl
56

L-rdbvdelser

57

Stær'nekalender

58

\ar-igationslys på fly
15
r:.. L,:rserr hal sat sig ind i reglerne
\Iit lndlingsværktøj - Ny miniserie i Modelflyvenyt 44
Rei:rrt ien måtte til skuffen o5; tasterne
S:e

*::.

a

a
a

Indbvdeiser og kalender
Landsmode i Dansk Modelflyve Veteranklub
Slvedish cup og Nordic cup

l:::{gq:'

30
31

32

sonr riet L.;rr .rplevet .rf Steffen ]ensen

Svenske iritflr'r.ningmesterskaber
Steffen Ierrsei , ra;r;-rt lterer

.

r
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Dei sk)re billecle i baggnrrrclen hcr er Poul Møllers
os knvttcr sig til artiklen om East Cup pii side ..16.

Nyt fra Cl-Unionen

'''1,:.'1 ":.
a

45

--Ææc#aå'
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44
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Flyvning med Cularis - eller andre

svævere

40

Poul Møller øser af sin enorme r-iden om hr.orclan man sør

GODT NYT FRA

I/\/IONICI

SOMMERUDSALG: SE WEBSIDEN

Poly Charge. 4 ladeudgange. 1-4S LiPo. .785,-

0raupner Ultra Dou Plus 50.

Great Planes Slearman ARE
Spændv.1815mm.
Motor 15-20 2/4T.

L-39 Albatros ABF m, fan og motor

Esky Lama V4 FTF

.3295,-

A06 -

Land på det bedste tilbud
Det kan være svært at bevare overblikket
når man kikker efter gode tilbud i fagblade

og på nettet.
- så husk at de allervarmeste nyheder og
de allerbedste tilbud finder du ved at lande

i Ringsted.
Vi har "landingsbane" til den firhjulede
lige uden for butikken og mere end 12.000
varenumre, så læg flyverbrillerne

og kik ind og få en snak
og et godt tilbud.

hobby-9fi,11tf,9.9,,"
søsade

2G .

\

Tetefon;l.iål

Ringsted

.

Iocle1 {

1'YgtlYt'l/2 00 8

1

:i

GODT NYT FRA

I/\\/IONICI

SOMMERUDSALG: SE WEBSIDEN

a
Elekko

,4.-*

f

*s

\t

Jrr'cr
:: -

S:-5A ARF EP Spændv. 86,i mrn. . . . . ,725,-

SK 2-takt motorer. Kvallitet til lavpris.

SKsOABC...,

sKs0ABc..,
SK130ABC,

.)

,,...........795,,...,.....,1.095,-

Alle med super si encer poite.
Prtts stvle potte kan everesil moiorete.

\

25/50C
25l50C..
33 2200mah 25l50C.

...

22,2V 5000mah

35 1800mah
35 3200mah
45 3200mah
,1S 5000mah
55 320Cmah
55 5000mah
65 5000mah

.

1,995,325,-

... ...

,.....

25l50C...,,..
25l50C.......

.450.-

...695,-

25/50C..
25l50C..
25/50C..
25l50S

....1.295,. ... . ..855,.

...

..1.495,.

.......1,695,.

Air Thunder Lithium. Tå1er dybdeafladningl
14.8V 5000mah
,...1.295,18,5V 5000mah
....1.495,22,2V 5000mah 25/50C... . ,.. ... . ....,1.695,-

25/50C
25l50C

Twin

otterARFel 1540mm.............995,"

......

Junckers JU-52ARF el 1620mm

1.595,-

ARROWIND: Nyt L Po fabnkat. Cei erne er
produkceret hos en af de storste fabr kanter
Samlet hos ARROWIND. Hoj Kvalitet til
fornufrig pls. Se priserne på web srden.
Enrich Power/E-Power

1.2VE00mahAM....

2/3A

,......12,50

1.2V 1600 mah

.... ...22,æ

1,2V 2000 mah

M.

....

.

. . . . . . . . . . , . . .20,00

1,2V2200 mah 4/5SC..,..........,....35,00
'1,2V4200
mah
...,,....40,00
1,2V4600 mah
8,4V4600 mah
.350,9.6V4600 mah
.400,12V 4500 mah SC . . . .
. 500,-

SC..

SC.....................45.00
SC..........
SC...,,.,...

Cessna Skymaster RTF

ko-:::m..a.J

.........1.395,.

*c+gE+*:

Enekeep/Eneloop

12V2000mahM4stk

I

9z**'
a

L

?EOq_

Super Dimona ARF 3600mm

INTELLECT NIMH AKKUER
225,-

t

850,.

12V 4200mahSC,,.....
12V3800mah SCTilbud.....
GP 1,2V 2000mah .
GP 1,2V 2200mah .

.

,
.

425,-

. 395,-

..

37,-

M.

EN GOD START
- hvis man ikke har fåei bygget sin mcder
og gerne vil i luften i en farl vil AVISTAR .lC
l\,4Kll være et godt vaig, lvlode en har en gcd
storrelse, 1520 rnm, samt et assymelrisk

Real Flight
RC Simulator

Denabsoutbedstesimulatorpåmarkedet...............G4 pRlS

kr. 1495,iVed USB lnterlink Controller - vælg selv om du vtl beny.t.te den medfoigende conkoller eller
din egen sender.
Grundprogrammet indeholder over 60 forskellige fly, over 2S forskellige flyvepladser, utallige
lusterbare parametre. Muirghed for at flyve mod andre via internettet.

Expantion packs 1-4 for G3-c3,5 og G4. . . .
Add On's 1 -5 kun for c3-G3,5. .

Prisfald

på Super Tigre

tr

vingeprofil, der giver den nogle helt specielt
gode flyveegenskaber.

trtdgfrao€

F

-?:*ttøfl'<+

,SC

fr

R.6

-*

J

[ r:' f-

6

--.r'(='!

v
R|OT3DARF, EP Spændv 5i5

mr . ..615,-

Æ
sEE'E

o

L A-

kr.295,-

dæmper

-

Super Tigre 34, m/
Supe'Trg'e G 20,23, n/
Super T gre G 3250, u/ dæmper
Super Trgre G 4500, u/ dæmper
Super Tigre G 51, m/ dæmper
Super Tigre GS 40, m/ dæmper
Super Tigre GS 45, m/ dæmper
Super T gre G 61 K, m/ dæmper
Super T gre G 61 ABC. m/ dæmper
Super T gre S 75 K, rn/ dæmper
Super Trgre S 90 K, m/ dæmper

dæ"npe.

UtqOO

l

1.160 00
1 .385,00

1,69s,00
675,00
575,00
620,00

775,00
895,00
865,00
91

5,00

-t

1520mrn...... kr. 895,m. Super Tiger 45 motor kr. 1.500,-

AVISTAR40ARE
Leveres

motorer!

kr. æ5,-

Prls med komplet siadpakke hvor ALT er med:
Avlstar, Hitec Opiic 6 eller Futaba 6EX4, Super
Tgre 45, glodestronrsakku m. lader, håndbetjent

brændstofpumpe samt div, lim . .

.

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

kr.3.500,-

_l

Agenturer:
R&G Glas og Epoxy . ORACOVER . EXTRON . KAVAN . StG . Chris
Foss . MFA England FLAIR . Airfly Modelle . Robart . Hobbico .
Midtwgst . Hobbytrå - Greven . Jamara . Aeronaut . Carl Goldberg .
Great Planes .Top Flite . DuBro . Kyosho - TOPN/ODEL CZ

I/\VIONICI

ISMS-HOBBY.DKI
)kxlci

1'l

\ vcil\

L -1,/2{X)8

Nørreled

14

.

Åbningstider:

Manoag........
I 'soag .........
Onsdag..........

10-18 fosCag.-. .O-te
'U-1

/

1redag.,.........

'0-16

10-17 Lordagefteraftale.

T.de,reervejlendeogoe.xar,v.sserilfæloe
væ€ abent længere, F ng ei,,t. Ænoringer i
åbningstderneliansespåhjemmeside"n,

Mørkøv . Tlf. 86 94 O0 BB . Fax 86 94 60 gg
www,sms-hobby.dk Vi forhandter også,el.fty og el-tilhehør,.,

4440

www.avionic.dk

.
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OPRYDNINGS SALG

Vi har ryddet op i alle hjørner af forretningen og kan derfor tilbyde mange varer til
uhørt Iave priser. Hold øje med vores tilbudsside eller kig forbi os til en god handel.
Vi holder Iørdagsåbent den 6/9 og 13/9 fra 9.3O til 12.3O

t

'..\r

l*
*n

\_ -*7/*n=+Blizzard, spv. 138

cm.

Ringl

cm,
cm.

.:

==*-

Easy Star, spv. 137 cm

lader

Fra 1595,-

trinløs motorreguiering, servoer. batteri.

1825,-

230,"

25- 1500'30C 454 999'15x34x104

210,-

35-1800-30C 544
475.-

Komplet sæt bestar af : Model. moior, propel,

1675,-

35-1250SHD '1BA 1149 19x43x82
35-2000SHD 304 1689 27x43x82

350.-

35 - 1500-30C 454 1459 21x34x104 300,-

--,-**æ""

Komplet med anlæg og

Forberedt til børsteløs motor.

Angel S EVO 30E, spv. 128
Angel S EVO 50E, spv. 158

t"'-

\.

lader. sender og modtager (fjernstyringen)

1659 24x34x104 350,-

35 - 2100"30C 634 1909 27x34x104 4A0,35 - 2400-30C 724 2109 30x34x'104 465,35 - 3600-30C 1 0BA 3249 26x43x1 35 695.-

35 - 4000-40C
45 - 4000-30C

1
1

A 3729 27x43x1 49 795.204 4B2g 36x43x 49 1 050.20

1

55 - 5000-30C1504 7149 59x43x149 1625,-

ParkMaster

AuoMastet

ParkMaster 3D. spv. 96

HYpenloruES

Y?

cm.

35-1500vx
35-2100cx
35-2500cx
35-4250cx
45-4250cx
5S-4250cx

650,"

Parkflyer der ikke kræver meget plads

cm

AcroMaster, spv. '109
895Et godt sted at starte med kunst.t3D flyvning.

o
Shark 30E, spv.

1

57 cm.

1

EasyCUB, spv. 140 cm

595,-

Ny 'Total trainer'der kan dei hele

Komplet med anlæg og

Katana S 30E, spv. 125 cm (3S)

'1450,-

Katana S 50E, spv. 146 cm (5S)

1750,-

Brændstof konverterings kit (50E)
Katana S 120E spv. 187 cm (10S)

175,-

3195.-

a!

å

NY

lim

.:,;.:,:=

@

lader

Fra 2975,-

304

11Bg 23x33x100 345,-

3BA 1549 26x34x113 390,-

454 1799 28x34x111

425,-

774 2939 23x44x149
774 37Bg 30x44x149

680,890.-

774 4739 38x44x149 1115.A123 (Li-Fe) nu i 1100 / 2300 mAh fra 102,-

ffi:

Mentor, spv. 163 cm. Ogsa til ily-slæb. 925..
Se flere nyheder og info pa www.el-fly,dk

cm.

EasyGlider PRO. spv. 1B0
595.Ny forbedrel udgave til børsteløs motor.

X-PEAK230

Bal

SCHULZE NEXT

X.PEAK 230 BAL AC/DC - 65 L/ A1

23

795,-

Kører bade fra 12V og 220V. Med balancer.
F7Å

Flash.3D modei, spv. 100 cm

Gemini

Model +motor+regl.

Cularis

model
spv.261 cm, EPP model

Gemini, spv. 92 cm, EPP
Cularis,

Schulze Next generation f.eks 6.30-5 1950,Ind kun 12V, kan aflade. Med balancer.

750,-

Fuld EPP model med kulfiber forstærkning.

1285,-

Kan bygges som svæver eller elektro.

Addiction.3D model spv.

cm
regl.

100

Model + børsteløse motor og

950,1495,-

God inlro model til 3D flyvning - let model.

*:.,

I

Blade

.>.;- ;';.j'

dancer

Blade dancer, spv.93

/

cm

TILBUD

AXi220Bl34 GOLD + JES 12

^\r\

FunJET, spv. 79 cm

r1
o

cm

Katana MD, kunstfl./3D spv. 117
Model + børsteiose motor og
Megei let og vridningsstabii model.

regl.

lnd kun 12V kan ikke aflade. Med balancer.
350,675.-

ææ

#J*;

II

Mini Switt
Swift
Swift ll, Airbrush, spv. B0
AXi220Bt26 SILVER + JES 12

1195,1795,-

cm

Model + motor(109) +

Komplet med anlæg og

cm
regl.

Exlra 260, kunstfl./3D spv. 122
Model + børsteløse molor og

1295,-

+)

1895,-

Alle modeller nu med attraktive
sæt tilbud basseret på børste.
løse motor/reql. SE www.el-fl

Twinstar.

_r-1:-,
f
spv. 142 cm

Kompiet med anlæg og

485,-

lader

Fra 2585,-

4
p"'gx,

MX- 12 Computersender løs m.

495,-

cm

MX-1 2 Computersender sæt

regl.6A(6q)

Fra 3600,-

akku

795,-

I
!

225,-

MX-16s Computersender, løs m/Synth 1725,-

J

550,-

Spectrum DX 2,4GHz

anlæg

2.4GHz Løs modul til din

ka1445,-

sender fra

t f'aLryta {Jkg frt E yipment
Telefontid:

Forretn ingen

Mandag '12.30-18.30

Mandag
Tirsdag

Torsdag 12.30-15.00 kun ordre
ænset teknisk veiledni

o

895,-

o

d

Hjørringvej 145D, DK-9900 Frederikshavn tlf. 98 43 4872

Tirsdag 12.30-17.30
Onsdag 12.30-17.30
650."

lader

1750,-

æFt'*#

Eco.

Vingerne fås i forskellige farvekombinationer.

cm

10A

lnd kun 12V, kan ikke aflade. Med balancer.

275.-

Mini Swift. Airbrush, spv. 54

MiniMag, spv. 101

EOS 0610i duo, 2 x 65 Li1 A123.

Eco.

Børsteløs motorsæt fra
Twisler, spv. 85 cm, lmpeller model 1295,Kommer med lmpeller og børsteløs motor!
Nu er det meget nemt at flyve lmpeller

\

Eco.

Unique spv. 94 cm
TILBUD 350,.
675;
TILBUD 460." AXi 2208i34 GOLD + JES 12
625." 3 forskellige farvekombinalioner.

Twister

FUnJET

EOS 0610i net, 65 Li/ A123, max.10A 1165.-

Unique

:

15.00-18.30
15.00-17.30
Onsdag 15.00-17.30
Torsdag - Fredag lukket
Lørdaq efter aftale

I

Io

cg

o

s

*

T

'a

u

U

ffi

U

Hvad færre piloter har realiseret er, at selv store fly
der er drevet af el-motorer matcher eller overgår deres
genparter indenfor brændstof-verdenen i rå ydelse.
Denne ydelse leveres for en stor del af nutidens batteriteknologi, men i høj grad også ved hjælp af radikaie
byggemetoder af selve modellerne.
Fordi el-motorer stort set arbejder vibrationslost kan vi
konsti-uere selv meget store modeller via metoder der
giver meget lette strukturer. Fordelene er entydige de oversætter direkte til bedre flyveegenskaber, bedre

stigeevne, lavere landingshastighed, mulighed for eks_
treme vaegt/kraft forhold og endelig lang flyvetid.

Et eksempel er den nye Hyperion Extra 260 12Oeklasse model som du ser på billederne. Extraen har et
vingespaend på nete 1.85m og er udtagt tit 85 - i0S. på
10S ve.1er modellen ind på rundt 5kg og rned en ydelse
på over 400W pr. kilo er stigeevnen voldsom. Vj har
tilstraebt at skabe en Extra 260 som virkelig fanger 1;1

flyets karakteristika, og Hyperions Extra 260 rammer
plet som kun få andre. Det bedste er, at modellen flyver
ligeså godt som den ser ud.
Du kan downloade vores store Hyperion 2O0g Hovedkatalog for et komplet overblik over vores sortiment.
Hyperion kan købes hos alle ledende forhandlere. Besøg
www.hyperion-europe.com for at læse og se mere,
blandt andet også hvor- du kan mode Hyperion over
sensommeren og efteråret.

ffi
ffi
ffi

www. hyperion-eu rope.com

HYPERION

w ru ur. hob b g - u, orl d.d k

Ari3ing Star 40 trainor.

Begyrdennodel

beklædt flyveklar eflø ganske få limninger

k

Spv. 160crn ...............................kun

795,-

Boomerang trainer med 0546I-A
motor......................................kun

Twl.Er PANTERA5('
Twist€rs nye brændstofrplikoptsr, en
god begynder h6li som udmærker sig
ved gode 3D egenskaber.
Rotordia. 1423mm.
tuekanik inkl. rnuJn€,r..........kun 21 55,Komplet u/eender & modt..kun 59{15,-

Ralnbow

Bfl

El€vavsr 22fl1ARTF,

tuftiplex Easy Cub ARTF

Spv. 220 cm, L=200øn, ca. 28$9, glæfber kmp Spv. 140 crn, L=98øn, ca. 850g..kun kr. 585,og dtbevinger.........................,.......kun kr. 1045,- 252100mAh, æA
35 lsflknAh
l,loiorsæt BL, reg, prop, nav.......kun 695,-

254.

-\ *

Æ&}

f

fT
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Fioseler Storch Fl-156 e]+nodel, spv. 195 cm,

den popubro Twider 3D

lrd. 35

180OnAh, serrcer, gyro, Wer,bdaner.
Rdordia.720mm,5009 (ud€n bd. & nodtager)

Boomerang/Arising som EL trainor
BøEteløs, regulator, lipo 45,1250,
Lader og Fuiaba 6EX 2,4 GHz

\

\

o.,,-,,.,,-

Afrøseren

Boomerang trainer m/ OS46LA
og Hitec Optic 6 radio.....kunkr.2720,-

...................kun kr. 5785,-

---{

Twbtor 3D STORT CP

kr. 1 250,-

Trainer 60, stort begyndorfly

Blll

Fbt skala rnodel 1/8 nnd fr4s. Spv. 195 cln, L=124cm, vægt 16509, SpanUribbe opbygning
RC funktim: Høil*/side-rø, kæng, flaps og nntu............................kun kr. 1520,-

illed nnget godmodige flyveegenskaber
Spu 190øn, L=1450, vægtca.33509.
2T 61-91, kan benyttes som bækfly op til 3 m
Svævem0de|br.,........................kun kr 960,-

35 210$.37mrnAh, reg. 50A, 6 sewoer

Ud€n sender & modl .....................kwkr. 1W5,-

Spesfum DXOi & AR 8,l00............kun k 3195,Sp€ctum DSM 7 &AR 6100.........kun kr. 4095,-

Glles -202 (r,m) ARTF
Spv. 180øn, L=182qn,2f 108-1N,47

IN - 140, Mnzin ft.40

ccm.......kun

kr

1700,-

TWIstEr SKYLIFT
Verdons først€ tandem rolor holikopter, den
dotrbetts rotor giver den sn utolb god stabilitst
lnkl. Lipo.ladsr m6d Lad€r, balancer, bat
eksta rctorblade, USB kabel og rnodel fø FMS
.......................kun

k.

1795.-

ParkMaster 3D ARTF
Fantastisk EPP modol fra Multiplex
Spv.98 cm, L=1$cm, æ.520g......kun 695,Lipo 3S lm0rnAh
Motorsæt m€d propel, proælnay, motor,

Ny Futaba FF10 2.1GHz

regulator..........................................kun 695,-

FF10 35

lnkl. R6040FS FASST rnod.......kun kr. 4375,-

ilHz med krystal.

lnkl. R141ODP modt4er............kun kr. 3675,-

E.PRO REGULATOR BøRSTELøS

j<atana -202 (140) ARTF

Tll{

Spv. 183 cm, L=169øn,2T 10&160,47
120 - 140.............................kun

kr. 1990,-

2,4 GHz modul

Pameri[ FF9q FF10
Pæær sanrpn rned R607FS, R617,

ilentor afløseren for Magi3tor
Spv. 163 cm, vægt 2 kg. rndellen er ncd
trækkrog (ffyslæb)og kan trække Cularis.

Tirlrter Coact Guard & Hawk,
Helikopleren all€ kan flyve. lnkl. Lipo.lader

rpd

Lad€r, balancer, bat, eksta rotorblde,
USB kabel og model for FMS.,.....,,.,.kun kr. 995,.

k

Multiplex 1v|entor.........................kun
970,Multiplex lvlotorsæt (Mentor)....kun kr. 1375,-

E-PRO
E-PRO
E-PRO
E-PRO
E-PRO
E-PRO
E-PRO
E-PRO
E.PRO
E-PRO

7A-BEC A1R.........kun kr. 180,124-BEC AlR.......kun kr. 190,20A-BEC AlR.......kun kr 245,25A-BEC HELl....kun kr 300,30A-BEC AlR.......kun kr. 350,30A-BEC HELl....kun kr. 355,-

504-8EC

AlR.......kun kr 550,-

SOAOPT AlR.......kun kr

RSSFSog R6040FS....tm kr 1010,-

Vi har Danmarks størsle udvab

i

begynderog færdig-rmdeller Mindst
150 forskellige modeller på lager.

560,-

80A-8EC AlR.....,.kun kr

780,-

80A-OPT AlR.......kun kr

780,-

Forbehold for fejl og pdsændringer

HobbV luorld
V/ Helle & Jimmy Friis. Haderslewejg3, 6000 Kolding. T\t.75722295,1ax75722297
e-mail: hobby-world@mail.dk - Telefon mandag - torsdag 13.00 - 17.30, fredag 13.00 - 15.00.
Butikken er åben: Mandag - fredag kl. 13.00 - 17,30. Besøg uden for nævnte tiderefter aftale.
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... den logiske udvikling Ior børsteløse motorer med direkte træk!
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EasyGlider Pro er baseret
på den populære og gennem-

Zacki Elapor # 59 2727

prøvede EasyGlider og EasyGlider
electric.

JF''G*

EasyGlider PRO er designet til børsteløse
outrunner-motorer og LiPO-batterier. Dog kan modellen også bygges som ren svæver. Byggesættet inkluderer
en naesekonus hvori vores aero-tow-mekanisme # 723470 kan
installeres i.

/

Flyveegenskaberne passer både til de mere øvede piloter og til begynderne. Hvis du er ekspert vil du hurtigt opdage at EasyGlider pRO
opfører sig som en meget større model og dens ydeevne er langt bedre
end du forventer.

. Lav synkehastighed
. Ballast kan bruges til at øge hastighedsområdet
. Landingshjælp - begge krængeror løftes
. Kan overflademales med standard spraymaling efter
.
.

påføring af MULT|primer # 60 2700
Færdige fabriksstøbte ELAPOR@ dele
Nem og bekvem forbindelse mellem krængeror og servo når
vingen er monteret

,iI'{

\
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k

{
l
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Specifikationer

Vingespænd
Længde
Totalvægt i
Totalvægt i
RC

svæve-version

el-version
funktioner

1800 mm
1130 mm
approx. 800 g
approx. 900-980 g
Sideror, højderor og kraengeror
(2 servoer), landingshjælp
(begge krængeror løftes)

sv.1650Mr
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LOGOKONKURRENCE
Nyt logo til Modelflyvning Danmark
I

år bliver RC'unionen, CL-Unionen og Fritflyvnings-Unionen

anledning

til at få udviklet et nyt

Iogo

til erstatning for

til

en fælles

de gamle, der hver især har en del år på bagen. Yi har derfor valgt, at udskri-

ve en konkurrence hvor alle har mulighed for at deltage med forslag

ligt" vil personer uden for "modelflyvekredse" også blive indbudt

Logoet skal udibrmes så alle grene af modeltlnlingm f'øler sig repræsenteret.
Logoet skal har.e et modeme og genken-

deligt udtn k. Eventuelt kan træk fra et eller t-lere atde eksisterende indgå, men det
er ikke en betingelse.

Logæt skal indeholde navnet "Modeltlnrring DK" eller "Modetflyvning Dan-

institution, nemlig Modelflyvning Danmark. Det er en oplagt

til et nyt

logo. For at få så mange kvalificerede forslag som mu-

til at deltage.

res anon)'rnt sammen med en lukket kuvert med deltagerens navn, adresse, tele-

fonnumre og e-mail adresse. Logoforslag
skal afleveres i max ,A'4 format.

b

Præmie

Kr. 5000,- overrækkes af Allan Feld, formand for Modelflyvning Danmark

mark"
Dommerkomit6
Det er muligt at danne sig et indtryk af de

forskellige grene

af modelflywning

på

hjemmesideme:

1 nrrl-.rc-unionen.dk
1 rrrrrr'.ffu.dk
3 rrrrrr-.modelfl 1'r'ning. dk
eller r-ia medlemsbladet Modelflyvenyt

.
.

Modelflyvning Danmarks bestyrelse
Redaktøren for Modelflyvenyt, grafi-

ker Marianne Pedersen

Dommerkomit6en kan tilknytte yderligere personer i det omfang, det bliver nød-

vendigt.
Forbehold

Krav

til logoet

Det skal kr:nne bruges:

.

II

korrespondancgbrevpapir og email

o lll
.
.
.

Modelflyvning Danmark forbeholder sig
ret til frit at vælge mellem de indsendte
logoforslag og eventuelt forkaste dem alle.

DM

overheads og PowerPoint præs-

entationer

Ophavsret

På bannere og plakater

Vinderen overdrager eksklusivt alle rettigheder vedrørende det valgte logo til
Modelflyvning Danmark.

I amoncer, pressemateriale og øvrig

branding
Sammen med et navnetræk Model-

flyvning.dk eller "Modelflyrr.i.g

Vil du vide mere

Danmark".

Har du spørgsmål, kan du kontakte Søren
Vestermarken på 40 10 61 33 eller mail
sv@danthermfi ltration.com

Den grafiske linie skal være velegnet til
gengivelse både i fan'e, sort,/hvid og negativ, samt på tryk sår,el som i de elektroniske medier - og det skal kunne anvendes i stor såvel som i en lille størrelse.
Tidsplan

Deadline for aflevering af forslag er 15.
september 2008. Hvert logoforslag afleve-

Nlrxlel fl yve

nyt 4 / 2OOB

Forslag indsendes mærket

"Logo"til:

Modelflyrming Danmark
Att.: Marianne Pedersen
|embanegade 24
4000 Roskilde
Med venlig hilsen

Modelflyvning Danmark
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l'|ållnger på Ll-Po bdterler
Af Jørgen Bjørn
Dette er en fortsættelse afartiklen Li-Po

steres, så den kan

teknik i teori og praksis bragt i Modelfly-

trække en nøjagtig
strøm, dels at den

venyt nr. 6 2007

kan holde denne

.

Denne gang vil jeg gå mere i dybden med

præcise målinger på Li-Po batterier.
Til dette formål er udviklet et system,
som med stor nøjagtighed kan måle:

Batteriernes kapacitet, cellespredning,
temperatur, belastningskurver ved forskellige
Over

C

værdier, samt indre modstand.

tid kan

også bestemmes

cn

løbet. Som eksempel

aflades et 3700mA/
time batteri med 10C
= 374 se strømpilene. Se fig. 1.
Data overføres fra

BC-8's dataport til
PC'en via en USB
adaptor.
Billedct viser konstarrtstrømsbelastningen omgivct af de andre enheder.
Den er af godc grunde ikke lukket inde i en kasse,
men forsynct med en 12cm blæscr!

:rllurnr:rlir
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r

under hele afladefor-

batterier-

nes levetid.

'l

strøm helt konstant
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Målesystemet

Konstantstrømsbelastningen

Målesystemet består af en Bantam BC8

Konstantstrømsbelastningen kan klare
max 100Amp og en maksimaleffekt på
1000W. Indstillingen af strømmen foretages med et 10-turns potentiometer og registreres dels med et vejledende analoginstrumcnt på forpladen, dels med et kalibreret digital voltmeter som tilsluttes
apparatet. Derved opnås en målenøjagtighed på + / - 1%. Den indstillede strøm
holdes stabil indenfor 0,1'1,. Belastningen

lader, en særlig udviklet konstantstrØms-

beiastning og en PC med et LogView program. (Se Modelflyvenyt nr. 2/2007)
Princippet er, at batteriet aflades igennem
BC-B med en afladestrøm på 0,1Amp. Parallelt over BC-8 er forbundet en modstand, som frembringer den egentlige
højstrømsbelastning af batteriet. Kravet
til denne modstand er, at den dels kan ju-

I2

kan kobles ind og ud med en kontakt.
For de elektronikinteresserede kan oplyses, at den store sh'øm styres af otte parallelforbundne Power-MOSFET-transistorer monteret på køleplader. Med disse
transistorer kan man styre en stor strøm
v.h.a. cn spændirrg. Strommen igenncm
de otte transistorcr samles nu i en enkelt
modstand R4. Spændingen over denne
modstand er proportional med strømmen igennem den (Ohms lov). Nu kan så
denne spænding sammenlignes med en
referencespænding fra R15 i sammenligningsforsiærkeren IC3B. Resultatet af
denne sammenligning styrer så strømmen i MOSFETtransistorerne til den indstillede værdi. Som en sikkerhedsforanstaltning måles batterispændingen i den
anden sammenlignings-f orstærker IC3A,
så hvis den kommer rurder 9V eller 10V
valgt vha en omskifter, afbrydes belastningen. Dette for at sikre, at et 3 cellers LiPo batteri ikke ved et uheld kommer ned

linder den kritiske underspænding

og

derved bliver ødelagt. Varmen på køle-

pladerne bliver reduceret

af en

12cm

blæser, som sikre at chipternperaturen på

MOSFETterne holdes et pænt stykke under 175 grader Celcius ved fuld belast-

ning.

Se

diagrammet fig 2.
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8x120W=960W=80A ved 12V
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Måling af batteriets indre modstand

Batteriets indre modstand plus modstand i ledninger og stik måles på følgende måde. Batteriet tilsluttes målesyste-

met. For hvert

1/z

minut tilsluttes henholdsvis fjemes en konstantstrømsbelastning på 37Amp, derved opstår ændringeme pa den blå spændings kurve. Se
graf 1.
Hvis man aflæser spændingsvariationen
i starten af for-

mellem cursorlinieme

Iøbet, vil man se, at spændingen ændrer
sig 1,2V ved en strØmændring på 37Amp.

Hvis man anvender ohms lov, bliver batteriets indre modstand \,2y/37A = 33
milliohm. Denne modstand inkluderer
også ledninger og stik. Læg mærke

til

løbets afslutning, spreder spændingen på

de enkelte celler ret pludseligt. Celle 1s
spænding falder, fordi der er produktionsforskelle i kapaciteten af de enkelte

l bliver først tømt. Den ideel-

le regulator burde derfor reagere på den
enkelte celle og ikke på summen af cellernes spænding. Disse regulatorer er nu på
vej fra fx Schulze i deres future-value serie.

Viodelflyvenyt 4/2008

r

at

den indre modstand faider efterhånden
som batteriet bliver varmt. Den ender
slutteligt på 23 milliohm. Bemærk også
en anden ting nemlig, at ved afladefor-

celler. Celle

2)1-

Der?0æ ålEto

Batteridiagrammet
For at få en bedre forståelse afbetydningen af batteriets indre modstand, skal vi
se på et diagram af batterikredsløbet fig.
3. Til venshe ses 3 serieforbundne Li-po

celler (3S), der som udgangspunkt helt
uden belastrringen og fuldt opladt, har en
tomgangsspænding på 12,5V. Inde i batteriet er der en usynlig indre modstand,
hvis størrelse er bestemt af batteriets ke-

mi. For at gøre celleme tilgængelige er
der nødvendigvis to ledninger, en til plus
og en til minus. I disse ledninger er der en

ohms modstand, som har betydning på
grund af de store strømme, som trækkes.
Modstanden af disse ledninger samles i

den viste modstand. Endeiig er der en
stikforbindelse, som også må medregnes
i en vist modstand. Det som er afgørende
for motorens ydeevne, er nyttespændingen helt inde ved regulatorens tilslutningspunkter. For at bestemme denne
spænding må man derfor trække det
samlede spændingsfald over disse 3 tabs-

modstande fra. I et Li-Po batteri 35
3700rnA/h 20C, som har været anvendt

13

50 gange, blev den indre modstand

som

GraI2

vist målt til 33milliohm ved en strøm på
10C = 37Amp.. Det betyder, at spændingen på regulatoren falder til kun 11V. Se
skema. De røde modstande er et udtryk

for tab, de bliver ganske enkelt varme.
Den indre modstand inde

lidt speciel, idet den

i batteriet er

er kemisk betinget.

I
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l*ttcrir:ts indrr: nrrxlltarnl

Irltrrlstand i titslutnfu tssrtil
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h'&rtlrtarNl i ledn

in gc

af den påstemplede kapacitet målt ved en
specificeret procedure. Et helt nyt Harald

r

Nyborg bilbatteri på MAmp/nmer er

l\{odstarxl i rcgulator clicr
kon-rtantstrornshe Ia stning

målt til 32Amp/timer! Nå, men det var
også på tilbud. Der er dog lyspunkte4
målinger på Sanyo Eneloop AAA og AA
NiMh batterier viser, at de faktisk holdeq,
hvad de lover. Nu vil vi se på temperatu-

Fig. 3.

rery som stiger fra 20

ved 37Amp konstant strøm
Batteriets

2 stk 4mm

Indre

guldstik

Ledninger

Samlel

Regulator

tab

Systemets

på celleme med

sum

sensoq,

modstand
Modstand

28,6mohm=

2x0,2mohm=

60cm 2,5

9,53mohm

0,4mohm

kvadrat =
4 mohm

Spændingsfald

1,058V

15mV

Afsat effekt

39,1W

Y2W

.

r

.
o
r

a'I

I4

er

detviste

eksempel. 45W bliver til varmetab.
Den nyttespænding, som er på regulatorery er yderst afhængig afbatteriets indre modstand. Der er batte-

ikke er brugbare ved

10C, fordi spændingen under belastning falder til under 3V pr. celle!
Den indre modstand er normalt ikke oplyst af fabrikantery men atman
i stedet bliver oplyst om, hvor mange C batteriet kan belastes med fx
10C,15C,25C osv.
Jo flere C batteriet kan klare, desto
mindre indre modstand må batteriet forventes at have.
Den indre modstand stiger med faldende temperatur.
Den indre modstand stiger med alderen og antallet af op- og afladninger.

330mohm

er
et

stegetermometer ind
ipakken. Detmå an-

148mV

1,2V

11V

t2,2V

5,48W

45W

407W

,151W

Måling af batteriets kapacitet.

Batteriets virkningsgrad

rieq, som slet

297mohm

mu1i5 at stikke

tages, at der inde i
den midterste pakke

er en

temperatur,
som er ca. fue grader
højere. Hvis det nu
havde været en som-

merdag, hvor omgi-

Vi kan konkludere at:

(407W /451W)x100 = 90% i

33mohm

en

idei det af go-

de grunde ikke

pr celle

.

til 48 grader Celcius.
Dette er måIt uden

Ved næste måling bestemmes batteriets
kapacitet. Se graf 2. Efter 10 sekunder tilkobles konstantstrømsbelashringen, så
der samlet trækkes 37Amp. Efter Smin og
23sek rammer den første celle 3Volt, og afladeforløbet afbrydes. Batteriets anvendelige kapacitet ved 10C kan nu bestemmes,
idet Sminutter og 23sek er lig 0,08966 time
x 37Amp = 3318mA/time.Dette er 89,7"h
af den påstemplede værdi. Ved en måling
på 1C vil kapaciteten blive lidt større, ved
mere end 10C vil den blive mindre af årsa-

get som det blev beskrevet ved målingen
af den indre modstand. Når du flyveq, bør

du kun anvendeT}"/" af denfaktiske kapacitetaltså 70% af 3318mA= 2322mA/nme.
Nu er vi så nede på 62,8% af den påstem-

pledeværdi.
Generelt holder batterier ikke den lovede
kapacitet, måske fordi det er et hobb)rmarked. I flywemaskineindustrien kasseres
batterieme fx, hvis de kommerunder 85%

velsestemperafuren havde været 30 gradeq, var man kommet tæt på den maximale temperatuq, som celleme kan tåle nem-

lig 60

gradea og dette allerede ved et
strømforbrug på 10C! Nu har batterieme
det heldigvis normalt bedre i luften på
grund af et mere varieret strømforbrug og
bedre køling.
Læg endvidere mærke til hvad der sker
med spændingen, efter at afladningen er
afsluttet. Den ubelastede spænding stiger
med ca. 1V. Det er ikke, fordi batteriet ikke
er blevet tØmt, men fordi belastningen er
femet. Konklusionen e4, at man ikke kan
bestemme batteriers forbrugte kapacitet
ved at måle spændingen.
Med disse måletekniske betragtrringer
håber jeg på, at du bedre kan gøre dine
valg, når du køber dit næste Li-Po batteri,
vær særlig opmærksom på, at flere af fabrikanteme nu tilbyder forskellige serier
med forskellige egenskaber. Ei batteri er
ikke bare et batteri.
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Poul Møller har efterhånden fået testet temmelig mange Multiplex elapormodeller i

modelflyvenyt, heriblandt Twisteren. Kenneth Due har "gentestet" Twister på en noget

utraditionel måde.

Den 5. april 2008 fløj den første Twister
med jetmotor i Danmark.

Det første der skulle ske var lidt skærearbejde for at få plads til tanken. Tanken

Det er nu at foregribe begivenhedernes
gang lidt, eftersom historien starter for
cirka to år siden, hvor jeg første gang så
en twinjet (skummodel) med jehnotor.

skal ligge ved tyngdepunktet, da vægten
af brændstoffet er en stor del af den sam-

Sådan 6n måtte jeg have, for så kunne jeg

nemlig tage en skummodel med til jettræf, og ingen ku brokke sig. Se DET er
god værkstedshumor!

,.-.
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efteråret 2007 besluttede jeg

få der fandtes var prototyper. Vi spoler
hurtigt to år frem tii efteråret 2007, nu er
motoren tilsyneladende klaq, og jeg har
fundet ud af hvem der sælger den. I slutningen af vinteren 2007 laldt tingene på
plads, jeg fik solgt et par modeller, sparet
lidt penge sammen, og i foråret fik jeg bestilt motoren. Er-r uventet bonus fra jobbet
hjalp også til. jeg havde konverseret med
tyskeren, med den anden kolibri-twister,
og han formidlede kontakten til fabrikanten, så jeg kunne få den til en billigere
pris, direkte hos Hr. Lambert

Men først lige en tur forbi Stig, hos Avionic efter dimser, modtagerpakke, servoer,
silikone servoledning, servostik, og så r'idere. Tank havde han ikke - det må ikke
være en almindelig tank - da den ikke kan

Motoren blev leveret komplet med alt der
skulle til, bortset fra tank og slanger. Og
med de sødeste små magnetventiler jeg
nogensinde har set. Det skulle ikke undre, hvis det er ventiler fra medicinalindustrien der bliver brugt.
Selvfølgelig skulle delene vejes inden de
blev bygget ind:

t
t

i

mig for hvilket fly det skulle være. Det
blev en MultiplexTwistet som Keld Hansen har.de krejlet sig til, så da motoren
kom, var det bare at komme i gang med
at sætte tingene sammen. Indbygningsvejledningen havde jeg fundet frem til,
ved at konversere med før orntalte tysker,
som allerede har bygget en twister om til
"'børsteløs" drift, og endda også har en
twinjet og en fr-rnjet - begge med kolibri.

Den gang var motoren ikke til salg, da de

7

Allerede

Motor med ledningsnet

)iF, o

Pnmpe
ECU
1 stk. r'entil
Batteri

)9o

Samlet r'ægt tif tilbehør

5'{ E.
149 g.

Total vægt af flyvcnde dele

427 g.

I6

lede vægt, og tyngdepunktet helst ikke
skal flytte sig for meget efterhånden som
tanken tømmes. Thnken er placeret i indsugningsducten, så der blev modificeret
lidt, en smule i siden af ducten, og "kilen"

i forreste ende af ducten er skåret delvist
væk.

l-rolde til petroleumsprodukter, såsom
benzin eller jetbrændstof, en Kavan 350
ml kan klare det. Sådan en fandt jeg hos
vores eget medlem Kaj Molander.
Sådan en jetmodel skal godkendes til at
måtte flwe, og til det skal der bruges en
jetkontrollant. For ikke at rende ind i problemer senere hen, med sådan en utraditionel model, aftalte jeg med kontrollanten, Keld Hansen, at vi lavede de vigtigste modifikationer i hans hobbyrum, så
de er acceptable allerede inden kroppen
iimes sammen. Desuden er hans erfaring

Krop

i

to dele,

udi modelbyggeriet væsentlig større end

med

min.

tank.

\4or1ei f I ;,vgrlvt'l/2 tX) 8

Tarnken holdes fast i kropper.r af en str-rinp

Resten af kroppen er udført som beskre-

kulrør igemrern kroppen lige bag tanken,
og det hal siden vist sig at der er rigeligt
plads ornkring tanken til at motoren kan
f.r alt den luft som den har brug for.

i multiplexs l.ejledning. Højderorsservoen er limet i, og der er loddet forlængerledning på, så den kan nå frcm tii
modtageren. Strilkuglerne i bagkroppen,
ti1 at opnå balance med er udeiadt, da turbinen el rigeli5; tr-rng derude bagi. Efter at
alle lcdningerne i kroppen er tn-rkkct, er
den klar til at blive limet sammen med
cyano. Motorfundamentet limes på bagkroppen, også mcd cyano.
vet

Hale"fjerne" er monteret ganske som i
vcjledningen n.red cyano. Højderorct er
forstærket med en stump finer omkring
det originale rorhorn. Vi fik fremstillet en
bøsning som tillader brug af gaffellinks i
stedet for den s;edr.anlige multiplex
lnclsugning nrccl tank

"dims".

Der cr skåret hul ind til det ekstr:.r nrnr i
n;rsen, og vderligere 60 mm cr.sr-.rvct ud

Vinge og vinsemr er lir"nct sorn i vcjledningen. Del el ingen ckstr.r torstærknirrqr't' i ri'r,grtt't'. Srir0ciltt i ril',:et;tt' rr.

.ri sktrrnmet, længerc fre.r.r-urrc i r-ræscn, tle
to batteripakker oq r-noclt.tqtr el' ltorllLil-r'i

P.l Cll Sil-llllfl

b.ll:t SOul S{\'!iaS

r-i.l I tie:

ek.tr.t ltLrlrt:r:'. Hr :- .r.i . r ; :..ti tiv -;..t\ r I
del r'k:ir'.: hir: liLl - :t-r,-L:1, r i,.r' rier ir.ir.

\'ærci s\æl': at

lo.jrlci :il .ic tc.ln:irqcl- rlrl' i.ler laqi
rii,l\--t

ll ;il.i. I..'I:t

i

t:. :ti;::t:ti".:,. :( i1 ('sf-

ir,! !,r- lr!)t-.ic1'a: So;r., i r ejiCdninqerr, r-necl
eir' origirr.rle mriltiprlg.l rlir-nscr' , clog mcd
selr i.rscntle nroh'ikker; sikret mcd c1';111s.

punki.

P.r clette tidspunkt i krrløbet halderr også
f;ret et pift maling, cub-gul pal ovcrsiderr

\lotorerr skal ogs;i har.e et fundament, og

kanter.

fol ikke.rt skn11e rode med udstødningsror Lrliver clet besluttet at motorer-i skal
sidde bagi. Så r'i har savet udstødnings-

få plads i cockpittet til: ECU, r'entiler;

mindske sandsynligheden for forstyrrel-

kouussen af, pudset rent, og der er fi.emstillet en ring af 2 mm krydsfiner som har
samme facon som kroppen, lrvor konr-rssen har siddet. På ringen er cler lirnet et
par stLlmper træ ti1 at skrr_re turbinen på.

brændsktfpr-rmpe, brændstoffilter, modtager, rnotorbatteri, rnodta gerbatteri, afbrydere, batterivagt, ladeledningcr, tank
og gas påfyidningsventiler. For det ikke
skal r'ære "lølvrr" så stikker enden af tanken ind i cockpittet, og yderligere optager

ser har jeg brr,rgt Multiplex RX7 SYNTH
DS IPD. Som ifølge Thomas Scherrers geniale modtagertest er totalt umulig at for-

Det ser skrøbeiigt ud, men ud fra det

plads.

lige størrelse og vægt. Og han har ret, jeg

For at lå det hele monteret sri det ikke ligger og dasker runclt i burrden l;rvede jeg

har brugt samme modtager i en Impala
C, med en torchman 280, 553200 LiPo,
70,A regulator, og modtagererr liggende

ppr11.1

kplrekt ttngdc-

af vingerne og ha1e"fjer", og matsorte for-

Det største trrbejde i samlearbejdet var at

s1'nspru-rkt, at der ikke er vibrationer; be-

lasbrinsen er vinkelr:et på ringen, o5; belashrinsen kun er max 1% kg ved normal
brtrg, sar er den såmænd stærk nok.

en finerplade

til at montere ECU, purnpe,

kontakter; trkkuvagt,

\{otoriun.ir:ucnt, og hojderorstræk og forsi;rrkning.

og

påfuldningsstudser pii. Pi.rden er skruet p.i listestum,
per der er' lirnet i siden af cockpittct. Un-

der pladen ligger ma5;neh'entilerne,
brændstotfilter, slanger og festofittings
og roder. Sen,oledninger er loc-idet, ladekabel loddet på modtager-afblyderen, og
balerncerkabei til ECU batteripakken er

forlænget. Det skal også gerne se lidt
pænt ud, så pladen el malet sclrt, og der cr
sat labels på.
Det er en god ide at montere ledrringsnet-

tet til radio, og motor separat. For at
rnindske risikoen fol støj i radiogrcjet. I
en tr,rrister er del ikke meget plads til at
holdc de to dele adskilt, fem centimeter er

det rnaximalc der kan opnås. For.

at

styrre med elektrisk støj. Samtidigt har
den super følsomhed for radiosignalerne,
dvs. størst mulige sikkerhed i mindst mu-

under batteripakken. Ved siden af regulatoren, og or.en på motoren. Det kan godt
bctale sig at holde øje med Thomas'webside med rnodtagertestl
Radiogr:ejet fødes af 5 stk. 750 mAh AAA
celler; ECU og brændskrfpumpe af en 25
1t100 rnAh LiPo pakke. Her er ikke noget
rned pou'erboxe og redundant modtager

forsyning, det r.ejer bare. Sen'oerne er Hitec HS-65 Carbonite, som siden hen har
vist sig at være rigeligt kraftige.

har hørt fra andre at den kan r'ære
rneget levende, samt at den har tendens
til at stikke næsen i vejret i drejene. Sii

Jeg

tyngdepunktet er placeret 25 mm foran
det der er beskrevet i manualen. En an-
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den grund kan også \.ære at thrust nosslen på originalen er vinklet, i stedet for att
pege ret bagud.
(Note til andre tr,r.ister ejere, prør, at kigge
på flyet fra siden, og læg mærke ti1 at uclstødnir-rgen er r.inklet)

er oppe på fuld gas, derfor: kan man se på
'u'ideoen at den synker lidt efter kastet.
Den trækker ogsa til vcnstre, sri de førstg
to sekr-rnder er der travll.red barg kasketten
på kontrollant,/piloten.
Efter et par seknnder er der styr over den,
og trvisteren "drøner" lodret op i ct tempo

Note: det er bcdrc at redlrcere r-rdslagene
mekanisk på roret, end elektronisk i senderen, da det givcr bedre opløsning, og
bedre "kræftcr" på roret.

For at balancere skr-rlle cler 70 gram bly ud

som en hvister aldrig før'har skudt op i

på 1550 gram, godkendt af Keld Hansen,

i snuden, foran modtagerbatteriet. Blyet

Dar^rmark.

og Llnderskrevct.

er stripset på radiopladen, og yderligere
limet sammen med cyano for at blive siddcnde pti pladen.

Eftel at r,ære nået "4 fejltagelser op" får jeg
sendelen i hånden og flyver stile og roligt
rr-urdt ct par minrltter. Her vil onde tunger sikkert påstii at mit ansigtsr-rdtr',vk er
lige dele koncentration, henrykkelse, og
skræk. Det k;rn der måske r'ære noget
om, da det er min første flyvning nogensinde med en T\r,ister, med en jetrnotor;
og det er en af de få Tivistere i r.erden modificcret så rneget.
Så cr det tid til at lar.rde tr.r,isteren, og kontroilanten får senderen igen. At lande en
tn ister med jetmotor cr ikke så nemt som
det måske lyder. Tu'isteren kan holde højden mecl motoren i tomgar-rg, så tlickct er
at lave en p;€n lang indflyvning, og så
stoppe motoren på det rigtige tidspunkt.
At holde korrekt hastighed i inclf11n'ningen er noget der er I'igtigt at lære med cthvert fly - seh' 1:1 fl1r I)a den forsie fh'i'ning or.err.rskcr det gode glid i tu'istelen,
sa den sr'ær'er: helt ned i den arrden ende

Batteribræt
Tilbage er der bare at s;ette udslagenc på
rorelle. Poul Møller skrer. i sin artikel om

twisteren for et par numre siden i modelflyvenyt at han skr-rlle reducere r,rdslagene en hel de1 eftel første flyvning. Så jcg
sætter linksene til at give cirka 70% udslarg af det der er angivet i manualen, og
programmerer 100% udslag, samt rigeligt expo i senderen. Dog har højderorssenroen 110'X, uclsltrg i senderen, og gearet ned mekanisk, for at f.i bedst mulige
kraft på roret.
Så kom dagen, hvor jeg iravde aftalt rned
Keld at mødes på pladsen til gennemgang af modellen, kontrol, og prør'eflyrning. Det indebærer en kritisk gennemgang af a1le dele af modellen, rorforbindelser, radiogrej, motor, osv Derudover
testes rækkevidde, udslag, og failsafe.
Der er mange ting på listen, der ikke kan
testes på en tn'istet unødvendige ting
såsom understel, bremser, flaps, og sideror.

Det næste punkt på programmet

er

prø\refly.\.ningen. Med kontrollanten ved
pindene, starter vi igen, og denne gang er
det "for real", sii knæene ryster lidt, også

selvom det ikke er mig selv der skal foretage jomfruflyr.ningen. Pti gr:und af liclt
kommunikationsvanskeligheder, og lang
spool-Llp tid får jeg kastet inden motoren

1B

af pladsen.

En sjov detalje er 1ydcn, jeg havde forestillet mig at rned 98.000 RPM i tomgarng
og 243.000 IIPM ved fuld gas burde man
ikke kunne hør'e turbinelyden. Men det
viser sig at den hyler rigtigt, og "hr.æser"
r.cd fuld gas, g.rnske som de større jetmotorer. En anden særlred med jctmodeller,
er at dc cr' lre sckundel'otn ,tt ga fla tonrgang til fuld gas, så man skal planlæggc
sin fly-vning lidt bedre end med en el-

Efter fl1'r'niugen

bli'er

det sidstc på parpi-

reme udfyldt: Mr-rltiplex TWistcr, med
Lambert Kolibri, 15N, en flyr.eklar vægt

Søndag bliver godkendelses papirerne
sendt ti1 sekretariatet, s.i den kan blive registreret som jetrnodel.
I løbct af ugen får jeg en oplingning frtr
sekretariatet. Det er Arild der spørger om
det virkeligt kan passe at den skal registleres med en r.ægt på 1,55 Kg, om ikke

folkert og der skal stå 15,5
Kg? Jeg forklarer ham at dct er sk.-rm rigtiet nok, der skal stå 1,55 kg, det ikke e.r en

jeg ht.rr skrer.et

skrii,efejl, det ER en multiplex skummodel med en jetmotoL og at det IKKE er er.r
forsinket aprilsnar. Forstaieligt at h.rn uncL'ecle sig da han kiggcde på papireme,
og rart at dcr holdes lidt øje med os.
Et par dage senere kommcl der to kort
med posten, et nyt ti1 mig, og et til modc.llen.
På forsidcn st.rr der, unrler certifikater

"A

og jet", og ikke "A, stolmodei og jet". Pii
bagsiclen st.u 'Nlultiplex tn'ister 1,5 kg
Det er der sku' ikke andre i Daner.ang der
har præsteret endnu - stor spas.
Det sidste problem er at registrcringskortet er for stort til at være i modellen, men
det rnti jeg finde ud af senere. Nu siclder

kortet i hooden, så må det sidde der indtil videre.

tr,.,,istcr.

En ting der skal rettes efter første

flvvning
er at reducere udslagene yderligere, og
skrue op for expo. De n.æste fl;n,ninger er

med mig bag pindene, og det må tibenbart behage kontrollanten, for han godkender os begge (tr.visteren og mig). I alle
starterne krænger den til r,enstre lige efter kastet, og den kan ikke trimmes 100%
på krængerorene.
På hver af de følgende l-11,r'ninger reducerer vi r.rdslagelte endnu mere, og skruer
op for expo.
Nu er udslagene i senderen nede på 65'X,,
og expo er helt oppe på 55%. Så jeg har
skrer.et mig bag ørerne trt jeg skal have
længere rorhorn p.i modellen, da de ikke
kan rcduceres mere mekanisk.

Registrerilgskort i cockpit.
Kortet er for stort.

Efter prør'eflyvningerne har jeg drejet
motoren en halr'millimcter imod højre,
for at afhjælpe venstredrejet.

Pal de næste

flyvninger er \renstredrejet folsvundet og

I
I
I

den kan trimmes 100% på krængerorene. Men nu hvor den bliver
fløjet lidt mere hårdt og hurtigi, skal den har-e en lille smule nedad"skub", så tendensen til at stikke næsen i vejret ved høje hastigheder forhåbentligt forsvinder.
Nu skai vi bare blive rigtigt gode r.enner, tn'isteren og jeg samt få
fløjet en masse sammen hen over sotruneren .De41/zrntnutter der kan
være i tanken har vist sig at ga temmelig hurtigt, og finaleglidet overrasker ikke så meget længere. Og hi.is indflyvningen passer, og alt
klapper i det rigtige oleblik kal modellen kan sættes i græsset, så den
kun glider en meter eller to trcm.
Når man fl;n.er "reiativt" lavt hen over pladsen, med godt med "pedal" på og stikker næsen i r.ejret med fuld skrue, så ser det helt rigtigt
ud, stiget er f-ænomenalt, med fuld gas stiger den lodret op, som en
engel mecl hjemve.
Den sidste gode gruld til at bygge en twister med jetmotor er min bil,
der er ikke plads til de store udskejelser bag i en 206'er. Twistern passer ind bag i, som om bilen var konsh'ueret til at indeholde en twister.

Hvem r-ed hvad der er i Iremtiden, en U-2 på to meter spænd, med
understel, t1aps, luftbremser, på cirka to kg, er da så absolut en mulighed. Men indtil da skal twisteren og jeg, som nævnt, hygge os hen
o\-er sonuneren.
For dem som har lyst, kan man finde video af første flyvning på youtube på adressen:
http : / /www.youtube.com/watch?v=iXi-h6y8fAQ
Thomas' webside med test af modtagere:
http :,/ /n'ww.webx. dk /rc / RX-measurements / komptetJisten.htm

Kenneth Due
Falken

For nogen

tid siden faldt jeg over

Poul Møllers

artikel

om Lars-Jørgen Kroll og Michael Roneklints første

flyvning med jetmotor i Danmark.
Det kunne være interessant at sammenligne deres
draken med en Schrekling Feuerdose, og en TWister
med kolibri, samt hvor meget teknologien har udviklet sig i Iøbet al L4 år.
Lars, Michael og
Draken, første fly-

viningl0/4-1994
Kurt Schrekling
design feuerdose
Vægt turbine: cirka 800 gram

Thrust: Cirka 24

N
Max RPM:75.000
Ingen ECU
Ingen starter

il

Ingen ventiler

i'

Draken
Forstørret Pilegaard design
Vægt 4,3 kg.
Brændstof

1

Flyvetid 4

m

liter. + 250 ml olie, i separat tank.
jnutter med god margen.

Startprocedure for Draken:

Efter at have tanket, blæser man turbinen op i omdrejninger med en 'hinet' hårtørrel, i mens man
åbner for gassen og tænder gassen med en lighteq, efter tænding 'blæser'man turbinen op i omdrejninger
på gas, derefter skruer man langsomt op for brændstofpumpen, på throttle trimmet, imens man stadig
hjælper den med at accelerere med hårtørreren, når
den er varm nok, lukker man for gassen, og fjemer
hårtørreren. Nu skal man bare huske at man ikke må
give gas for hurtigt, da den bliver for varm i furbinen, når flammeme kommer bagud af motoren. når
den får mere brændstof end den kan nå at 'spise'. Så
kan der flyves.
Lambert Kolibri
Vægt turbine 278 gram
Thrust 15N
Max RPM 243.000
Ecu:

fuld autostart gaspar

Multiplex Twister
"normal" r'ægt ca. 1100 gram
"jet" vægt 1550 gram
Brændstof 350 ml
Flyvetid 472 minut, med god margen.

Startprocedure for twister (og de fleste andre moderne turbiner) Tank, tænd, gas på, start, gas fra, flyv.
|o, det er sandelig blevet nemmere at flyve jet, Når

man ser bort fra programmering af powerbokse, og
modtagere.
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B*satosntær a@K@dyæmik
flyet stige; er L lar.ere end totalr'ægten, vil
flyet synke.

Hvor stort skal viligearealet mon være?

Masse og vægt

5 . 9.81 = 1/2. 0.5 '1.225 ' 10 ' 10 '

flyvehastighed vil komme til at hænge
ordentligt sammen. Til det formål kan vi

Her er en sidebemærkning påkrævet. I

hvi'lket regnes sammen til
49 = 30.6 .S

anvende Løfteligningen:

Det, r'i dagligdags regner i kg, er egentlig
kun et rnål for hr.or meget stof (masse) en
givet gcnstarrd irrdeholder. Vægten, derimod, er et udtryk for stofmængden (massen) under pår,irkning af en ydre kraft, i
vores verden almindeligvis tyngdekraften. For jordiske genstande er vægten defineret som kg . tyngdekraften. Et kg vejcr dcrmed i fysik-jargon 1 kg . 9.81 m/s:
= 9.81 Nel,r,ton. Kedsomrnelige overvejelser, måske, men nødvendige for at enhederne i efterfølgende talbehandlinger
skal komme tii at stemme.
- Nu, r'idere til aerodynamikken.

Det kan undertiden, især i de indledende

faser af et byggeprojekt, være formålstjenligt at danne sig et skøn over hvorvidt
n'rodellens va:gt, vingeareal og ønskede

L=Vz.CL.d.r,'.S
Den sammenholder bæreplanets løfteevne, flyets hastighed og vingeareal med

luftens densitet, og den åbner mulighed
for at udregne hvad der rent faktisk kan
lade sig gøre at l.rolde luftbårent.
L er løfteevnen, en opadrettet kraft, regnet i Newton = kg . tyngdekraften,9.8l m

/

sek'.

CL er flyets iøftekonstant, en værdi som
almindeligvis ligger et sted mellem 0.1 og
0.9,

typisk omkring

fysikken skelnes mellem masse og veegt.

0.5.

d er luftens densitet (massefylde).

Ved

Vingearealet

/

m'.

Vi pianlægger at bygge en model, som

havoverfladen er værdien 1.225kg
v er hastigheden i m / sek.
S er vingearealet i mt.

Flvis r'ærdien af L netop balancerer flyets
totalvægt, vil flyetbevæge sig i horisontal
flugt. Er L større end totalr'ægten, eksernpelvis opnået ved at øge hastigheden, r'il

20

gerne skulle ende med en masse på 5 kg

og en horisontal flywehastighed på 10
m/s. Da vi forudsætter horisontal flywning, hvorved vingens løftecvne balancerer flyets samlede vægt, kan vi tillade os
at sætte modellens vægt (i Ner,r'ton) lig
rned L. Vi sætter indtil videre CL til 0.5.

Lø{teligningen siger:
S

og videre til
S = a9 / 30.6 = 1.6 (m')
Løftekonstanten

Talværdien af CL afgøres i alt væsentligt
af vingeprofilets facon samt vingens angrebsr,inkel og hastigl-red. De saftige detaljer desangående er ikke et emne for
denne artikel, idct vi her kun er interesse-

rede

i

dens rent praktiske anvendelse.

hvad vi har behov for at vide er, at en
lav CL vil beVde en lavere løfteerme end
cn høj CL, alt andet lige. Vi kan antage, at
vores model fra før er bygget færdig. Den
fik en noget større llasse end tilsigtet, lad
os sige 6 kg, og dens laveste hastighcd
ved horisontal flyvnhg er lidt hurtigere
end ønsket, lad os sige 12 m/sek. Vingearealet er de 1.6 m', som vi regrede ud lige
før. Hvad er mon CL?
Løfteiigningen siger
A1t,

6'

9.81 = 1/2.

CL' 1.225' 12' 72'

\

1.6

lor-1cl 1 i !1\/crr-v1 -.1/2 (X) 8

hvilket regnes sammen til
58.9 =

CL.

Sammenhængen mellem B, Gl og v
for enkelte udvalgte værdier af B.

141.1

og videre

til

CL = 58.9

/

1.4t.1= 0.42

Vægten

40

Vi vil gerne bygge en model af B-26Mar-

E

auder, skala 1:8. Vingeareal,=0.97 m.,ønsket flyvehastighed i horisontal flugt 15.5
m/s. Vi sætter CL til 0.5. Hvor stor vægt
(og masse) må modelien have?

---r- B=20 kglm2

Ero
Ø

-r
+
_+

L

o

ozu
E

kg . 9.81 =1/2 0.5 .I.225 .15.5 . 15.5 . 0.97

B=10 kglm2

B-5 kglm2
B=1 kglm2

10

kg'9.81 = 71.4 (Newton)

kg=zt.s / 9.81=7.3

o)

0,0

0,4

0,6

0,8

1,0

Hastigheden

IgenB26 Marauder, skala

1:8. Sæt nu, at
modellens masse af den ene eller den anden grund er endt på 20 kg. Hvor hurtigt
mon den så r.il fly.ve? Vi holder os frem-

Når vi husker, at L regnes i kg . 9.81 får vi:

deles til CL = 6.5.

v' = (kB . 9.81)
20 .9.81 =Y2.0.5 .1.225 .v2 .0.97

Da (kg

/

/

(v2. CL. t.225. S)

S) er vingebelastningery kom-

mer vi frem til

196.2= v' .0.3

konstruktions- og hastighedsværdier, og
derigennem hjælpe med til at bringe et
påtænkt byggearbejde heldigt fra start.
Jumbo

Indtil videre har vi kun underholdt

os

med modelfly som bevæger sig nær hav) = 196.2

/

0.3

=

654

9.81 / (%. CL' 1.225)
hvor B står for vingebelastningen. Det viser sig tilfældigvis at 9.81 / (1/2.1.225) =
16, hvorfor vi ender med det simple ud-

v' = B'

(m'ls.)

v = kvadratrod[654] =25.6 ( m/s )
= 92 km / time

tryk

Yingebelastningen

Virgebelastningen, (masse

per

vinge-

areal), kan anvendes til en hurtig vurdering om et fly er "let" eller "tungt" i sammenligning med andre fly af samme eller

nogeniturde samme størrelse. Er størrelserne vidt forskellige, kan vingebelastningen ikke længere anvendes til den
slags sammenligning, men er stadig en

relevant oplysning, da det for enhr.er
størrelse fly gældea at en højere r-ingebe-

v'=16.8 / CL
Lidt forsigtighed er påkrævet ved anvendelsen af dette udhyk. Sådan som det er

voverfladen. Hvad med rutefly

len. Gælder Løfteligningen mon

Iuftens densitet kun cirka en tredjedel af
hvad den er ved havoverfladen, det vil sige i runde tal 0.4 kg/mr, så vores sam-

ning i lav l-røjde.
Hvis r.i som exempel inddrager en model
med B = 5 kg/m'og CL = 0.5 finder r-i at

menkogte r'ærdi, 16-tallet fra tidligere,
som \/ar gyldig i bunden af lufthavet, er
nu ikke længere gangbar mønt. Vi indsætter alle de relevante værdier i Løftelig-

= 16. 5 / 0.5 =160 (m2ls,)

stighed, når blot CL holdes konstant. I
modelbygger-folklore regnes vingebeIashringen geme i gram/ dm., også kendt

r' = kvrod 11601= t2.61^1t1

350 000 . 9.81 =

Som det fremgår, kan Løfteligningen

v'?=3433500

v' =L

/

(1/2.

CL. 1.225 .S)

l'{odelfl yvcnvr 4/ 2006

også

stykket sammen, gælder udhykket kun
tu-rder forrrdsætning af horisontal flyv-

r-:

kan indsættes.

fuld

d6r?
Vi vælger en god stor flyvemaskine, Boeng-747,Junbo, masse 350000 kg, Vingeareal 541 m', og igen en CL på 0.5 Lad os
antage at 747'eren flyver i 10 kilorneters
højde. Her skal vi huske, at i den højde er

lashring udmønter sig i en hojere tlyr-eha-

som g/kdm. Hvis vi deler pågældende
værdier med 10, får vi vingebelastningen
i den for Løfteligningen mere anvendelige enhed kglm'. Løfteligningen kan arrangeres/ så vingebelastningen direkte

i

størrelse, som shyger afsted højt på him-

ningen:
1/2.

0.5

.

0.4'v' .54I

/ 54.1=63466 (m./s,)

vendes og drejes i flere rehringeq, og uden

større besvær give os kontante svar på
forskellige afgørende spørgsmåI. For os
modelbyggere er det gavntigt, at den for
hvilket som helst fly, stort som småt, allerede inden de første to træpinde er limet
sarrrnen, kan anvendes til at forudsige
følgeme af vilkårligt valgte (eller pålagte)

v = kvrod [ 634661 = 252 (m/

=907kn

s)

/ trme

Tjaeh. Nok om det.

Med venlighilsery
oY-2400

2I

x[
Henrik Hammer har aldrig haft bedre Rc-model at flyve med end sin flotte, nye
model af en Pitts S2-A, her fortæller Henrik om sin model.

Krumscheid dæmpernc ses her ganske tydeligt
monteret inde i kroppen, de dæmper kanon godt
(det er også tysk kram). De har ind- og udbla:sning
i samme ende. Derudovcr er de forberedt til, at
man kan sætte røgpumpe på, men det har jeg ikke
endnu.

Det er en Pitts S2-A i skala 1: 2.7. Byggesættet er af meget høj standard fra Exclusiv Modellbau (Tysk kvalitet) de fleste dele er fræset ud, og de passer fantastisk
godt sammen.
Selve bygningen er lige ud af landevejery
hvis man er vant til og kan lide at bygge.
Jeg byggede den fra 1,/62007, og modellen var færdig lillejuleaften kl. 23.00, det
er ca. et halvt års tid, der går med det.
Modellen er lavet efter en Pitts i skala 1:
3.5. Jeg havde i perioden 1983-85 også et
model, som en amerikansk pilot, der hed
Marion Cole, fIøjfulI size med.
Modellen er udstyret med en ZDZ 720

godkendt i maj måned. Det er den bedste
model jeg har prøvet i de 34 åa jeg har
fløjet RC. Modellen skalbehandles som et
rigtigt lille fly, og ikke som en stormodel,
den er imponerende i luften, styringen er
meget præcis, og det er en fantastisk følelse at "fumle" med så stor en model.
Modellen har været meget nem at få
"føIng" med, og efter de første par ture
med høj puls er vel overstået, er det en
fomøjelse at flyve rundt med den. Hvis
jeg kunne transportere den samlet, ville
jeg ikke flyve med andet, men det tager
ca. 20 minutter at samle og skille den ad,
så det er ikke en man lige slæber med,
hvis man bare skal have et par ture om af-

ccm. benzin boxer motor med Krum-

tenen.

træ- byggesæt, som var lavet efter samme

scheid kanisterdæmpere og en trebladet
26x12 Mejzllk kulfiberpropel. Motoren
kører som en drøm, og lyder fantastisk
ren og blød, og den "siget" ikke meget.
Radioen er en Futabasender og modtage4 en Emcotec Powerbox med to batterier og Hi-Tec digitale servoer, der trækker
mellem 6,5-l2kg.
Beklædningen er Oracover, det er stærkt,
vejer ikke meget, let at arbejde med, og
det kunne købes med rØde og hvide tem,
som modellen har på undersiden.
jeg har prøvefløjet den, og modellen blev
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Lidt Data på modellen:
Spændvidde 245 cm.
Længde 210 cm.
Vægt tuldt tanket 17,4 kg.
Motor ZDZ-120 ccm. Boxer Benzin
Propel 26x12 Mejzlik Kulfiber 3-Bladet

Radio Futaba/Emcotec/Hi-Tec

22987 601
oy-9966

N,{odel

fl yvcnyt :i/2008
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iGerlevisolrige rnal
Af Bjarne B. Pedersen

KZ II, Spitfire MK X, Waco, Fokker D1, Omaskine, Ekstra 300 og Piper Cub.

Ole H. Petersen fløj med sin O-masine, en
egen konstruktion på 1,65 m med en OS
70 isat. Ole har jo næsten fået modelflyr,-

Alt var sat i system, og det var tydeligt, at
der var et par stykker som havde fod på
hvordan en skalakonkurrence skulle afvikles, så efter en kort briefing og med

ning og skala ind med modermælken,

startrækkefølgen sat, var det bare med at
komme i gang.
Firln Hansen skulle laegge for med sin KZ
II. Finn deltog ved DM i Filskov sidste år
for første gang, og det var meget synligt,
at han var ved at finde melodien.
På den næsten skyfrie himmel bler.man
næsten forført til virkeligheden. Preben
Jacobsen deltog med sin Spitfire mk X, en
rigtig pæn AFR model fra World Models,

Ikke siden 2006 har der været nogen forrn

med indbygget optrækkeligt understel.

for skalaaktivitet/korrkurrence på

Alle manør'rer blev pænt gennemført, og
en fryd for øjet var det at se den ellipseformcde vinge der skar sig igennem vin-

Sjeel-

land, og sidst vi var der, var det KFK der
husede DM i skala, hvor der noget nedslående kun deltog en enkelt pilot fra

Waco

gået, og samlet set syntes jeg, at vi ti1 trods

skulle forgå i 2008, ville vi geme udvide
vores cup med Sjælland, og da vi nu har
fået Poul Milnsberg med i styringsgruppen som repræsentant for Sjælland, var
det oplagt at bruge hans kontaktflader, og
sætte folk stæl'ne den 31. maj på Radio
fly'veklubbens plads i Gerlev, som er en
dejlig åben plads, med masser af plads ti1
indflywning og fri for turbulentgivende

entation, da han er en dem som de fleste
af os kender i skalakredsen. Hvis du ikke
kender til Poul, vil du kunne læse mere i
Modelflyvenyt 2 / 2008. Hans tre flyvninger blev gennemført uden probiemer.

for den lidt hårde i'ind opnåede nogle

genstande.

Kim Vermund fløj med sin DR 1. En tredækker i en helt anden bemaling end
man ellers ser. Stor og imponerende så
den ud og med sirr OS 160 Gemini gav det

Den 31. maj blev endnu en solbeskinnet
dag, som det har været hele maj måned,

dog skulle vi kæmpe med 6-7 sek/m
vind. Otte mand havde tilmeidt sig, som
desværre blev reduceret ti1

I

sig på tredjepladsen.

\14F 5, og behør,er ikke den store præs-

et godt realistisk billede. Modellen led

t'

Flemming W Jørgensen, formand for radioflyveklubben, fløj med sin Ekstra 300
fra Midt West. En Gemeni 300 med specieldæmpere var monteret i modellen.
Lyden fra de specielt fremstillede dæmpere gav en godt indtryk af realisme når
han fløj sit program. Flemming placerede

Da vi i vinter så på hvilke aktiviteter som

Poul MtiLnsberg deltog med en

l

ver præmien "bedste nybegynder".

Taget i betragtning at ingen, på nær Finn
og Poul, havde deltaget tidligere ved en
af skalagruppens konkurrencer, må man
betegne alles flyvninger som ganske godt

den.

Sjæliand.

I

idet hans far, Hilmar Petersen, var dommer for skalagruppen i mange år. Oles
flywninger bar da også tydelige præg af
han kendte til konkurrencenformen og
hvordan de enkelte manØvrer skulle udføres. Hans flyvninger indbragte ham også en velfortjent andenplads og derudo-

s1,.v.

Det er altid spændende at komme på en
fremmed plads, fordi man kommer til at
se helt andre modeller, end man ellers er
vant til at se på, og her blev der fremvist

24

desværre den bet, at måtte ned og bide i
græsset, pga. et defekt rnodtagerbatteri.
Skader var der en del af, men umiddelbart bedømt var den til at sætte sammen

igen. Kim blev da også tildelt præmien,
bedste skalamodel, ikke fordi det skulle
være en trøstepræmie, men fordi det virkelig var en køn skalamodel. Mon ikke
også det kunne trøste ham lidt.

rigtige gode fly.vninger foran vores tre
dommere, Henrik Kristiansen, Ulrik
Ltitzen og Asger Michelsen.
Klubben havde sørget for den fornødne
forplejning, døde fingre med ø1, r'and og
kaffe med hjemmebagt kage.
Ved præmieoverrækkelsen blev der enddog uddelt vin til vores dornmer, samt
sponsorerede prærnier fra Radio Flyweklubben. Samtlige deltagere fik tildelt en
mindeplade for deres deltagelse fremstillet af styringsgrlrppen.
Skalagruppen takker for det gode arrangement og det forarbejde som er gået forud for cuppen. Vi håber på, at vi geme må

komme igen eller hos en anden SjælIandsklub.
Bjarne

l\
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Yi

fortsætter opvarmningen til skala YM i

den I l-20 iuli 2008 i Wloclawek, præsen-

har altid syntes at en Nieuport 24 bis
var et fascinerende fly fra første verdenskrig. Jeg har bygget dobbeldækkerfly flere gange/ så jeg mente en Nieuport ville
blive en velflyvende model.

terer Flemming Jensen fra modelfl yve-

Fra valg

Jeg

Polen og lige her på falderebet før afrejsen

til

konkurrencen, der foregår i

klubben i Hjørring kort sit bud på en

ti-

F4C

vindermodel og giver gode råd til kommende konkurrence piloter.

il

Valg af skalamodel F4C

til virkelighed

til en model i
størrelse 1:2,83 med treplanstegninger

Jeg anskaffede et byggesæt

samt en fotoserie fra USA.
Tegninger fra byggesættet har jeg brugt
med modifikationer efter treplanstegning og især fotoserien, der er meget vigtig både på byggebord og dommerbord.
På byggebordet fordi man her kan se detaljer, som ikke fremgår tydeligt på bygge- og treplanstegninger, og på dommerbordet når det skal dokumenteres, at modellen er udført korrekt.
Alligevel har jeg undervejs i byggeriet
stirret mig blind på tegninger og detaljer,
men heldigvis har jeg løbende haft besøg
af flyvekammerater, som har kunnet se
med friske øjne og kommentere konstrukiivt på projektet. Dejligt.
Særlige detaljer

af vingebespændinger og
vinge "N" og dermed vingernes indstillingsvinkler har jeg været særligt omhygUdførelsen

gelige med, da fejl her er meget svære at
rette efter prøvefl ywningerne.

.l

3

*
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Nlodcl 11yvcnl,t

-tl2008

I sagens natur skal befæstning af vingerne være så lig fbrbilledet som muligt, og
det gælder ogsa haleplanet, der kan tages
af som på origrnalen.
beklædning af vinger har jegbrugt Solartex, hvorpå der er sat systrimler og syknuder som det kan ses efter fotoserie og
under motorcowlet, der er af glasfiber, er
der monteret en 38 ccm Titan benzinmotor, skjult bag en 7 cylindret stjernemotor
Ti1

med indsugnings- og udstødningrør
samt diverse hullel, igen som vistpå fotoserien.

Heller ikke ved udformning af halepla,
nets "originale" hængsler og beslag på
vingestræberne kom jeg udenom fotoserien, når jeg bukkede og loddede beslag af o,8 mm blik og monterede med
sekskantede skruer som dengang i 1917.
Understellet lavede jeg af tlmde stålrør og
0,8 mm blik loddet sammen, igen som
r.ist i fotoserien.
Ved fan'evalg og maLing gik jeg ud fra et
godt billede i fotoserien, så dommerne
slraks kan se at "fan'eladen" er udført

rigtigt og dermed ingen tvivl om hvorvidt farven er for lys eller mørk i forhold
til et farvenummer på en tegning
Prøveflyvning

I sandhedens øjeblik var modellen nu
kommet op på 10,8 kg, så jeg var spændt
på om Titan motorens kraft ville række til
flp'ning som i 1917, selv om motorkraften heller ikke dengang var stor.
Men ingen grund til bekymring. Modellen flyvs1 fint hele kunstflywningsprogrammet igennem, så fakfisk mener jeg
nu, at en 38ccm Titan benzin er en meget
fin motor til modellen.
Generelt er Nieuport 24 bis meget vindfølsom, og fra 6 m,/sek. og op efte4, man
skal være over den hele tiden på grund af
dens store vhge areal set i forhold til
kropslængden.

l\lodcl

flyyent, 1/2008
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Fem på

stribe

En tilfældig lørdag i maj måned, mødte der fem piloter op på Model-

flyveme Aarhus' flyveplads, alle havde de den sanune modeltlpe
med, nemlig en ]4 Sporsteq, som er en stormodel på 2,5 kg. og med en
spændvidde på 290 cm. og en længde på 120 cm.
Det der adskiller modellerne en lille smule fra hinanden var bemalin_

gen,/beklædningen, og næsten alle modelleme er monteret med forskellige motorer. Eksempelvis harJørgen Hald to modeller af j4 Spor_
ster, og de er henholdsvis monteret med en OS 91 på 15 ccm med
pumpe, den andenmodel er monteretmed enLaser2 cylindretV mo_
tor 160 på 26 ccm. Herudover er der modeller monteret med en OS
Fra Bjame Pedersen har jeg modta-

get nogle billeder fra skaltræffet i
Viborg den 24. maj. Fotografen er
Lars Thomsen fra Viborg MFK.

160 bokser på 26 ccrrr og en Laser
Foto Jørgcn Hald

I20 på20 ccm

mv.
Al

Det ene billede viser Leo Eriksen
med sin Fokker D21 kort før han
desværre havarerer med modellen.
Heldigvis mener Leo, at den kan og
vil blive genopbygget til vinter.

Det andet billede giver et festligt

indtryk med vandingsanlægget i
baggrunden. Peer Mikkelsen står
ved siden af Bjame Pedersen, hvis
model er på indflyvningen med sin
Cmpro Piper Cub på 2,3 m i spændvidde.

Mo<lelflyvenyt 1/2O08

lndkaldelse af
ROYALevo og COCKPIT SX
Kære forbruger

Navnet Multiplex har genrrern 50 ar
stået for høj kvalitet og irurovatir.t

radioudstyr til

Klalitet,

mode11er.

pålidelighed og fturktionalitet har
været og er stadig \'lultiplex standard. Som et resr-rltat af denne filosofi sammenholdt r-ned r-or.es kvaiitetskontrolafdeiing har r.i konstateret, at flere sendere i ROYALevo og
COCKPIT SX serieme har lidt af
fejl, nar de er blevet benyttet under
ugrurstige ibrhold, og at disse fejl
skyldes nogle få komponenter af
upalidelig kvalitet.

Deme pressemeddelelse fra Sydbank, kunne måske være til inspira-

tion for andre modelflyveklubber.
Dette har I sjældne tilfælde resulteret i at sendeme ikke har virket og

dermed ført til styrt af flymodeller.
De ROYALevo og COCKPIT SX radioer det kan dreje sig om er leveret

eller købt mellem

1.

radioer er mærket "MPX08/05"

Af sikkerhedshensyn har vi besluttet at indkalde radioerne øjeblikkelig, så de kan blive tjekket og juste-

ret. Vær venlig ikke at bruge dem
før de er eftelset.

Vi r.il returnere Deres radio så hurtigt som rnuligt. Som en kompensation for forsendelsesomkostningerne vedlægger vi 2 Nano-S servoeq
når vi sender radioen tilbage. Vær
opmærksom på at vi ikke modtager
pakker der ikke er betalt porto på.
For at kunne identificere radioerne

vi

modtager dem bedes de

mærket med

'RECALL ROYALevo /COCKPIT
SX" og blug følgende adresse.

MULTIPLEX

MODELLSPORT

Gmbh+Co.KG
Recall Cockpit SX

/

Recall Ror'..r1 Evo
Westliche Gen'erbesLrasse
D-75015 Bletten

1

Husk at vedlægge returadresse.

f'l -\

\cltvi +/2(){)$

Som a1le andre fly skal modelfly have en ren og pæn landingsbane at
lande pa efter cndt flyvning.

I

Østjydsk

It/C Modelflyveklub i

Bjerre ved Horsens har græsset

haft

det med at vokse sig så langt, at det

kunne gå ud over sikkerheden for
de fjemstyrede fly ved landingeme.

En kraftig plæneklipper var derfor
ønsket og nødvendig for at holde
græsset nede.

Kunderådgiver i Sydbank Dagnæs

afdeling, Claus Holm, overrakte
derfor for nylig 5.000 kroner fra
SydbankFonden til Østjydsk R/C
Modelfly'veklubs formand Allan
Bindeballe som støtte til købet af
klubbens nye Ferrari-røde Craftsman DLS 350O-havetraktor, der i
fremtiden vil holde græsset nede

Axel Emil Mortensen
Grosserer Axel E. Mortensen, Hobro er afgåetved døden i en alder af
77 år.

Efter en årrække som kontorist
genoplivede Axel i 1960eme
drengedrømmen om at leve af sin
- han havde siden barndommen været rnedlem af den lokale modelflyktub Silver Star Models, og denne flyvende interesse
kom til at give navn og indhold til
Axel E. Mortensens egen grosserervirksomhed. Modelfl yforretningen
i Hobro var kendt af mange - også
interesse

udenfor byen. Axel solgte

i

2005

virksomheden til IC Motors.

Ved siden af sit virke for model,

på flyvepladsen.

flysporten var Axel en agtet borger

Landingsbanen melder nu klar
landing i Bjerre.

i Hobro, hvor han - udover modelfly - var kendt for sit utrættelige
virke for byens socialt udsatte borgere. Derudover var Axel E. Mortensen flere gange opstillet til Fol-

På billedet ses

GERMANY

\ltik'i

Mindeord for

januar 2007 og

midten af maj 2008.
Iladioer leveret siden slutningen af
maj 2008 er ikke ramt af fejl. Disse

nar

Landingsbanen melder klar

tilmodelfly iBjerre

til

kunderådgiver

Claus Holm fra Sydbark i Dagnæs
i færd med at overreekke 5.000 kro,

ner til modelflyveklubbens forrnand Allan Bindeballe på klubbens nye havetraktor.

ketir-rget for Det Radikale Venstre.

I
I

I

Ære være hans minde

Erik Nielsen
Nicolaj Holm
Folketingskandidat (Rad.V.

)
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g an m arksmesterskaberne

Danmarks eneste FAI anerkendte
{ritflyvningsorganisation. Medlem af KDA

KONTII{GENTER FOR 2OO8

Senior
Junior

Sa er det atter

forsikring
250 kr. inftl. forsikring
Intro-medlem 150 kr inkl. forsikring
Abomement alene 250 kr. for Modelflyvenyt
og Fritflyvningsnyt
Hjemmeside www.ffu.dk
450 kr. inkl.

blevet tid til at støve de

gamle modeller af og få dem luftet.
Igen i.ir aflroldes DM for fritflyvende
modeller på Skjern enge.

Indkvartering er som sædvanligt på
Arnagerskolen som i dagens anled-

Bestyrelsen

ning t,il r.ære åben fra kl. 10. Senere

Fomand & postmodtager
Degnebakken 22, Vigersted, 4100 Ringsted
T1t.57525703,

vii det igen være muligt at
overnatte og vi vil forsøge at arrangere
fællesspisning. Husk at rnedbringe iig-

Fritflyvning-formanden@hotmail.com

geunderlag, klapsenge og soveposer.

1ørdag afterr

Karsten Kongstad

Næstformand
Hugo Emst

2008

Søndas dcn 1J. scotember

Runcle6 kl.8:00-9:15
Runde 7 k1. 9:15 - 10:30
Hvis der efter runde 5 er flere deltagere med fuld tid i samme klasse, flyt'es
runde 5 med 3% minut max. Det sarnme gentager sig efter rul1dc 6 hvis der
er flere med fll1d tid.

OBS! Da vejret kan \,ære meget drilsk
og blæsende kan or.ennævnte plan
være genstand for ændrilgcr.

Der r.il r'ære konkurrencer i F1A, F1B,
F1C, F1H og Chuck.

Ægirsvej 38, 7000 Fredericia, Tll. 7592 9Z9Z
hernst@vip.cybercity.dk

Hvis flere klasser

bliver repræsenteret r.ed fi.emmøde
bliver der ogsai konkurrence i disse

Distriktsleder Øst

klasser'.

Lars Buch Jensen
Lavager 15, 2610 Albertslund, Tlf. 43621992
kmjlbj@post11.tele.dk

Flyveprogrammet bliver som følger:

Distriktsleder Vest

ørdac den i3. seDtembcr
Briefing på pladsen klokken
Runde 1 kl. 12:00 - 13:15
T

Leif Nielsen
Kærbøllinghusevej 24, 7182 Bredsten

Runde
Runde
Runde

Tlf . 7555 i676, landlyst@nielsen.tdcadsl.dk

Bestyrelsesmedlem
Kristian H. Andersen

2 kl. 13:15 3 kl. 1zl:30 4 k1. 15:45 -

Rurde 5 kl.

17:00

11.

Deltagergebyret er yderst rimeligt - 50
gode danske kroner og betales ved ankomst på pladsen til konkurrencelederen.
Kor-rknrrenceleder er Lars Buch Jensen
og tilmelding kan skc på teleforr 4362
1992 eller
E-mail kmjlbj@post11 .tele.dk.

14:30
15:45

Alle tilmeldte vil få underrehrirrg om

17:00

eventuelle ændringer i programmet.

- 18:15
I

I

Økonomimedlem

l

Thomas Røigaard

Nyborggade 24,2.th., 2100 Københam Ø
TU. 5190 1595, dk_mig@hotmail.com

Materialer
Jørgen Korsgaard

Ahornweg 5, Ellund, D-24983 Handewitt,
Tyskland, Tlf. 0049 4608 6899

2OO8 FRITFLYVNINGS.

jkorsgaard@foni.net

Uden for bestyrelsen
Giro og medlemsregistrering
Formand for udtagel seskomiteen
Peter Buchwald
Ellehøj 49, Høm,4100 Ringsted
Tlf. 5764 3388
buchwald@post2.tele.dk
Unionens gironummer:

konkurrencekalender
Dato

Arrangemenl

Sted

Konkurrence-leder

lløst l

Kongenshus Vindcpark

Ole Vestcr-gaard

23.-2-1. .rtrgust

IVC Salzlancl

iV{agclebrrrg, Tl skland

28.-31. august

\,VC Eifel Pokal

Errskirchcn, Tt'skiand

31. august- 6. september

E]VI

Pazardzhik, Bulgarien

1

71

3-9535

Webmaster
Jens B. Kristensen

7. atrgust

P S. Krøyersrej 28 A.8270 Høibjerg

13. - 1.1. sept.

DM

Skjern Erge/Sr.crige

T11,.8627 1328

27. september

Høst 2

Skjern Enge

Jens.B.Kristensen@mai1.iele.dk

25. - 26. oktobcr

WC Lyon

Lyorr

16. nor.embcr

Lanclsmode

Tlingstcd

30

Høst ll

- Skjern Enge

Hermed indbydes til Høst ll
konkurrencen i distrikt Vest.

Tid:

&anEk W
&tsry **h

Søndag27. september 2008
Skjern Enge

Sted:

Arrangører: \iejle Frittlyvning Klub

Landsmødet blev afholdt den 8. marts i
Nyborg. Af formandens beretning fremgik det at året 2007 havde været et år med
mange aflysninger gmndet dårligt vejr,

- vrr\
Konkurrenceleder: Ole Vestergaard

Klasser: Der f1;n.es alle klasser.
Chuck - junior/senior
Katapult - Chuck - junior/senior
F1H - junior,/senior
F1A - junior,/senior

således

Dansk Modelflyve Veteranklub

F1B - junior/senior

Program:

9.30 Vi mødes ved branddammen på Hedebyvej

9.45

Briefing ved startstedet
10.00 1. periode
11.15 2. periode
72.30 3. periode
13.15 4 periode
15.00 5 periode

16.Ia

Tilknlttet Society of Antique Modellers
som SAM-35 Denmark

KLUBBENS ADRESSER:

Hjemmeside: www.dmvk.dk
Formand:

Hans Fr. Nielsen
Klemivej 4, 8355 Sol$erg

Kasserer:

Frede Juhl, Gl. Færgevei 22,

TE ffi

Alno4 6300 Gråstery
Tlf . 7 4 55 1,4 57, syl@c.dk
Sekretær:

Ei-t. f'lr-off

juniorer
Modelflyvenyt:

Der vil vaere præmier tii jr-rnioreme!

86 93 31 01

Hans F. Nielsen

til

Kontingent for 2007: 170,- kr

nedenstående

adresse:

-

se

Kasseren Fritz Neumann ønskede ikke
genvalg. Regnskabet viste et lille overskud.
Næste landsmøde den 14 marts samme
sted. Planeme for en fusion af alle danske
fra Fritflyvningsunionen. Vi kan ikke optages som Ligeværdigt medlem, men kan

knyttes til fusionen via en speciel aftale.

oven-

for og Frede Juhl, Gl. Færgevej 22,6300 Gråsten, Tlf.:
7465 14s7

Tilmelding:

sendes

Ma[inp

Udstillingen på Veteranmuseet i Stauning under temaet "Danske A-2 modeller
fra1945 til 1955" blev en succes. Den nye
udstilling vil også vise wakefield modeller fra samme tidsperiode.
Vi afholder eget DM den 16.-17. august
på Randbøl Hede, evt. Skjem Enge.

modelflyvere drøftet med Leif Nielsen

hennyogpoul @mallinghuse.dk

0,00 for seniorer

ja tak,

Poul Cristensen,
Mallinggårdsvej 65
8340

Startgebyr:
0,00 for

92 78 7 6 hfn@sport.dk

DM og det svenske SM.

Den nye bestyrelse:

Formand Hans Fr. Nielsen,
kasserer Frede Juhl og
sekretær Poul Christensen.

Robert Hellgren i flyoff r.cd Nordic Cup Per Findahl bag modellen
er hjælper. Udsnit på forsiden

Hedebyvej finder du nemt! Kør lra
ern mod Lønbor g al Lønborgvej.
Lidt uden for Skjern, ca. ved den
Skj

sidste gård inden det åbne areal,

i

kommer Hedeblvej på din Venstre
Hånd. Branddammen ligger i dette
kryds.

I
t,

I

Oie Vestergaard
Jacobsmindevej 21
7100 Vejle
Tlf .:75722930

Mobil2469 4102
e-mail;
hanne.ole.vestergaard@mail. dk

li,

llr

ll
\lodcl

1'1

I'rrcriyt +i2(

X )S
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kunne jo godt flyve max'er, men noget af

Bo Nyhegn var den af os der var tættest
på fly-off'et, da han kun lavede et enkeit
Iille drop. Jacob Vestergaard som er junior fløj en glimrende konkurrence, selv om
også han ærgrede sig over ikke at få fuldt
hus.

deltagere flra nær og fiern i år, fx deltog

forklaringen skal alligevel findes

her.

I perioden mellem selve konkurrencens

57 personer i FIA konkurrencen om lør-

Gennem hele lørdagen var luften nemlig
yderst "lumsk". Der var masser af såvel

afslutring og fly-off'et kom der en tordenbyge forbi, hvilket fik temperaturen

op- som nedvind, men i lange perioder

til at falde ca. ti grader.

var det ikke rigtig struktureret som termed enten opvind eller synk. Det drillede
en del, og det gjorde det ikke nemmere, at

Der var femten deltagere i selve fly-off'et
i F1A, som blev vundet af Anders Persson. I FLB var der ni deltagere i fly-off, og
her vandt Oie Torgersen fra Norge.

opvindsområderne pludselig kunne "dø
ud", uden at der var indikationer på det

Nordic €up

Den

efterhånden meget veletablerede

eneste af de otte raske svende kunne gen-

nemføre en fejlfri konkurrence.

duo af World Cup stævner blev igen i
2008 afholdt på Rinkabyfeltet i nærheden
af Kristiansstad i Skåne. Der var mange

dagen.
l{edenstående referat fokuserer på

FI

A-

klassen og i særdeleshed på de danske

deltageres indsats.

Swedish Cup

FIer var der otte danske deltagere i F1A
og en enkelt i F1C. Konkurrencenblev afviklet i pragtfuldt sommervejr med svag
vind fra skiftende retninger og temperaturer på den behagelige side af 25 grader'.
Det var derfor foruenteligi at mange ville
fly.ve fuld tid, og det var der da også tretten der gjorde, men blandt disse var der
ikke en eneste dansker! Allerede efter
tredje periode havde vi alle leveret
mindst et drop, og selv om der blev vist
mange gode enkeltfllvningea så er det
overraskende og skuffende, at ikke en

Det er vanskeligt at give vejret skylden
for problememe, for det var som nævnt
vidunderligt sommervejr og de andre

mikbobleq, men mere som store arealer

forud.
Disse forhold var vi ikke gode

til

at beher-

ske, og der var heller ingen af os der hav-

de den mindste smule held

i

sprøjten.

Den danskarrangerede del af dobbeltstævnet er nærmest berygtet for at man
flytter staristed mindst en gang i løbet af
konkurrencen. Således gik det også den-

Måske lige med undtagelse af Ole Vestergaard, som i første periode lavede en

ne gang!

flW.i.g hvor han havde

med vejret på selve pladsen i de seneste
to timer inden 1. periode, der var opsendi
adskillige heliumballoner for at kontrollere vindretningen og det var efter moden overvejelse besluttet hvor startlinien
skulle lægges ud. Vinden der hele morgenen havde været svag men fra en helt vel-

giemt at

slå

bunt-funktionen til på sin model. Resul-

tatet var en flyvning, hvor modellen
umiddelbart efter udløsningen lavede et
perfekt wing-over og endte i ca. 20 meters
højde i stedet for de ønskede ca. 60 meter.
Hernede tog termikken imidlertid fat, og
tre minutter senere kunne Ole DT'e ned
fra 200 meters højde!

Konkurrenceledelsen havde hoidt øje

defineret retning døde imidlertid ud
præcis samtidig med at 1. periode blev

Swedish Cup 5. fuli o

Finske Ossi Kilpalainen vandt F1A til Nordic Cup
- dog ikke med deme model

32

Steen Agner med helium-ballon før Nordic Cup

Svenske Ilobert Hellgren fløj rigtig godt i F1A

til

Nordic Cup

NlodelflyvenyL 4/2OOB

Et kig ud over startlinien om morgenen før Nordic Cup

Nordic Cup S.fullm,Qfi
i

sat i gang, og i løbet af de fem

kvarter som
runden varede, nåede vinden at svinge
samtlige 360 grader rr-rndt. Der var således modeller i alle retninger og højstarterne foregik på kryds og tværs. Det biev
derfor besluttet at flytte startstedet ud
midt på pladsen, og det viste sig at være
en god beslutning, selv om det gav deltageme "lange arme" at slæbe hele udstyret frem og tilbage.

Da en række danskere var beskæftiget
med at opdatere resultattavle med videre, var der denne dag kun fire danske deltagere samt et par jyske frit{lyvningsturister fra Vejie-området, som korn daskende op ad dagen.
Vejret var en del anderledes end om lør-

dagen, næsten fuldstændigt orrerskyet
det meste af tiden og en temperahlr på
kun omkring 20 grader. Specielt i2. og3.
runde var der meget lang tid mellem boblerne, og flere af deltagerne i F1A var nødt

Nlodel {'l yvenyr .l/2 O0 8

til at gennemføre meget langvarige højstarter for at finde god luft.
Thomas Røjgaard kæmpede hele dagen
enbrav kamp med/mod sine gamle holIandskinspirerede modeller. I flere situationer virkede det som om de havde deres egen vilje, og det var tilsyneladende
ikke altid at de var enige med Thomas i,
hvad der skulle ske!
Leif var ikke helt på toppen, og han var
heller ikke tilfreds med sine modellers
flywemønster. Det viste sig efterfølgende,
at den ene model havde en skjult skade i
den ene øresamling, og det kan være årsag til problemet. Jeg havde selv den
tvivlsomme fornøjelse, at min model to
gange blev skubbet ud af god luft. Det er
ret træls at overvære, når man egentlig ikke føler at man har begået fejl.

Lars Br-rch fløj godt og sikkert hele dagen
og kom som den eneste danske deltager i
det tretten mand store fly-off. Her gjorde

han det også flot, og fin en fomem 5.
plads i det stærke felt. Førstepladsen blev
delt mellem Fritz Wilkening og Ossi Kil-

,1

peiainen. De fløj begge fem minutte4, og
der var ikke lyst til at forsøge en syv minutters flyu.i.g på grund af pladsens
størrelse.

Under de givne vejrforhold var vi mange
der forventede et meget stort fly-off i Wakefield. I lang tid så det også ud til at skulle holde stik, men i 4. periode startede en
stor gruppe af deltageme på samme tidspunkt. Det viste sig at luften ikke var som
forventet, og ikke mindre end tretten ud
af de deltagende 27 personer droppede
derfor i denne runde. Resultatetblev derfor et fly-off med kun seks deltagere, og
her vandt Mike Woolner, da han som den
eneste fløj fem minutter.

i

I
!

I
!

:.Å

1F

Referat:
Steffen Jensen
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Historien
Saab MFI-17 Supporter er

i flylitteratu-

ren et ufortjent ringe beskrevet blad. Det
lille flyharhaften svær opvækst oger aldrig blevet så populær som designeren

Bjrirn Andreasson havde håbet på. Det
hele startede da flykonstrukøren Bjdrn

for Kramme og
Zeuthen i københavnsområdet med udvikling af de senere modeller af KZ-flyene. Andreasson havde en id6 om at lave
sit eget lille fly og gik og tegnede for sig
selv på et Lille topersoners fly i fritiden.
Under ansættelse ved en flyproducent i
San Diego, USA, byggede Andreasson
sit lille fly og navngav det BA-7.
Andreasson arbejde

Siden ftrlgte en række modifikationer
og flere proiotyper blev lavet da han rejse hjem til sit oprindelsessted, Sverige.

Her forsøgte Andreasson at få Malmo
Flygindutri til at sætte det lille fly i produktion. Det kom der modellen MFI-9
ud af. Den solgte imidlertid ikke noget
videre og da det tyske firma Bolkow viste interesse for typery blev der aftalt en

licensaftale der tillod Bolkow at fremstille gpen under navnet Brjlkow Bo 208
Junior. Den model solgte ikke imponerende godt, til trods for at Andreassons
løbende forbedringer af MFI-9 også blev
indført i Bo 208 modellen.

Malmri Flygindustri (MFI) vendte nu
blikket væk fra det civile marked og
mod det militære i stedet.
Flere nationale flyvevåbner kunne forudses at skulle investere i træningsfly i
de kommende år ogher ville MFI meget
geme ind på markedet.
Bjorn Andreasson redesignede og forstørrede MF[-9, som nu kom til at hedde
MFI-15 Safari. Det blev til både en version med næsehjul og en med halehjul.
Samtidig indbyggede man såkaldte
"hardpoints" i vingen. Det er en slags
forstærkning a{ vingekonstruktionen

der muliggør ophængning af

enten

våben eller bagage. Fx små Bantamraketter eller maskingeværer.

Forsidcn af kasscn
viser bcrl.tling og

staffering af cn
norsk Mf l 15. Dcr er
inklrrderet klistermærker til bide
den cl.rrske og den
norske r..rriant.

MFI-15 havde det ikke let i kampen om
forsvarsmidlerne og andre fabrikker,
som fx BAe Scottish Aviation havde en
model ved navn "Bulldog", der var en
meget stor konkurrent. Så stor at det
svenske militaer, til MFIs store ærgrelse
valgte Bulldog frem for MFI-15.
Det lunede dog i ordrebøgerne hos MFI
da Danmark valgte at købe 32 stk. MFI17 Supporter. En lettere opgraderet version af MFI-15. Desuden købte Norge
og Parkistan også MFI-15/17 til deres
forsvar.
Den

korte beskrivelse af MFI- | 7, som i det

danske forsvar kaldes "T-17", lyder som
Iølger.

Hvorfor bygge en

T-17 er et helmetalfly, bygget som en se-

leg har to grunde til at bygge en T-

mi-monocoque-konskuktion som betyder at aluminiumplader udgør or.erfladen eller skindet på flyet og bagvedliggende spanter og profiler optager en
megei stor del af konstruktionens belasbringer. Semimonocoquekonstruktionen står i kontrast til fx gitterkontruktionen, som fx Pipper Cub og den tids
lærredsbeklædte fly er bygget over.
Motoren er en amerikansk Lycoming
10-360, som yder ca. 200 HK. Vingeme
som T-17 nemt genkencles på har en let
negatir,' pilform på omkring 5 grader
(Swept forward). Det at vingeme peger
fremad giver nogle fine lavhastighedsegenskabeq, men stiller krav tii et støre
halefineareal end fly med fx lige vinger.
Swept forward vinger giver ofte anledning en tendens til at woble med halen
fra side til side og T-17s korte krop nødvendiggør det med en stor halefine.
T-17 har plads til to personeq, samt mulighed for en bagudvendt tredje plads
inde mellem vingeme. Piloterne sidder
lige i vingens center og derfor giver det
et fabelagfig godt udsyn, for vingeme
sidder hverken og skygger for udslmet
opad eller nedad. Sammen med det store canopy er flywning i en T-17 en flot visuel oplevelse.

I

som model?

7. Den ene er at jeg synes flyet er

et pænt og finurligt lille fly. Den anden er, at siden jeg som flymekani-

kerlærling på Flyvestation Værløse

i l99l

gik og lavede eftersyn på

netop

T- I 7

flyene, har jeg haft en

drøm om at bygge den som model,
OK, indrømmet, jeg byggede fak-

tisk også en

T- I 7

i

I

988, dengang

Modelflyvenyt bragte en artikel om
Espen Kristensens T- I 7. RC-unionens tegningsservice leverede mig
en tegning og jeg byggede den med

en lille 4,0 cm3 0S motor på.
Espens model fløj egentlig

udmærket, men min model led
oliedøden, fordi træet trak olien
ind i årene og det blødgjorde modellen i så stor en grad at yderlige
limforsøg på forstærkninger mislyl<kedes og modellen blev afskre-

vet.
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MJD

s
[-rrncl r.ccl bt sgc.bordet

models

Der er sket så meget med modelflyvnin_
gen i de 20 år der gået siden den gang
Espen tegnede sin T-12 og hele el-flyvnin_

gens stormende udvikling har givet fan_
tastiske mulighcder for at undgå der-r irri_
terende oliefihn på modellerne.
På RC-r-urionens forum har der i flere
om_
gange r-ær.et tbrsøgt at samle en gruppe
sammen af iolk der med fælles T_l Z inter_
esse krrr.ure Lr,r'gge en støne T-77 model.I
modeh11.r'eklrrbben Falken er der for tiden et meget fint projekt i gang. De byg_

ger dog en r'æsentlig større moclel end
den der her gemrerngas fra MJD.
Der er mig bekendt ikke nogcn steder lavet et byggesæt til en RC-r,ersion af T_17
der kan købes i dag, s.i cla ciet svenske fir_
me MJD annoncerede cleres Saab T_12
byggesæt spidsede jeg Ør.er.

Mine erfaringer inden for elfl1,i,ning beg_
rænser sig til enkelte el-sr.ær,er og forsøg

med el-helikoptere, s.i da jcg konstatere_
de et MJDs T-17 r.ar drer.et af err børsteløs

AXI motor og LiPo celler var

je.g en anel_
se skeptisk. Grr-rnden r.ar at jcg, som en

gammel dinosanrus, stadig klynger mig

til det gamle ordsprog: ,'There is NO re_
placer.nent for dispiacement,,. Omsat til

populær't dansk lyder det: ,,Der er ingen
erstatnilg for slagvolumen,,.
El er virkelig renligt, mell lyden er altså
for tøset. Der et ikke mal1ge dybe basto_
ner i en ehnotor

Men nu I'ar der ligesom ikke noget alter,

natir.hvis jeg ville have et byggesæt.
Byggesættet åbnes

Til trocls for mine fordomme om elflyv_
ning bestilte jeg den lille T-12 modei fra
MJD i Sr-erige. Pakken ankom og den
prikkende fornemmelse i fingrene, der
kun kan lindres ved at åbne kassen, måt_
te kureres, straks!

Laserskårede plader

i

fineste kvalitets-

balsatræ ligger side orn side med fine teg_
ninger og en pose der indehoider et pla_
sticccxvl og det todelte canopy. I små po_
ser ligger diverse skruer og fittings sarn_

men med et aluminiurnhovedunderstel
og et spinkelt forbukket næsestel af pi_
anotråd.
Det går meget hurtigt op for mig at det
her sæt kommet til ,rt hrge cn hcl del timer
at få tii at blir.e til en flyvencle model. på
fly.vepladsen plejer vi i alminclelighed at
skelne rnellem ARC, ARF og pindebrændesæt. Denne model er så åbenlyst et pin_

debrændesæt. Byggenåle, balsahør4,
klemmer og cyano, det er hvad der ventede mig.
Modellen er kun ca. I10 cm i spændvidde
og skal \.eje omkring 900 gram flyveklal,

det står der i hvert fald på forsiden af
kassen. Det kan dog ikke opnås rnecl de
leverede materialer.
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Bygning

Hjr.rlene passer ikke til aksierne, så hel m.r

For 20 år' siden var jeg en meget entllsi.rstisk træhvggcsiet-by$ger, men jcg m.r jr)
nok indrømme at.rlle de flotte AM-modcllcr dcr kommer på markedet gØr mig
lic-lt clor.cn. Jeg synes ikke jeg n.ir så langt
ind i byggcarbejdet før jeg føler trang til
at \/ære færdig med tlæarbejdet. Det bevidncr et pal arrdre modeiler oppe pti lclftet også om. De strandede efter ca. 50
byggetimcr.

man finde boremaskinen flcrn og bore

Yingen

blev deres 836 model der kom i mode11en.
Højdelorets sen'omonteLing i halefinen
er vist som on1 fflan sktrl skær'e et stort
stykke af finnens side ud, for at morrterer
servoen lodret inde i finler-r. Det mener
jeg er en stor sr,;ckkelse af styrken i finnerr, så i stedet monterede jeg sen,oen
vandret. Det bliver den liclt mere synlig
af, mcn jeg gtrrantere at finncn til sammenligning cr styrket.

Under bygrringen af \.ingeJr konstaterer'
jeg et pal tegr-ings- og konstrLrktiollsfeil,
som fx at flaps ikke kan konrrne til .rt køre
ned til 45 grader uden at der skæres ekstra nreget materiale af inde i det srlig der

6

er anpiivet på tegningen.

!
:;&

I
Dcr rra serres noget vecl derr clårlige flapskonstruktion, jcg r..rlgtc at rnonterc flr ekstra trek.rntliste for gir.e nok snig til i1i flaps ka;r kørcs ncd tii
{5 grarlcr.

Vingen skal indeholde fire selvoer, en til
hvcr flap og en til hvert krængcror. Der er
desr,;erre ikke angivet hvordan de skal
montercs i vingen el'ler hr.omår i byggeforløbct det er smartest. Så jeg \.algte at
.l
indbyggc dem inden nrontcling.rf mm
balsabeklædning. Der er jo bes\,.€rligt sencre at skifte scn'oer, men clet r-nindsker
konstruktionelrs \/.€gt og sr,.ekker næstcn ikke r.ingen.
Ltrserskiering passer barc imponerende
godt sammell og bvgningen går rinrelig
hurtigt med brug af cyanolim. Jeg studsede

NIPX stik er.:uclernlds favc til os clcr

ikkt vil har c

fire scn'olcclningtr'hæntencle ucl af vingcn. Ii
stik og sa er allc firc scrvotl forbuncleL mecl moil
tagerflr.

Radio

Dcr skal brugcs minimum 6 kanaler pil
modtageren. Jeg har rigtig gocle erfhringer med Scl.rultze alpht.r modtagere, s.i det

flot instnurentpant i sidder pn klisiermærke.rr-

ket og gir-cr ct flot cockpitrrclsccncle-.

navelle op. Pti næsehjulet skal del loddes
en skive på for at Llndgå at pianotrådens
fjederbukning ikke rammer plastikblokkcn som næscnnderstellet sidder fastspændt i på br;enclskottet.

lidt or.er at spanterne ikke er m.ærkede

rned numre, fol det giver nogle situatic>
11er hvor mtrn siddel og er lidt i tvir'l om
man hal'tat i den rigtige stunrp. Der er
flere stumper med i sættet som ikke skal
bruges til noget, idet enkelte af balsapladernes ttskæring er idcntisk givcr det dtrbletter af rrogle stl1n1pc1'. Det giver på der.r
anden side t-1ere små finc balsasturnper
der egr.rer sig fortrinlig til fx at blande
epoxy med.

Fire sen'oel i 6n vinge! Det betyder fire
selvostik Lld af vingen og det må lar.es
med et multistik ii la grøn mulitiplex-stik.
El

udstyr

EnAXI 2808/24 el MJDs forslag

ti1

motor

og det tulgte jeg. Regulatoren blev en Easy 25 regulator, nrcn den ga\'l11ig lidt ho-

vedbrLld ved programmeringell. Der gik

adskillige forsøg, inden jeg opdagede
hr.ordtrn r.ejledrrir-rgens florvdiaglam
torstås. Jeg har flere gange hørt erfame elfolk bedvre at motor og rcgulator'
sk.r1 loddes sammen trden stik imellem,
skr,r11e

for at undgå

spændingsfald

over'

kont.rktsættene. De hal jo rent teknisk ogs.i ret, rnen jeg holder nu på at det er rart
at kruxle afmolltere motoren ellcr regula-

toren 1et og hurtigt. Sii jeg loddede små
kontaktstik ind mellem motor og r:egr-rla-

br;

og det skulle r.lse sig at jeg efter før:ste

og anclen prøi'eflyvning fik god gavn af
Kroppen
Selve kroppen er en kassekrop med lette
kun,er på oversiden af halen, dcn er let at

lave oS r-irker stær'k. Eneste skønheclsfejl
er Spant

r.rr. F8 der skal skæres i'15 grader,
men der er ikke nogen t1'delige billeder af
det, kun en linie på spantetegningen.

Understel

MDi er mcget stolte af dercs Dural Alumininm unclerstel som er vandskåret.

le nroiorfrurclament. Det skullc visc sig ikkc at

Vandskæringen er dog ikke noget impclnerende syn. Der skal giis cfter med en fil
fol at tage grater af krrnter'ne. Men fonnen
er fil og passer pcrfekt op i bundpladen i

holct: til landing i hojt græs

kroprpen.

AXI motorer siclcler nrontcrct pa clct rroect spink-
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det.
Batteriet skal iht. MJD i'ære et 1300 mAh

batter'i, men El-flight fik mig overbevist
om at Kokam 35 1800 mAh LiPo kun vejcr få kram mcrc og kan levere flere ampere uclcrr at clykke sti meget i spærrding.
Jeg tog irnod rådet og anskaffede 2 stk. i
1800 mAh versionen. Deres ekstr.r r'ægt
skr-rlle vise sig ikke at gØre noget, for den
lille T-17 el temmelig haletun5;.
Vægt

En nominel r.ægt p.i kur 900 gram er ikke meget og jeg var spændt på hvol milr

model mcln htrr.nede på r,;egtskalaen. Jcg

har flottet mig mecl stik ved

nrtr-

tor/regulator og sat et MpX stik i r.ed vin_
gens servoer. Men ellers har jeg fulgt teg_

ning og byggevejledning til punkt og
prikke. Der høre små klodser med i sæt_
tet som kan illuderer fairings (r,indskær_
me) med understel og vingestræbernes
rnontering under vingen, men jeg har
uldladt

:'

dern og sparer den vægt.

Beklædning
En kombination af japanpapiq, glasfibervæv og maling er anbefaiingerr i bygge_
vejledr-ringen. De højere magte vii vide at

mine forsøg på at lave flotte overflader
med den slags teknikker kun har givet
begrænset sllcces og rrægtmæssigt ikke
været noget at prale af. Da jeg byggede

min første T-17 brugte jeg en Ora-cover
folie som jeg husker som ret tæt på de
danske T-17s farve. Tie meter folie blev
købt og nede i kælderen hentede jeg en
gammel rusten malerbøtte, som indehol_
der den "originale" danske T-17 grønne
farve, som jeg selv tiggede mig til turder
min læretid i Værløse. Dens farve passer

perfekt til fan'en på Oracoverfolien, i
hvert fald så længe de betragtes i lys fra
lysstofrør i hobbyrummet. Fan en blev
mindre heldig da jeg fik den sat ud i sol_
lyset.

Men til alt held kan der på inter.nettet fir.r_
des masser af billeder af T-12 fl1, med tar_
venuancer mellem kroppens grøru1e og
den på cowlet. Sa alt i alt cr det ikkc lrelt
skalaforkert.

Vinge og krop prør'esamles incJen det tocleltc canopy skærcs til
og limcs fast

Merr jeg var nød

til at lime i alt

50 gram

b1y fast på indersiden af cowlet

for at få
tyngdepunktet til at ligge hvor det står

angivet på tegningen.
Flyvevægt efter afbalancering endte der_
for på 1020 gram. Ikke nogen kritisk overskridelse, men alligevel over målet.
Start og landing

Maling af

I

I

cor,r.l med den originale T-12
maling foregik fra indersiden, så plastikken ser flot og blank ud. Oveu på cowlet

penslede jeg en silkemat sort maling, som
mindsker generende lysreflekser for pilo_
teme.

Det er min formodning at jeg ikke ville
hat'e kunnet beklæde modellen meci an_
det end folie uden også at øge vægten
mærkbart.
Balance

Da T-77 har en meget kort næse og vin_
gerne peger frem, giver det lidt balance_
problemer. Den er haletr_rng.
Batteriet bler.f11'tt"1 n"t, t .m bag brandskottet efterfr-rlgt af regulatoren. Modtageren sidder rurder vingerne for at kom_

me lidt på afsiand af regulatoren, for at
undgå de t'ærste støjgener.
Da modellen flyveklar kom på vægten,
før afbalancering var r,ægten oppe på 96g

gram.
Byggevejledningen advarer rnod at overstige en veegt på 1000 gram.

En dejlig aprildag inviterede jeg fruen på
picnic i det grønne. Det skulle vise sig at
være skalkeskjul for at få prøvefløjet den
lilleT-17, og hun fik fii opgave at tage foto af modellen i luften.
Den korte hjulafstand mellem hoved- og
næse-hjul gør at der næsten intet udslag
på næsehjulet skal til før end den lille T_
17 drejer skarpt rundt under taxi. på den
30 meter asfaltbane i Greve RC Center
bruger den lille T-12 ikke mere en ca. 10
meter på at opbygge fli,vefart og komme
i luften, vel at mærke uden brug af flaps.
Modellens flaps er i øt rigt rimelig effekti-

ve. De giver mærkbart øget luftmod_
stand, men til gengæld og rigtig godt
med ekstra løft.
Varierende grader af flaps er sjovt at iege
lidt med, for fuld flaps er ikke alticl det

Halv eller to h.edjedele er også et godt valg under landing. Andre modeller med flaps har jeg oplevet stikker
næsen ned ved aktivering af flaps, men
bedste valg.

den reaktion er ikke så markant på her.

Flyvning

Faktisk flyr,'er den iille T-12 temmelig
godt. Den har ikke nogen tendens til at
woble eller lave uloder, dog vil skalafolk
nok mene at den flyver lige lidt stærkere
end hr.ad godt er for skalaindtrykket.
Som den rigtrgeT-17, er den her model
også i stand til at lave mange kunstflyvningsmanøvre og den gør det faktisk
godt. Især har AXI motoren godt med
trækkraft som gør det muligt at trække
modellen rundt i loop og stige med gan-

I

ske pæn vinkel.
Ønsker

til

f

en T- I 7 version 2

Der findes ingen videreudvikling eiler en
version 2 af MJDs T-17. Men skulle jeg øn_
ske

mig lidt ændrir.rger i modellen,

så

vil-

le det være at få ændret højderorservoens

montering.
Det kunne spare lidt af r'ægten hvis antallet af sen'oer i vingen reduceres fra fire til
to. Vingen er i 6t stykke og derfor kunne
det godt r'ære muligt at lave et stangtræk
til to ror per sen'o.
Hor.edturderstellet er alt for svagt forankret i kroppen og da jeg første gang lan-

dede i lidt højt græs blev understellet
trukket bagud og rev sig løst inde i kroppen.

Motorens montering bør forstærkes som
på billedet. Får en stillestående propel fat
i højt græs under landing biiver motorophænget revet fra hinanden. Jeg forstærke-
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c1e det mccl en trekantliste, efter tlct
lnækkede anden gang.

t

Pris l<ontra nyttegrad

tt: sigel i iorbrtigcrprosrirlnnreri fjernsvnet: Kan det belale sig?
Er prisen pa MJD T-17 rimelig? Det
koltc sr..tl er NEJ.
Prisen for T-17 bvggesiettct er: 249
Euro, svarende til ca. l8(r0 clKr.
Det er ct flot forberedt bvgge.sæt og

f

Scxn

fr

ne

m

il

tr

it

til

skal.rrletaljerne er meget gode når

rlo-

cleliens størrelse tages i br.tragtning.
Set i forholcl til bi,,ggesiettc-.t reelle incllrold si er clet et meqet kostb.rrt bt,ggesitt. Der er knn meget frl specialfreurstillede fittirrgs mc.cl i s;ettct. Det drejcr
sig oln co'"r'I, understel rne-d hjr-ri og

lr'g .'r' Lrlii er norl til .rt holrlr lj(1i

ll5i i utoLl('llen,

rlotor trll'kt'r rel {J\ ei-riskcn.lc har.lL l)et cr tn intl.tlterrnrlt.kr,tllprkkc
ll.tn ]r.rr ir.n I i[1r akkLr trg err bor:tr.]os ntotor.

ilrl rit,n

Crlnof)\:.

Fh,r'"t .-t"n sii goc-lt at priser-r clen vej
rundt ktrn bc.rettige.s? Svaret mii her

ltlle,Lrr)rstclOSr.

r';ere NEJ.

kobcs som bvggesa't t-rogcn .rndrr. ste-

I)r'rt llrr t'r' Iige :.r go,lt :onl ffi,)ngp Jl

cler r:rrd hos IVUD {-lg alene af den
r3nurcl kan blir-e nøc1 iil at bctalc cie
1E6[) kr. hr.is cns hjr.ric cr tabt til crr 'f-

de r\RF-modcller jeg har bvggct clc seirestc 5-1(l år. Men dcn storste fottlel
ved MlDs Ll7 er at tlcr.r ikke kan

17 og clet

I

\

,lt,r

var nrit altsii.

L.rlkkcdt

Konklusion
En korrklusion vi1 ofte entcn nfr,ise e1ler anpr-ise en model. Me.rr jeg blir.c.r
ncrdt til at l.rve en hclgarclcring her'. I
c-let

hcr tilfælcle er clct tt spørgsmål om

lrvor lrjertet Jiggcr.
I-iar clu eu forker:r'ligl.rcd for T-17,

s;1 c.r

clerrrc r-nodel nogc.t for r-1ig. Derr er fiks,
let og hal et f-krt lrclsr..encle.
lVIit hjertt'bler, tabt tii T-17 for mange
.il siclen oc jeg svltes staclig ;rt clct el et

lille smart flr:
Ville icg kobe en modc.l mere l'rvis dt nne hcr sktrlle falcle så hårdt til jorcien trt
den ikke stiir til .rt rerle?
Nej, jeg tror ikke at jeg villc krrlre en
modcl rnere. Mcn i str:clet kr.rbe rnate'ri..rler til ..rt bvgge en nroclcl I dobbelt
størrelse og så sæ.tte en st()r forbræncl-

irrgsrnotor i.
flerc cletaljer oni MJ D T-17 mocleLlen
på rvr,r,n'.mjc1.sc
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Trocls Ltrncl,

C,relc llC Cerrtcr
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Sk;rlaforhold:

1:8

Spændvidde:

110,6

Vægt:

900 gram

Motor:
Propel:
Ba

tteri:

cin

Axi 280t/21
Graupncr CAM pRO
35 1300 mAh l-iPo
c)r6

Kernaler:

5 stk.

Sen'ocr:

6 stk.
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f)racor.cr

']
1

i
l

l

,i

l

I

i:i':l-iå:

ii

-?::i::-!
I

l

,l

39

i
l

i

aL_g.d

{

li
å

!n,::
a-råf

rlåil
f ii

Cularis fra Multiplex har Iør været omtalt

i Modelflyvenyt, så denne artikel vil ikke
handle om byggeriet af modellen, men
om flyvning med den og - som overskrif-

ten siger

-

også andre svævemodeller.

Artiklen tager udgangspunkt i Multiplexs
udmærkede vejledning, der ikke kun guider 6n sikkert gennem byggeriet, men
også gør meget ud af

at beskrive flyvning

med Cularis.

lavede kun to ænclringer i forhold tii
vejledningen. Jeg monterede et stik i hver
vinge til begge serr.oer, og jeg monterede
en sikkerhedsskrue til at holde vingen
fast. De indbyggede clips holclt ikke vingerne så godt samrnen at jeg r,'i1le turde
lave lidt krøller på himlen modellen.
Forberedelserne

Lrden en ny model sendes på sin første
tur er der nogle ting der skal \rære i orden.
Grundlæggende skal modelien afbalanceres, radiogrejet r.irke sikkert og rorene
skal have passende udslag. Størrelserne

*
H

Mange radioanlæg har færdige programmer til s\/æ\/ere med en såkaldt 4-flapvinge, og man går sjældent helt galt i byen ved at vælge et af disse. I andre anlieg

kan man tildele de enkelte servoer og
pinde/kontakter de ønskede funktioner
og r-ærdier. Tålmodighed, gode sprogkundskaber

vcjlednin-

gen * så langt så godi. At få det hele
til at "spille" er en helt anden sag.

- for vejledninger er

desværre sjeeldent på dansk - og hjæ1p fra
rutinerede klubkammerater er til denne
proces guld værd. Under:tegrrede har eiterhånclen prØvet furen nogle gange, og
det er en sior hjælp.
På Cularisen

Jeg

på alle udslag er beskrevet i

F

anbefaler Multiplex at lave føl-

gende miks:

flapsfunktionen
kontakt

på en

(udslaget kan
justeres med en
skvdeknap),

motoren (hvis en sådan benyttes) er på
den arrden skydeq, spoileren på gaspinden (når gassen tages af, bremser modelIen) og e1lers de normale funktioner
højde-/og krængeror på højre pind og sideror på venstre. Jeg bruger samme opsætnir,g på alle mine svævemodeller i en
bestræbelse på at leve op til KISS (keep

it

simple stupid) princippet.

På højderolet Lrves et pon ermiks, hr or

?

rnrn dykror mikses sanlmen nred rnotorclroslen, og et bremsemiks hvor 8 mm

dykror mikses på

Personlig har jeg

spoilerfunktionen

(bremsen). Sammen med flaps mikses
+,/- i,5 mm.
De 4 rorflader i vingen skal kunne virke i
normal-, speed- (3 rnm op) og termikindstilling (4 mn ned). Som spoiier (bremse)
køres krænqerorene i5 mm op og ilapsene 20 mm ned. Endelig skal krængerorene gå 20 mm op og 10 mm ned (krængerorsd ifferentiering).

Læs evt. på Elik Dahls hjemmeside
http / / nrvu'.gliclc.rs.dk/ trirnning_og_se
hlp_af_et_svaer.efll'_dk.htnr om nogle af
de mange funktioner der kan benyttes på
en srrær'emodel.
:

Afbalanceringen er noget rremmere. Et
par "pimpels" på r,rnclersiden af vingen

angiver hvor rnodelien skal balancere
vandret. Flvt evt. lidt rundt på batteriet
for at få det til at passe. Måske skal cler
endda placeres ]idt bly i modellen.

1ie ljss{L

;

Preru

} &irr,l

Bemærk at ingen andre radioer må være

tændt mens der tjekkes. Med motoren
halvt i gang må der kun være lidt mindre

Er den ene vinge lidt hrngere end
den anden, kiares det med at lime
iidt bty ind i den letteste tip.
Den sidste byggebordsindstillLrg er Lrdstiiling af vinklen mellem vinge og halepian - også kaldet indstillingsvinklen.
Har man et måieapparat angives vinklen
at r'ære 2,5 grad. Eilers kan man kigge ind
i et lille hui under haleplanet - kan man
se trækstangens link, er vinklen OK.
Mens man venter på en vindstille dag anbefaler Multiplex at træne med simulator.
Både simulator og model kan downloa-

des på www.multiplex-rc.de og Multi_
plex leverer et kabel der kan forbinde
sender og pc. Simulatoren er seivføigelig
ikke verdens beclste og må ikke sammenlignes med de ofte ret dvre simulatorer,
men den kan veere meget sjov at prØve,

og modellens reaktioner r-irker realisti_
ske.
På fl1'vepladsen udføres en rækkevidcletest for at se om radioaalægget virker

som det skal. Med nedskubbet
antenne skal radioen ha_

ve sq/r på det hele

på 60

meters
afstand.

rækkevidde. Er der noget galt må det på
det kraftigste frarådes at flyve før fejlen er
fundet. En Spisk fejl i el-modeller er at
ledningen fra batteri til motor (inkJ. reguiator) er for tæt på modtageren.
Når ait er tjekket, kan modellen håndkastes mod vinden. Er det nødvendigt at

irimme lidt, gøres det.

ir Fl;t*,

:

}1$

n,x

l&]*

* r *c rrs*

}il

lidt gods i det aluminium den var lavet af.
En aksel af jern fra rodekassen passede
dogpå, så "hangarhaveriet" var til at leve
med.

Han man bygget sin model sotn ren
svæveq kan man væige mellem håndkast, løbe-, gummitov-, spilstart eller flyslæ-b.

Håndkast

- eller rettere foran - en
skrænt, er alt man behøver et håndkast
ud i vinden. En model som Cularis behøver ikke ret meget vind for at kunne
flyve i løftet foran en skrænt som vinden
blæser ind imod. Har man ikke prøvet
detfør, er det en god ide at holde sig til at
flyve i skær'e otte-talle{, hvor man hele tiden drejer modellen væk fra skrænien og
efterfølgende lader vinden presse modellen ind mod skrænten mens man flyver
forbi sig selv, inden man styrer den udad
Fl1.ver man på

Starten

Der er forskellige måder at få en svæver

til vejrs. De omtales kort her.
Elmotor
Er der en elmotor i modellery som jeg har,
giver det sig selv. Start motoren, kast mo-

dellen rnod vinden og sluk motoren når
en passende højde for termiksøgning er
nået. Lykkes dei ikke at finde ,'løft', startes motoren igen - og et nyt forsøg kan

indledes. Lidt afhængig af moto{, akku
og den ørskede højde, har man en halv
snes forsøg inden akkuen løber tør. Har
man en LiPo akku i modellen, skal den ik_
ke pines - land og lad, når ydelsen faleler.
Så holder akkuen laengsi. Med 2 akkuer
kal i praksis flrn'e hele liden.
Der er ikke spinner til

i,*

er-r

elmodel med

i

byggesæbiet. Multiplex ieverer en medbringer/spinner til Cularis. på testmodel,

len knækkede akslen
dog da møtrikken

blev strammet

- der var
meget

igen.
En af de helt store fordeie ved skræntflywning er at modellen hele tiden er tætpå en
selr; så mal kan se hvordan den reagerer

på de forskellige styreindputs og rorfladeindstillinger. En anden fordel er at
man kan fl;,ve så længe clet blæser
Flyver man foran en stejl skrænt * fx en

klint - kan landingerne være lidt svære at
få styr på, da der er en del turbulenser
bag skrænten. Prøv at få modellen højt
op, dry så ind over skrænten og lav en
landingsindfl).vning. Vær ikke bange
for at dykke modellen, og brug evt.
bremseme for at få modellen nedad.
Pas dog på ikke atbremse så megetfari
aJ

modellen at den ikke kan stvres.

Start med line

Løbe-, gr-rmmitov- og spilstart minder
meget om hinanden. Modellen trækkes
op med en line på typisk 150 m. Vejledningen arrbefaler en 0,7 mm fiskeline. I
"model-enden" er der en faidskærm og
en ring der sættes på err højstartkrog i
modellen - krogen er ikke med i byggesættet, men der er en al-lvisl1il1g på hvordan den laves og monteres. Piloten holder modellen vandret og kaster den svagt
fi'em når der trækkes i den anden ende af

Nogle foretr'ækker at saette et stykke
tyndt bomuidsnor på linen som sprængstykke hvis noget går galt, men er der
kobling pa bade trækfly og svce\ er scl
begge kan slippe linen, går det erfaringsmæssigt meget sjældent galt. Tjek inden
starten at linen ligger over lialeplanet på

trækflyet og start lige mod vinden. Lad
s\/æ\.eren lette først. Når trækflyet har
fly.vefart kan stiget mod termikken begynde. Fly.v lige imod vinden de første
gange og accepier ikke at komme så højt
op. Sørg for at svær.eren ligger højere en
trækflyet.

linen. Når modellen er trukket op, presser vinden faldskærm og ritlg af krogen,
og faldskærmen falder ned mod piloten
og er hurtig klar til en ny start.

Når slaebet - og kommunikationen mel-

Hr.is der benyttes en løber til at trække

beglnde at lave bløde s-sving mod vin-

modellen op, skal han ikke holde linen i
hånden, da trækket i derr kan blive rneget
kraftigt. Brug i stedet et håndtag med en
krog og hav en kraftig handske på hånden til beskyitelsc hvis lhen splingcr.

den. Svævepiloten skal bestræbe sig på
stadig at hoide sin model lidt højere end
trækflyet men også r'andret og samtidig
styre den lidt udad i svinget med sidero-

Med et gummito\' (30 m elastik og 120 m
line) , går det næsterr helt af sig selv Pas
dog på ikke at stramme det så meget at
vingen overbelastes.

s\'ært, og er nok heller ikke det man skal

lem piloterne

;.

Det samme gælder rred spilstart. Mange
af de højstartspil der benyttes er meget
kraftige og trækker let en spinkel svæ\rer
(og det må Cularisen beteg'r.res som, hvis
den er hægtet på et el-spil) i stykker. Lad
en rutineret "spilstarter" hjælpe de f'ørste
gange, og få fornemmelse for hvor lidt
spillet skal aktiveres for at trække model-

=

len til vejrs.

:.

Ved alle spilstarter skal man være op-

,.i.

t::
a-

I!

|''
l?::.:
.w.

mærksom på vinden. Jo mere det blæser

jo mindre træk skal der i linen for at få
svæveren til vejrs. Belastes modellen for
meget, bøjer vingerne tilbage, og så gæ1der det om at give lidt dykror.
Flyslæb

Hvis man har indbygget en slæbekobling
i sin svær'er, kan man få modellen til vejrs
med et flyslæb, der af mange betragtes
som den sjoveste måde at få sin svæver til
vejrs på. Samtidig kan det udføres på en

-

er indøvet, kan trækflyet

ret. Ved den mildste usikkerhed skal
sr'ævepiloten koble af linen. Det lyder
begynde rned som sr';er.epilot, men når
man først har lært det, er det nemt og meget tilfredsstillende at praktisere.
Nogle trækpiloter har så kraftige motorer
at de nærmest stiger lodret - måske sjovt,
men knap så æstetisk.
Termikflyvning

At udnytte de stigende termiske luftstrømme fra flad mark er ikke nogen nem
opgave, og krær'er både evner og erfaringer'. Disse ting kormner ikke af sig selri så
der kun et at gøre, oe det er at kornmc- ud

Flyls111-. ' puperet tcrraen kan
man ofte finde lidt løft fra sl,r.ænterne,
og flyve.

mens man r.enter på termikken, men fra
flad mtrrk, må rnan ud og søge efter den-

svæveren og
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koblingen på traekflyet.

Hvis den ene vinge på modellen ph-rdselig løfter sig, er det også et tegn på termik.
Sker det, skal man skynde sig at drEe ild
i det ornraide hvor løftet var - og igen huske at det følger vinden.

Termik kan lidt sammenlignes med en
varmluftballon. Når luften inde i ba1lonen er varm nok, stiger den ti1 r'ejrs og
blæser af sted med vilden. Termik er ikke spærret inde i en stofoose, men er stadig iuft der er varmere end den omgivende luft. Fx vil L-rften over en tør og varm

mark varrnes op hr-rrtigere end luften
over et fugtigt og koldt område, og på et
eller andet tidspunkt vil den stige til vejrs.
Det sker ofte med nogenlunde faste intervaller, og en række h'æer, huse eller andet
kan r,ære det der får den varme luftboble
til at stige til vejrs. Når man kender området, bliver det pludselig meget nemmere
at finde termik.

Hvor effektiv en svævemodel er afgøres
langt hen ad vejen af hvor dygtig piloten
er'. En d1'gtig pikrt komrner langt med en
darlig rnodel, mens en dårlig pilot ikke
far så rnegetl-rjælp r-rd af en god model. Så
træn, træn, fræn.

Når det nu er sagt, er der selvfølgelig ting

trænet sine starteL

ved modellen der har betydning for effektiviteten. De to vigtigste er synkeha-

Der er mange rnåder at søge efter termik.
En af de nemme cr at snylte på andre, og
det kan r'ære både andre piloter; men og-

stigheden og glidevinklen.

så store ftrgle der kredser eller små fugle

der jagter insekter 1øftet til vejrs af varm

opstigende luft.

Er der ikke nogen hjæ1p at få, må man
selv finde de opadgående ltiftstrømme.
Stiger modellen lige pludselig, er det ikke

De fleste motormodeller på ca. 150 cm vil
vaere i stand til at slæbe en Cularis til
vejrs. En ca. 20 m lang - geme lidt tyk og
farwerig - line sættes i r-ræsekoblingen på

r'æk fra en selv Det er forbløffende så
langt en sr'æver kan glide selv i modvind.

og sarntidig belave sig på at rnan får

almindelig modelflyveplads uden at genere de andre piloter alt for meget med liner på jorden og i 1r-rften.

hovedet på sig selr' og se om modellen
stiger eller synker. Ntir modellen kredser;
styrer man med sideroret, l.rolder balancen med krængerorene og højden med
højderoret. Samtidig kan man også slå
termikflaps til - de får virrgen til at løfte
mere og sætter farten lidt ned på model1err. Hvis rnodellen er højt oppe skal man
ikke vaere bange for at lade den følge stigerrde luft, selr. om luften bevæger sig

svært. Det bliver det først når man skal
blive i termikken. En god taktik er her at
kredse rundt og lade sig føre med af vinden. Helst lidt ude til en side, for det
kræver et meget øvet ø1e at kredse orrer

Synkehastigheden er et rnål for hvor hurtigt modellen nærmer: sig jorden i forhoid

til luften omkring den. Den er meget afhængig af vingebelastningen - hvor meget modellen vejer i forhold til vilgearealet - og den er med omkring 27 g,/ drn'ret
131' pi Cr-rlarisen. Det betyder også at modellen stiger selv i svag termik, og at flyvehastigheden kan holdes nede. Lav hastighed har desuden den fordel at modellen kan kredse ret snævert og at det er
nemt at se dens reaktioner på termik.
Man skal dog passe på ikke at fl;.'ve for

langsomt med Cularisen. Holder man
ik_
ke en passende flyvefart, og styrer man
for voldsomt, kvitterer modellen med et
Iille tipstail.

Glidevinklen fortæller hvor langt model_
len kan flywe fra en given højde.lo tunge_
re en model e4, jo længere kan den

glide.
Cularis har - trods sin lave vægt _ en for_
holdsvis lille glidevinkei og kan komme
langt omkring uden at der skal lægges
vægt i den.
Læs evt. meget mere om termik på
Erik hjemmeside
http: / / www.sliders.dk,/termik_dk.htm

Lidt eftersnak
Den dag man bliver rigtig god til ,,at mal_
ke" en termikboble, skal man passe på ik_
ke at komme så langt væk at
-un ikk"
kan se modellen. Og skulle det ske at man
en dag kommer så højt og så langt væk
at
man skal ned i en fart, skal man være op_
mærksom på at selv en stærk model som
en Cularis har sine grænser. Splitter mo_

dellen ad i luften fordi man dykker for
meget, skal man ikke forvente hverken
sympati eller erstatning fra forhandier el_
ler Multipiex. Husk at hvor motorfly bli_
ver bremset at propellen i et dyk, så kan
en svæver få fantastisk meget fart på,
så
brug bremseme i god tid.

Cularis på jorden før den første tur

.ffi,
'&
:.,i!1:j:t:

Der er en del motorpiloter der slmes det
er kedeligt at flyve termik, men det
kræver faktisk utrolig opmærksomhed
på både sin model og omgivelseme
atbli_
ve en god svævepilot. Og man finder
hurtig ud af at jo bedre man bliver til at
styre sin model, jo længere tid flyver
den
- også selv om man ikke finder termik.
Med en snurrende propel filgives mange
sfyrefejl - uden motor koster hver en lille
styrefejl højde, og dermed flywetid.

:t#
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En ekstra skrue hjælper

til med at holde r.ingen fast

Højstartskrog monteret

- husk at trække

til siden, hvis der skal monteres en krog

En model som Cularis er ikke svær
at sty_

røret

lidt

re. Holdes en passende fart, flwer dån
nydeligt. Og holder du ud, lærer du at

finde termik ogholde din model i den,
og
lande for føddeme af dig selv når der ikl
ke er løft at finde, så får du ikke kun
man_
ge fomøjelige flw,etimer - du bliver
også
en meget bedre pilot der kan styre både

en svæver og en motormodel præcist
rundt på himlen. Og det er jo ikke så rin_
ge endda.

Poul Møller

En tilfreds poul Møller efter den

fø.r,"

riy."t*ilffi
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Redaktionen er vist ferieramt, ihvertfald
har redaktøren ikke fået bidrag

til

tastaturet.

til

jeg tror jeg har en ti-femtem stykker af
dette helt uundværiige stykke vaerktøj.
En hurtig rundgang i huset afslørede fire
i syskuffen, en i pennalhuset, en i rejsetasken, en i toilettasken, to i skrivebordsskuffen og endnu en i rodeskuffen i køkkenet. Og der skal nok være flere og hvorfor så det?
Det er en lille superskarp kniv med sikkerhedstut eller låg om man vil. Lågei
virker under brug som forlængelse af
håndttrget og efter brug som sikker opbevarilg af kniven. Den måler 7 cm i sammenpakket og 9 cm i kampklar tilstand.
Oprindelig er den beregnet til syskuffen

å

og til brug for oppilningsarbejde

altså

irvis man fx skal sprætte en søm op.
Dens lange, smalle spids gør det

muligt at

komme ind i helt umulige sammenhænge og knirrens skarphed overstiger enhver forventning - dens størrelse taget i
betragtrring.
Jeg lider af 6n eneste allergi, der får mig ti1
at ligne 6n der har fået en hveps ned ad
ryggen, når den bryder ud: Mærkeallergi
- Du ved de der små djær4e som tøjproducenterne har for vane at sy i nakken på
al beklædning. Ieg kan bare ikke have
dem og slet ikke den nylorrtråd de tit er
isyet med. De skal udl Og det kan ikke gå
stærkt nok.
Derfor er jeg næsten altid beredt rned en
opsprætterkniv For af bitter erftrring t,ed
jeg, at en almindelig saks, en lcriv og alt
andet klippe-skære-r'ærktøj uværligt ender med at tøjet får huller i nakken. Derfor er opsprætteren rnit y'ndlingsværktøj.
Hvad er dit yndlingsr.ærktøj?
Marianne

g

44

En opsprætterkniv koster rtnder ti krttner og kan fås
syforrctninger og i veiassttrierede snpcrmarkeder.

serien

om yndlingsværktøi og må derfor selv

:å

En opsprætt€r1*,',,r

Linestyrings-Unionen (Cl-Unionen) er den
danske lmdsorganisation for modelfl yvning
med linestyrede modelfly. Unionen er tilsluttet

Kongelig Dmsk Aeroklub (KDA) og F6ddration Aeronautique htemationale (FAI).

Årskontingentet for ar
Senior

m/MFN:

2008

500,- kr.

:

u/MFN:

300,- kr.

Junior (max 17år) m/MFN: 275,- kr. u/MFN:
125.- kr. Medlemskb lan tpnås ved henvendelse til foreningens kasserer, elier ved indmeldelse i en af de klubbet, der er tilsluttet

unionen.
Unionens web-adresse: wwwmodelflwning.dk
POST BEDES SENDT TIL

Unionsfomand: Ole Bjerager,
Hollænderdybet 1, 3.tl', 2300 København
Tlf: 3257 4001 mail: bjerager@get2net.dk

S,

Kasserer:

Ulla Bødker Hune, Stillingvej 220,8471
Sabro, Tlf: 86 94 92 39,
mail: ulla@modelflyvning.dk
Bestyrelsesmedlemmer:
Ruben Sonne / Modelfllwenyt, Falkevej
25, 7.100 Herning ,T1{:97214106
m.r i l: ruben@model fl

yrn

in g.d

k

Henning Forbech (web-master)
Biilon sgade 36 l . 8000 Århus C, Tlf: 8612
6236 mail: henning@modelfl yvning.dk
Anders Kudsk, Vigerslev 4116 60, 3. th,
2500 Valby, Tif:4019 8851, mail:
kudsk@pingvinen.dk
Regeludvalg: Jesper Buth Rasmussen,
Almavej 8, 9280 Storuorde, TIf. 98 31 91 98
buth@modelfllvning.dk
Unionens gironummer: 5 70 87 69

i

SVCNSKC FRITFLYVN I NGSM ESTERSKAB ER

Rinkaby, Skåne, T. og 8. iuniZ00g
Siden den smertefulde d,ag 27. februar
1658 hvor Roskilde-freden bier. under_
skrevet, har vi danske forsøgt at finde
måder at tilbageerobre Skåne, Halland og
Blekinge pa. I de passerede 350 år har det_
te \'æret goldt og frugtesløst, men nrl er
der lys forude ...

i;

Ikke mindre end 6 gæve danske strids_

i!

tit,

mænd rejste til Rinkaby i weekenden Z._8.
juni, for at deltage i de svenske fritflyv_
ningsmesterskaber, og her indtraf vende_

it

iå

i:
i:iF

punktet!
Leif Nielsen, Karsten Kongstad og Steffen

lå

Jensen ankom fredag aften og

fik trimmet
på pladsen i det mest vidunderlige som_
meraftenvejr, Henning Nyhegn nåede ik_
ke at himme men kom dog tidsnok til at
deltage i Griil-middagen om aftenen, og

ir
l;

Per Grumret og Lars Buch kom lørdag
morgen.

F

Under trimningen fik Karsten aforøvet
den model, hvor han har udskiftet den
mekaniske timer med en elektronisk,
inkl. nedskydningsmodul, og clet ser ud
til at virke efter hensigten.

klar fil fly-off. Til vores store overraskelse
viste det sig, at alle de svenske deltagere i
F1A havde droppet i større eller mindre

grad, og afgørelsen var derfor et rent
dansk anliggende. Da per FindaN og

De første perioder bler.fløjet i relativt ro_

Mikael Holmbom imidlertid havde sam_
me sekundantal, deltog de i fly_off,et for
at afgøre, hvem af dem der skulle have
andenpladsen i de svenske mesterskabe4
som vi jo af gode grunde ikke kunne vin_

ligt, smukt r.ejr med t.r sekundmeter

vind. Vindrehringen l,ar dog lidt kritisk,
idet man specielt med F1C modellerne
kom tæt på skoven. Derfor indstillede
Henning flyvnhgen ailerecle efter 1. peri_
ode, og overgik til at give gode råd tit de
vngre deltagere.
I F1A blev der i de første tre periocler
fløjet masser af max,er, og i de fleste
tilf;elcte r.ar det kun deciderede uheld og
pilotiql der medførte drops. Danskerne

ftllgte pænt med, og bortset fra per der
havde lidt problemer med sin nve kulfi_
bermodel - som fx tabte haleplanet i 100
meters hojde under DT,en i 3. periode _
fløji-i ftrld tid.
På grund af den kritiske r.inctrehring flyttede I'i startsted, således at de to sidste
perioder bler- tlojet i det, der kaldes ,,dan_
skerhullet". \zinden var trisket noget op,
og det giver netop detie sted en lurnsk og
voldsom turbr-rlens, som gor clet vanske_

ligt at skelne meliem hr-in,jer. og ternik,
og som også i ai aimindelighed gør høj_
starterne risikable. per har de det utrolige
uheld at hans model
\{oc1cl

1'1

1'vgn),t

i

4. periode ikke

-+/2 (X)E

de.

F'

fly-off'et blev afholdt da vejret var
blevet nogenlunde roligt, og alle fire del_
tagere begyndte straks at cirkle rundt

I
[1

omkring på pladsen for at finde den bedluft. Leif fandt en lille bobbel og udfør_
te et flot bunt, hvor modellen virketig fik
højde på - han hævdede selv at den var

i'i

Selr.e

åbnede krogen da han ville udløse, og
den fløj derfor af sted med linen stæben_
de efter sig. Et stykke ude på pladsen fik
Iinen så fat i noget vegetation, og model_
len blev trukket i jorden med høj hastig_
hed, med et totalhavari til følge. Lars r,år
ikke meget heldigere, da hans bedste mo_
del i en start fløj ind i en af de stensætnin_
ger der er på pladsen. Også i dette tilfæl_
de med en al-n'orlig skade til følge.

Efter 4. periode havde Leif, Karsten og
Steffen stadig fuld tid, og nen.erne be_
gyndte at melde sig. Karsten som hele da_
gen havde r'æret "førstestarter,,, r,,ar også

hurtigt i luften i sidste periode. Efter en
kort højstart fik han udført et hah,clåriigt
bunt, og da luften sarntidig ikke var god,
r-ar modellen necle på 59 sekunder. Leif

og Steft-en max'de begge, og r.ar derfor

ste

oppe i 72 meter - så han fløj fem minutter..
Steffen fandt ikke helt lige så god luft, og

vandt heller ikke tiinærmelsesvis lige så
meget højde i udløsningen, det gav fire
minutter og syv sekunder. Den svenske

duel blev afgjort til Mikael Holmboms
fordel, da han

{Løj 3.52.
Det var såiedes en bilfuld trætte, glade og

tilfredse danskere der kørte hjemover
sent søndag aften, og Leifbegyndte på et

tidspunkt at tale om "Danmark til Ejde_
ren!!"
Referat:
Steffen Jensen
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Sprøjtestøbemaskinerne hos Mulitplex

har travlt. En af de nyeste modeller der
kommer ud af dem er Easycub. Firmaet
beskriver modellen som en beglmdermodel der ligner et kendt sportsfly. Modellen kan angiveligt uden problemer lette
fra græs, flyves langsomt og landes sik-

kert. Poul Møller har modtaget en Easycub til test og beretter her om sine erfaringer med at bygge og flyr,'e modellen.
For at samle en fly.veklar Easycub kræves
yderligere et motorsæt, en akku samt en

modtager og to servoer. Til denne iesi er
anvendt det udstyr Multiplex anbefaler.
Byggesættet

Kvaliteten af byggesæt og vejledning er
som sædvanlig god. En skumkulisse i
den store fan,estrålende papkasse modellen leveres i sikrer at elapordelene når
uskadt frem. Vejledningen er på 5 sprog
og med den traditionelle tegneserie.
Samling af Easycub

Som noget nyt samlede jeg udelukkende
modellen efter tegneserien.

Det iog

2Vz

ttme fra byggestart til prøve-

tur. Der behøver næsten ikke skrives mere - det var let. Det eneste der skulle gøres

ud over at lime de få skumdele sammen
med cyanolim og montere hardwarerr

var at lave et buk på pianokåden ti1 det
sh.r'bare halehjul efter at et par plastic-

et imponerende stig mod himlen. Et par

dele var sat på det.
Motoren sider fast i Multiplex smarte justerbare motorspant. Rorflademe forbindes med justerbare "dimser". Servoeme

til halv kraft fik modellen ti1 at flyr.e roligt
lige ud. Første påstand om at modellen
kan lette fra græs holdt altså.

passer stramt i deres huller, modtager, re-

gulator og akku sættes fast med de medfølgende velcrobånd.
Vingehalvdelene er samlet på midten i ei
par kraftige plasticbeslag, der også holder','ingen på plads. Ifølge vejiedningen
skal beslagene limes på den ene vingehalvdel, men da jeg allerede inden byggeriet havde planer om at udsætte modellen for en gang "kitbashing" tii en mere Cub-lignende model uden den ret
voldsomme v-form i vingen og med
krængeror og flaps, undlod jeg at lime
beslaget fast.
Flyvning

Normalt giver jeg mig tid til at plnte iestmodeller med de medfølgende dekorationsark, men pga. de nævnte ombygningsplaner satte jeg kun vinduer af hyldefolie og firmamærker på Easycuben.
Det var helt vindstille da jeg efter et sidste tjek af rorfladernes udslag gav fuld
gas på min iille testbane. Efter 2 -3 m
sprang modeilen af banen og krar'lede i

klik på dykrorskimmet og neddrosling

Nu var det tid at teste om de ør.rige
påstande også holdt. Jeg droslede yderligere lidt ned" og nu fløj Easycuben meget
langsomt rundt. Den lystrede stadig fint
på både høide- og sideror uden atvise nogen som helst tendenser til at stalle - så
flyve langsomt kan den også. Hvis man
ved langsom flyvning provokercr et stall
frem ved at kække højderor, falder næsen lige frem, og Easycuben flyver videre
uden ret meget højdetab. Faktisk fløj den
så langsomt og godmodigt at jeg selv var
i stand til at tage billederne af modellen i
Itrften - det har jeg aldrig prøvet før.
Nu var det tid at se om den var let at lande på min lille (ca. 5 x 15 m) bane, der på
testtidspunktet først i juni var omgivei af
højt græs og ukrudt. Det viste sig faktisk
at være det sværeste. For selv om jeg sty-

rede modellen langsomt ind over gr€esse t
med motoren slukket, svævede den frrrl.:
banen. For at få den ned måtte jcs lli., e
den så langsomt at en lille smult hi-ri.ieio:

fik modellen til at stalle - tr: cter:trjsende sætte sig bliclt på banen. \led iidt mere plads er cler ingcrr problemer med at
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rigtig mange år var den klassiske træner

en højvinget model på ca. 140 cm i
spændvidde og med en .40 forbrændingsmotor. Indtil for 10-15 år siden målte
den håbefulde pilot lime en masse træ
sammen inden modellens {ørste fur. Så
kom AM-modellerne, hvor få færdige
dele skulle limes sammen og radioanlæg
og motor monteres. Det reducerede tiden
fra indkøb til flyvetur betragteligt. Siden
er fulgt en masse færdigmodeller af træ
og skum, nogle er endda færdigmonterede med moior og radioanlæg klar til at

til samiing af

*"€*L**f

modellen.
Det går faktisk ofte
sådan når jeg bygger en model at jeg starter med at følge vejledningen, for så efter et stykke tid kun følge
tegningeme. Og det er da endnu ikke
gået så galt at der efter endt byggeri har
ligget stumper tilbage på byggebordet'
Samling af kroppen

bredte har været Easv Star; der er så nem
at styre at den i vindstille vejr faktisk kan

Der skal som nævnt ktin elleve dele til at
samle Mentor. Det er to krophalvdele, to
vingehalvdele, to stykker over vingeforstærkningsrøret, et halepian, en finne, et
1åg, en spinner og endelig en klods, hvor
en kobling til fly- eller bannerslæb kan

flywes af alle.

monteres.

Nu har det tyske firma sendt Mentor på

lnden kropsdelene limes sammen skal
motorfundament - to dele i hver side - og

flyve "ud af kassen".
Multiplex har blandet sig i dette marked
med flere modeller. En af de mest ud-

markedet. Den er et bud på en klassisk
hølvinget begyndermodel lavet af det
stærke elapor-skum. Modellen er en afløser af Magisteren, og minder på mange
måder om den. I modsaetning til Magister, der kunne udstyres med el- eller forbrændingsmotor, er Mentor dog kun beregnet til elmotorer. Det har forenklet
byggeprocessen noget. Poul Møller har
modtaget en model til test, og han fortæller her om sine erfaringer med at bygge
og flywe med Menior.
Byggesættet

i en stor farr.'estrålende
kasse med mange billeder af modellen.
Biilederne kan bruges, hvis man ønsker
at dekorere den med det medfølger-rde
dekorark. lnde i kassen ligger de 11 elapordele modellen skal bygges af trygt i en

Mentor ieveres

stor kulisse sarnmen med diverse fittingsdele, så alt når uskadt frem ti1 køberen.

Den medfølgende samlevejledning på 5
sprog (stadig ikke dansk) suppleres med
en fir.r tegneserie. Kan man ikke læse den
udenlandske vejledning er tegningerne
så gode og gennemførte at de fint rækker

vingfastgørelser - to skiver med gevind yderrør til trækstængeme og et par clips
til fastholdelse af låget - limes på plads.
Det er også på dette tidspunkt at man
skal r'ælge om man vil lave trækkrog på
modellen. Det valgte jeg at montere, og så
bliver det spændende at se hvad der er
trækkraft til i motoren. Multiplex hjemmeside lover trækkraft til modeiler på op
til3 m svævere. Servoen til koblingen sidder efter samling indlimet i kroppen, så
sørg for at alt er monteret korrekt. Efterfølgende service af installationen kræver
brug af knir'!
Vejledningen anbefaler at bruge mellemtyk cyano og accelerator til alle limopgaver. Cyanoen smøres på den ene del, accelerator sprøjtes på den anden de1, og
når sidstnævnte er fordampet, sættes tingene sammen. Det giver 5-6 sekunder at
få tingene på plads inden hærdningen
sæties i gang. Det er rigelig tid, hvis man
lige har tjekket at tingene passer godt
sarnrnen inden der smøres lim På.
Ovenstående tager ikke lang tid og klares
lei.

\kx-icl I 1t t,t,tt\,t .1'l2(X.l.\

Fakta om Multiplex Mentor

Spændvidde
Længde

163cm

II7 cm

Flyweklar vægt som beskrevet
1910

Bæreplan

45

g

dm,

Planbelastning
439/dm'
Styrefunktioner krænge-, højde-, sideror, motordrossel og evt.

*

ne

Der

bliver lidt mere
kompliceret, når kropsdele_
skal limes sammen. fulv om der er sty_

retapper og modsvarende huller, der sik_
rer at sideme sidder rigtigt, er det her rart
at modtage en hjælpende hånd. Er det ik_
ke muligt vii jeg anbefale at springe acce_
leratoren o\/er og holde siderne sarunen
med elastikker, indtit cyanoen er hærdet.
Det tager noget tid for limen at hærde
mellem de tørre skumdele, og så er der
god tid til at sikre sig at de bliver limet

rigtigt sammerr.
Ilåget over batterirummet skal der limes
et par stifter til ciipsene på plads. Disse
stifter og clips fra Mr-rltiplex har aldrig
rigtig r'.æret rnin koir te, da de nemt bøjer
og går i st1,kker. I \lentoren passer huller_

ne i låget heller ikke, så enten skal man
skære nye huller, eller c-rgså skal man
montere stifterne skær,t. Når de engalg
kn;ekker-og detgørdc.rlticl for mig- r il
jeg holde låget fast med velcro eller
map;_
neter.

Vinse.halvdelene skal

kur have limet

enlelt stt'kke på plads,

så der

det let. Serwoerne til krængerorene skal
have et dryp cyano for at blive hængende. Servoerne til højde- og sideror sidder
godt fast, og kan ikke ber'æge sig ntrgen
steder. Inden seryoerne sættes på plads,
er det en rigtig god ide at forbinde dem
med modtageren, filde de passende ror_
horn og sætte dem på. Når først ser.u,oerne sidder i deres i-ruller er der ikke plads
til at eksperimentere sig frem tjl det.
Tiækstængene er forsynet med z-bukrLing og passer i længderne. justering af
dem foregår meget let i "dimserne,,.
Der er fin plads til at sætte modtageren
fast under vingen med et par af de medføigende velcrostykker. Så er denbehagelig langt r'æk fra regulator og kabler mellem akku og motor - noget der kan give
forstyrrelser, hvis de er for t.et på mocltageren. Når alt er samlet, er det tid at juste_
re udslagsstørrelserne. Jeg havde monte_
ret trækstænger som vist i manualen. Det
gav for store rorudslag, men med dual
ratefunktionen i radioen blev udslagene
sat som angivet i vejledningen. prøve_

flyvningerne vil afgøre hvilke udslag der
passer mig, og så justerer jeg i modtageren, så dual rate knappen ingen funktion
har.

et

bliver et hul

Multipiex leverer et rnotorsæt bestående

og bukkes noele gange til begge sider, så
cler er god ber.æeelse i hele fladen.

regulator, propel og medbringer. Den

Iimes pa piads i allc rorflademe.
Haleplan os fir.rnr. linres på placis - husk
at skære sideroret frit og motionere rorfla_
derne.

Understellet

og clei str-rbare

halehjr_rl

samles og henl'roldsi'is skmes og liines på

plads.
Montering af radiogrej

oj motor.

Alle servoer sættes p-r;i plads i cleres huller.
Har man servoer i de rigtige storrelser.går

\ lrrlcl i'l rrr.;cn],t +/2

(

)0

il

med mindst 4700 som beskrevet
Se evt. mere på
w lvw.multipex-rc.de

Afbalalcering af propellen er vigtig

lsætning af motor

iil det kulfiberrør, der forstærker vingen.
Rori'iademe skal saves fri i begge ender
Rorhom mctl monterede ,,dimser,, skal

kobling

Motor Himax C 3528 - 1000
Regulator MUl:flcont BL54
Akku 3 cellet 4800 mAh Lipo
Propel 11 x 5,5 elektropropel
Pris kan svinge lidt, men regn

af en små 200 g tung aussenlaufer motor,

skrues på den samme plade som den der

i dobbeltdækkeren Gemini.
Det er en meget smart måde at montere
motoren på. Piaclen holdes fast i de indli_
mede motorfundamenter i kroppen, og
med 4 skruer kan nedad og sidetræk på
motoren finjusteres. Prøveflyvningerne
vil afgøre om justering bliver nødvendig.
Der er god plads til diverse akkuer. Med
rnodellen rnodtog jeg en 4800 mAh 3 cellet LiPo akku. Den bler'- med velcro - anbragt s;r derr atbalancerede modelien lidt
er anvendt

til den næsetunge side. Den endelige pla-

Mentoren kan være bag i bilen sammen
med sin lillesøster Minimag
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var i de 6 n-r,/s det bleeste ikke rnuiigt at
fremprol'okere et tipstall - hverken i
n-rod- eller rnedr.ind - ved almirrdelig
flrryning. Tog jcg alle omdrejningel af

cL-l'illg afgøres ved prøvefl \,\'ningcrne.

\,{otorcn bliver ikke aktiveret, hvis ikke
sendclen er tændt Og trottlepinden står
på {J. Er.r1t OK, kvitterel regulatoren med
erl masse bipper:i, og er så klar. Nlecl jaerne mellemrum kommer de.r et bip, der
fortæller at akkuen er sat til.

motoren og langsomt trak højderor, clalede Mentoren bare roligt mod jorden. Trak
jeg næsen lrurtigt til vcjrs, stalletle modellen lige frem, og slap jeg lrøjderoret r.arecle det ikke la:nge for de.n sr'ær'ede lige
fremad.
For nu at sikre mig at det ikke var forcli
tyngdepulktet 1å alt for langt fremme,
landecle jeg modellen og D'kkede akkuen
tilbage, så TP lå som anbefhlet i veiledningen. Det ær.rdrcde ikke meget på fl1'r,eegenskaberne. De to klik højderorstrim
kunne nu ti,rges r-æk, rncn rnoclellen fløj
som før. Trods mange fbrsøg på at frempror.okere unoder; lrrkkedes det ikke at få
den ti1 at lave det mindste tipstall.
Nu var det tid at lege. Mentorerr blev
trukket rLrndt i ind\.endige og r-rdvendige
1oop, rul til højre og r-enstre., rvgflvvnin€i,
r,r'ing or.ers og alle de kombinationer af

Finish

Alt

o."'enståenc1e

lrvggcafter:r.

kan laves i iøbet af en

Vil rnan

dc.korere moclellen

skal m:rn s;ette lidt mcre tid af. Jeg svnes
faktisk at rnodellen er: rimelig pær-r med
der rnange fan'er og stliber - men man
kan jo seiv r'æ1ge hr.or mcget eller lidt
rr-r.rn r.il bruge af dem.
\I.rn kan også nrale modelle'n. Nlultiplex
leverer en slundm.rling, clel gnr at alle tvEt kig ned i

batterirummet

cier er rigelig pl.rds.

-

-,

l.-

Lrer nralirg karr benr-ttes på nrocleller-r.
Der er irrgen grr-rnc1 ti1 art fn.gte at evt. op-

losningsmidler ;eder skunrmet

-

elapor

t.1lel dct l.rele.
'

h

*:-l
t- oro

4"4.

Flyvning

disse manør'r'er jeg kunne finde på.
N.4errtor er ikke nogen kunstfll'r't."r'tttlrodel og skal ikke bedømmes som en

\'Icd alt le.kket og akkuen anbragt så no,
rlcllcn var ern srnule næsetung (lidt tøsett'eng cr r-rran r.el alticj), stod Mentoren en
skorr lunitl.rg kiar p.i startbt-men i min
khil.. Jcg g.r\'lnotoren fulde omdrejninger os iuoclc:llen korte rask frem ad balcr. De j,lr; g.-rv crr iille smtrle højdclor let-

tt iin'rrr:rnerendc

;:

teljr dcir r.q

i:

i :,'l !'1".i r'a:lt: n.;rr' .t l lltr )t( rr(.| ()g
i.rndt .ici ste.i itvr,r' :r.r'r.1eIIttr iloj irematl

j

\ H'i-.

t

ilLrj

i

sti.g

sådan, men de encste manLl\/rer jeg ikke
kunne få den ti1 at lave pænt var snaplul,
højkantfl1.r nirlg og spi1l.
Jcg har fkrjet med mange højvingede rnodeller og kt-ur nden at overdrive sige at

til

T,

det er derr mest godnrodige og ve1f1r,r'ende højr.ingede model jeg fløjet rned. Mc>
torl<raften er til almindelig fl1'r'161g 1rr"."

lrden .rt stiqc. D..r. .<i:11., lr-rr ., ci l.ir l<lik
På hojde|tr|str-i|r'Lrr.ci lst<irt'i i.:Ir. :\ ng-

t
!i

depunktet), nrelr rlrrj tilcr'. i..itrr
tlimning.

:

Jcg

cnrl r-igcirg. Dc

rnanø\'rer flyr.es på
trækker omi:r'iirg ii-\. \Ie,tl i'-rici kr..;i'L ti'ækktl nrott>
r-en l7 .\. I3e.qge rn.riilreer er st.rtiske pii
jtrrclen or: rr-r.rlt cficr 5 minutte.rs flr,r.ning.
I luften vil amperetrækkct r.aere lidt larre-

;ntlil

fleste.

ir.riv kr.-.it, hvtlr'

tlak rlerr helefter qodt r".rntii pa lrint-

len i alskens krrtllc.r, os knrrnc korrsr.ttere

at modellen fløj ualnrinclelig gotlt. Dei

:-uott-rrr.n
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flyvetidenpå en4g00 mAh akkuvil
ligger mellem 15 og 20 minutter. på flw,e_
pladsen var Simon Krogh fra Slagebå.
Si
re, og

mon flyver kun helikopter og har.de kun

"fløjet" lidt simulatorfll,vning med fast_
vingede modeller. Han indvilgede i at
prøve modelien og konstaterede hurtigt:
"Den kan man da vist godt lære at flv-le

medl"
Et par andre flyvekammerater fik også
ture ved pindene, og alle var enige

oriat

det var en ualmindelig l,elflyvende model.
Flyslæb

Nogle dage etter tik Mentoren sin debut
som frækflr,. Pa en fuldstændig vindstjlle
dag blev en Cularis hægtet efter Mento_
ren med en små 20 m langt flagline. på
Lictt langharede græsplæne tog det
len
lidt tid før farten var så høj at Cularisen
leltede - kort efter fik Mentoren Lidt høi
dero1, og efter skønsmæssig 60 m på jor_

den steg r'lykækket mod himlen i et ads_
tadigt tempo.

Konklusion

Mentor er en hurtigt bygget, flot og vel_
flywende model. Det er tydeligt at uåvik_
leme hos Multiplex har mange års erfa_
ring med skummodeler og har brugt er_
faringen tiJ at gøre byggeprocess"n
mere og forfinet flyveegenskabeme. Når

i"._

man så også kan købe passende mo_
torlregulator saet hvor alle stik er loddet
på, er det bare prikken over i,et.
Som allerede afsløret er Mentor meget
velfly.vende. Jeg tør godt vove den

påstand, at en begl,nder ikke finder no_
gen nerrunere motormodel at gå i gang
med. Og det gælder både samJing, flyvning og omgang med motor og regulator.
Med en 4800 elier for den sags skytd en
3200 mAh akku er der strøm

til en god

lang fllwetid eller mange flyslæb. i{ar
man
par akkuer og lader hver gang
_et

man landel, skal man nok få sin flyveiysi
styret.

Poul Møller

Hverken sr'æverpiJoten Fim Mortensen
eller jeg var i vante rolle4, så det var ikke
verdens kønneste flyslæb, men opad
kom vi da. Det så shaks pænere ucl i an_
det forsøg, hvor vi ret hurtigt kom op
i en
høide, sa s\'æ\.eren ku_nne gå på termi_
kjagt. Mentoren kunne vende tilbage til
fllvepladsen og elegant droppe tove, in_
clen den landede.
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Alttkuffcttcn
Senderen for dig der har mange PPM-

modtagere og gerne vil over på2,4 GHz'
Skal du så vælge 35 MHz eller 2,4 GHz , el-

ler hvorfor ikke begge dele?
å'€:
F.t:ii

lamara har i mange år været et firma

*;,j;

med et stærkt voksende produktkatalog

t'.
!'

og for nylig har de lanceret et computer-

t.
!I.
t

..

..

anlæg som er ret interessant. Vi tager det

+:'

t*;
r
h;=r
==l

under luppen og ser hvordan det virker
og om det kan konkurrerer med de andre

* -:i

mellemklasse computerradioer.

I

Markedet for computeraniæg har ber.æget sig meget inden for de seneste år
og i prisklassen turder 4000 kr. kan du

it..rj
I :::::_
E.'..:

sorn serrdeten lcvcres i.

stk.35 MHz sendermodul, 1 stk. 2,4 GHz 7 kanals modtager, samt et 2,4 GHz sendenrrodul. Destrden er der et ladekabel, et sæt lær'creler'kabler og et simuiator kabei.
Deluxeversionen leveres med et 3 cellet
2000 rnAh LiPo batteri til senderen. Der
er dog også en batteriholder til alm. AA-

MHz PCM modtager,

1

celler.
Den lille 2,4GHz rnodtager har to meget
små antenner og hele modtageren er la-

vet som en letr.ægtsmodtager indhyldet
et tyndt piasticfoliel.rus.
Markedet

lnden i.'i begyrrder at opremse hvilke

anlæg.

funkt:ioner og finesser WFT09 har, så skal
vi nok lige se på det marked som den skal
konkurere på.
I dag har vi et flot udbud af 35 MHz sendere og et stærkt øgende anlal 2,4 CHz

Førstehåndsindtrykket er positivt. Den

sendere.
I den lave ende af prisskalaen for compu-

købe rigtig mange forskellige computer-

r.ersion af WFT09 som vi har testet er den
som Jamara selv kalder for "deluxe" modellen. Det er en lækker alurniniumtaske
som indeholder sender, 1 stk. 9 kanals 35

52

tersendere har
an1æg

vi rigtig mange kinesiske

som er yderst prisbillige. Typisk

fra 600 til 2.000 kr. Derefter kommer der et
segment af sendele som er af enten rrest-

lig eller japansk lrerkomst. Gode solide
sendere som giver rigtig mange timers
fornøjclse og ht'rr en pris på mellem 1.500
til 5.000 kr. Den øverste del af segmentet
for compr-rtersenderen indeholder de luksusprægede sendere der koster mere end
5.000 kr. I den del af markedet er der kun
få fabrikanter og de har typisk modeller
der koster op mod 10-12.000 kr.
Så WFT09 skal bide skeer tned de andre
sendere i mellemklassemarkedet. Det er
giveh'is clen de1 af markedet hvor der er

størst kcrnkurrence. Jamara har et godt
kort på hånden for at få WFT09 solgt og
det kort er prisen.
En af de mest betydningsfylde nyheder
på radiomarkedet siden tilkornsten af
PCM sendere er 2,4 GHz teknikken. De
problemer som vi har haft ind til nu med
støj og forstyrrelser på 35 MHz båndet
skulle efterhånden r,ære elimineret ved at
skifte til 2,4GHz systemet.
Skal du skifte

til 2,4 GHz

Det kan godt være en ret omkostningsftild manøvre at skifte sin sender og ikke
mindst alle sine modtagele ud til 2,4

GHZ. Jeghar selv har haft lyst til

at skif-

i llxk'i 1i \'\icr.!'1 -l,r^iOi).\

t

T€K$T OG
F&T&5:
TmOgE-5

å

LUf-åD

9

a

g

a
Q,
#
l\'f

fr)t) i;11,11.

Nr rleligi .le.iql

te hele rnin samling af modtagcre

ucl,

men 35 MHz frrngere jo rimelig godt, sii
dct lr.rr rkkL' r.ur.et fcjl eilcr. har aiicr r-lcr

har kunnet .lrinrere mig til at skifte.
Jeg
gor nrig en okononri:k oro.rejelse orn
hvorvidt skiftet giver en rnærkbar bedre
racliotorbindelse, set i fbrholct til uctgif_
ten. Jeg er nok 6n af de rnange, som vi
kan
kalde for de "potentieile tvivlere,,. Folk
tlcr gerne vil have 2,1GHz serrdere, men
i.:klisk ikke har de store problemer med

3r \ IFIz.
D.i ui iiqc pr.æcis cle potentielle h,ir,lere

dti .:
Se

r_.t,r1gr.Lip-rpcn

for Jarnaras WFT09

rlLi r:'S --, i.

Oi crg:r-.i.,:r :i] 2,1 GHz, er lidt mere blid
nar ln..n ::.-, s:;:.,lrtc scnder kan sende til
badc.

i5 \ ir.z o: l,-l GHz r.nodellerne blot

ved at titi:i.i,i. .entlcrl-rodnlet,
øi'ri

g

t I i gqc l. r .-, r.-i...r

serrderen.

G o.t t

iic.

r-

son-r i
rc.r.. s.rr.nmen rned

i::iti i.i.:lr

I r.l. Det

kr;cr.el

kablet ti1 en anderr

iibning

møder der ct
syn af en sender

WFT09 sender.
som

Størrelsesm;essigt er WFT09 næsten hclt
samrrlc størrelse som Futaba FF9. WFT09

er udstyret rncd digital trim og alle de
kontakter og trimpotentiometer cler karr
motlteres er til stede fi.a start.
Kompatibilitet

I

manualen beskr.ives det at WFT09 er
korr.rpatibcl med beide JR og Futaba ppM
rnodtagere. Der står.ikke noget om l-rvor

vidt PCM signalet kan fungere med hhr,.
]R og Futaba PCM.
Jeg prør.ede om WFT0g

kunne få en Futa-

ba PCM 149 modtager til at fungele. Det
kr-u'rne det ikke.

senderen. N,lere orn krrlur...tiLrilitcl sctlerc.

Hr.orvidt der kan bruges

Alukufferten irar err

for clen er. rimelig

r-et stor. rlorr,_e.f'fckt,

lækkc.r.t r-rclfort. \,ecl

GHz modta_
gel af andre fabrikater står.ikke næ\,nt.
Dcl er' 10 ntodelhukomrnelser, ingen r-rd2,4

liclciscsmtiligheder. \/il man or.erfører
nrodeldat..r, kar.r det gores via l;ercr eler-

r.,i

dele

computcrradioer op efter hvor mange punkter
err rnixkurvc kan justeres i.

pla,v.

dog at de r-nod:.-:gr,r.r rtrrt. ir:1.i frrrvejcn
er
i stand til at arlrejtir.:.::tlnrrl.. nrctl \\,FT09

Hvad får du så for 399,- Euro

Cenerelt set kan

faktisk ligner a1le andre mellern_
klasse compr-ttersendere. En sølvfarvet
sag med et 132 x 64 purkter grafisk clis_

Den allerførste generation og de helt biili_
i dag har kur.r 3 punkter. Dor gode
gamle Futaba FC-18 har.tle 5 punkter. FF_

ge

t har 7 og FC-28 har.de 9. De mere
luxuøse modeller har op til 15 plrnkter.
Jo flere punkter der er til rådighed, des
mere præcis kan man lave en kun.e og
gøre derr mindre kantet. Men cler er også
en gr'ænse for hvor mange pturkter jeg
selr. gidel rode nred.
WFI09 har i trdgangspunktet

Z pr-rnkter;

men kan opnå 11 punkter ht,is clet vaelges
til r-rnder systen setting.

Displayet cr sor.t-ht.idt og kontrasten er
fin. Der er baggmndsbeiysning i 60 se_
kr-rnder efter sidste tastetryk.

Dcr kan i bedste r,r.indorvs-sii1 forekom_
me pop r-1p menrler og det virker fint. Så
alt i alt er brr-rgerfladen rar og forvirr.er ik_
ke.

Der er tre fine programmerbare timere

.-,;
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med både op- og nedtællende funktion
og selvfølgelig en hørbar alarmtone.

Digitaltrim er snart standard på

alle

compterradioer. Seiv på lavprisradioer er
det snart standard at der skal være digitaltrim. WFT09 har det også og inde i system settings kan man faktisk vælge hvor
store rorbevægelser trimmet giver. Af i alt
1000 trim trin kan der vælges hvor man-

ge trin hver påvirkning af digitaltrimknappen skal tage. Det virker smart fordi
nogle modelfly(vere) kan have brug for
store og hurtige trimvandringer og andre
kun meget lille vandring per tryk.
Bcdøm selv hr.or dcr cr forskclle.

Programmerne

Der bruges tre niveauer af menuer. System setting, Basic setting og Advanced
setting.

System setting bruges kun ved førsie
gang enmodel programeres. Basic menu-

en bruges oftest og Advanced menuen
har de noget mere spidsfindige funktioner og adgangen går via et menupunkt i
basic setting. Det kan virke lidt forvirrende tii start, men det kommer hurtigt til at
virke logisk og det er faktisk ret let at manurere sig nmdt i menuerne efter kun
kort tids bipperi.
Selr'bagsiderne ser meget ens ud. Men trænerstikkerre

e-r

helt forskcllige

hovedprogrammer findes
der 7 frie iiniære mix og 4 frie kurve mix.
Et liniært mix er en mixer hvor den kanal
der er slave af en anden kanal (master kanal) vil følge den proportionalt.
En kurvekanal er en mixer der via en master kanal styrer en slavekanal ud fra en
angivet procentsats. Forløbet af slaveservoens bevægelse kan i WFT09 trimmes i procent på i op til 11 punkter. For at
lette overbiikket bliver hele forløbet vist
grafisk på displayei.
I hr.ert af de tre

Acro programmet

Den åbne sender. Vægten på WFT09 monteret med 2,4 GHz modulet er 1008 gram

Når man i System settings vælger Acro,
bliver der en række mix til rådighed. Ud
over en hel række muligheder for at reversere, definere størrelsen på servoudslag, lave exponetial og dual rate, så har
man også rådighed over forskellige motorgas mix, flaperon og flapmix.
den avancerede del (Advance setting)
findes tillige 7 frie liniære mix og 4 kurve

I

* 3'X

3g??

mix. Der ud over er der luftbremsemix,
elevon, ailvator og V-halemix. Snaprul og
gyomix findes sørme også. Noget jeg har

savnet på nogle af de computerradioer
jeg har stødt på, er muligheden for at lave

tu
æ;

æRfui*
Sikringen på
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1.A ser

ikke ud til at være lige til at skifte. Morr loddckolben skal i brug?

servoforsinkelse og det kan man på denne her radio, dog kun på gasservoen. Det

\kxlcl

1'1

1'vcn1,1

4/2008

kan sikkert være bekvemt med ælclre hrrbinemotorer eller på firetaktere der ikke

2,4 GHz modul skifte og funktion
Desr'ærre står der i den engelske manual

bryder sig om hurtig gasspjæict bcr,æge1-

ikke så noget om brugen af det medfølgende 2,4 GHz udstyr. I den Tyske rrersiou står der heldigvis hvordan man laver
en binding mellem sender og modtager
og der gives også en forklaring på hvor
det medføigende "bind plug,, skal sættes
i ved modtager sender binding. Sender-

ser.

Glider programmet

Der er også et firrt progr.rnr Ior si.æi.efl1.

Selv om den cngelske nralurl p.i clen
medfølgende cdrom ikke urdeholder information om sr.ær'et]r'p-rrogrammet. Så
er det jo heldigt at der er en h'sk manual
med også for cler er :\.æ\ eli\,program-

modulet sender med 100 mW.

met beskrevet.

Skiftet af modul er let. Det har helt samme klipslåsesystem som ses på Futaba.

I basic setting findes næsten alle de mix

Kan WFT09

der er indehcriclt i -\croprogrammet. Der
er dog tilib*et lufibremsemlr, og inde i
Advanced seff.ng ligger der både butter-

Den tætteste konkurrent er Futaba FF9,
fordi FF9 har næsten sarune ydeevne og

fl1' og to

mir der hedder hhv. start

og spe-

ed offset. De brr,rges til at sætte flaps og
krængeror i en tomdgivet position ved fx
start eller lancling.
Helikopter programmet

Det af de he grturdprogranuner der imponerer r.nest er helikopterdelen.
Der er i alt 6 tr.per sr.vashplatestyringer:
900, 1200 og 1100 styring. programmet
tillader n.rturligr.is brugen af båcle CCpM
og mekanisk mix.
Idle r,rp tilstande har næsten alle helikoptere brug lbr og WFT09 har tre af dem,
samt autorotalion (hoid). Så snart en idle
up eller hold-tilstand er aktiv blinker en
rød indikator oi'erst på senderen, der for_
tæller at senderen ikke er i normal stilstand, men at et mix er aktivt. på display_

et indikeres situationen ikke med tekst
som på mange andre radioer, rnen i stedet

med et lille ikon. Ikke særiig tydeligt
men det er dog til stede.
Rækken af helikoptermix er lang og der
er alle de nødvendige mix til både begyn_
deren, den trænede og den noget mere
hardcore pilot. 3D folket r.il også nyde
godt af de funktioner der ligger i advan_
cecl sctting.

Praktisk brug

Hænders ,storrelse og vaner er forskellige, sa hlon'idt det er en håldholdt sen_
der eller en pulisendere der appellerer er
jo et personligt i'.rlq. \,line hænder er set
ud fra et gennemsnit nok lidt store og jeg

holder r,æ1dig fini om \\ FT09. Jeg lod
hustruen iigeledes bedomme WTT09.
Der var meldingen at hun holder glimrende på senderen og stadig har lin motorisk bevægelse med tommelfingeme pa
toppen af styrerpindene.

Som nybeglmder findes der iutter gode
grunde til at starte med et rent 2,4 GHz
an1æg og så for dem har WFT09 heller ikke så stor interesse.

Det samlede indtryk af Jamaras WFT09
anlæg er positivt. Det er et gedigent og
handrigtigt arlæg der vil give mnnge gode timer. Funktioneme er lette at genkende, især hvis man har brugt Futaba radioer før. Kvaliteten er overordnet flot og
tilfredsstillende.
Tioels Lund
Greve RC-Center

tåle konkurrencen

dimentioner.
Begge sendere er født som ppM/pCM
sendere og kan efterrnonteres med et 2,4

GHz modul. Sofhvaren er meget sammenlignelig og især den tysiske tomernmelse for senderen føles næsten identisk.
På billedeme ø\.erst h'kan man se hr.or
små forskellene er.
Der er dog en forskel trods alt. WFT0g har

Faktaboks

\fodel:
Proportionalc

ikke noget roterende menuhjul, men
trykknapper. Ikke at det er et minus, slet
ikke, det er blot en forskel der kan ses. I
praksis har det ikke nogen større forskel,
begge dele fungere glimrende.
Prismæssigt ligger WFT09 godt i svinget.
I Tyskland sælges WFT09 i deluxe versio-

Jamara IVFTO9

kanaler:

9

Batteri:
3N 2000 mAh
\Iodelhukommelser:
10 stk.
Sendermoduier: 35MLIzog2,4GHz
Programsprog:
engcsk og tysk
Manualsprog:

engelsk, tysk, spansk og

italiensk
Vægt: ca.1000gram med Lipobattcri
Moclulatirtner: PPM, PCM og 2,'1 GHz

nen, inklusiv hele 2,4 Ghz modul og
modtager til 499 Euro. Det er vel i omegnen af 3750 kr. og det vil man nok næppe
kunne på en Futaba FF9 med samme uclstyr 2,4 GHz til. Så WFT09 vinder på pri_
sen.

Der hvor WFT09 sakker bagud er hvorvidt køberne har titlid til dels Jamara. Futaba, JR, Multiplex, Spektrum er større
mærker med flere år på markedet og de
er hårde at konkurrere med.
Faktisk ser det efter en kort søgningpå intemettet ud til, at Jamara ikke selv har
produceret V\|FT09, men at det er et kine-

Det 3 celledc LiPo batteri har cn kapacitet på
2000rnAh

sisk firma ved navn wwwwflysz.com

,/

der producere det. Nu vel det er et godt
anlæg alligevel.

Hvad skal man så vælge. Tja, du skal nok
se

på hvilken andre modtagere du har. Er

en stØrre del af din hobbyhangar

fyldt op

med PPM Futaba eiler PPM JR modtageq,
så er WFT09 et logisk og godt valg.

Har du mallge PCM modtagere så vil
\'VTT09

ikke lindre den økonomiske ørettl2,4GHz.

tær'e det er at skifte

Den lille 7 kanals 2,4 GHz sender vejer kun g
gram.

Nlociel

fl 1,vcn)'t +/2008
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Dansk
RC-unionen

Modelflyve
Forbund

RC ruittueu cr clcn danske lanrlsorganisation fbr moclelfll rrrilg med rarliostt'rede rnocleller. Unionen er
tilslutttt Kurgelig Dansk r\erokltrb og F€d6r.rtiur Aeronautiq lnttrr r.r bion,r l. Ar sl6rr 1j11gqn 1L.i cr 6t10,- kr. for
scrriorcr og 300,- kr for jturiorcr', for Lrcgge kategorier er der ct indrrclciclscsgc.bt'r pa 100,- kr. \/ed indmcl-

xm irclmeldes i årcts iidsie h.rh del, \'il
auiomatisk få ovcrskvclerrcle beløb retnnderct i n;rstc års kontingentopkræuring
delse skal tlcr alhcl betales et fuldt årskontingtrrt. Nftcllenrmer,

Formand: Allan Feld

Tlt

86 13 41 40

formand@rc-unionen. dk

Bestyrelse:
l-ormand: Allarr Fcld, A\,lC
Tlf.E61 3

-11

l:rnail:lbrnancl@rc-ruricnen.clk

-10,

Næstfornrancl: llegrtrr [)etersen. Brande N1fk.
jcrrgen I lolsoc, KIK

7.100

\'lichrel \1unk, Aviator
Supplearrt: .\rnc IJrLrrrn, I-sbjcrg l\4fk.

Skala

Bjarne Peclersen, Brtclgaclc 50,

Eliteudvalget:
llcgnar I)etersen, \rærrcct 2tl, 7330 Br.rndc,
Tlf . -10522328,l--maiI:reglar.petersen@nvb.net

13 41 40

f ormand@rc-unionen.

Kunstfll'uring:
Lggert \eistrup, Skovbakkcn 5,3520 Fanrm

fl

Tlf. 20

E2 5(r

F ritf I y u n in gs -U ni o n

en

tl

Formand: Ka$ten Kongstad
Degrebak*en 22, Vigersted,
4100

-+3

\lidtlr,k

æ.r

2, (r-100

S<rndcrborg,

57 23

[-mri]: louisc
l-l-sr

Fritflyvnings-Unionen

i. 7+

9E2-1 0807,

Etail:

9-190

I'andrup

mobil. 30E9 2018

bjamebentpt'rlerserr@stofanct.clk

\lich.rc1 N,hurk, Barfredsvej EOA st.
9900 -Frtclerikshavn,

I

lf: 2972-1866

Elriril: privat@michaelmrurk.tlk
RC-unionens sekretariat:

Sr'ær-enrodeller:
J.rn Hansen,

Ilf.

Sportsflyveudvalget:

Styringsgrupper:

dk

Hcrning Tlf. 10+27211

Euail: F22jct@hotmail.corr

Søren \/cstcrnraLken, l\1fk. Falken

Tlf:86

KEJ@m.rnbu:eu

l\,licb.rel N. Nielsen, Tjørring Hovedgaclc -17Å,

Steen Larsen, Crcr.c RC-Ccntcr

Formand; Allan Feld

Enail:

Jet-gruppen

Kim Nlouricltstrr, A\ i.ior:

RC'unionen

lJelikoptemrodeller:
Kim Jensen, kirkebjergrængc 20,2635 Ishøj
Tlf: -1399 6963 llfobil: 28-192329

8520
E-nra

jrrre:h.rnsen.mai1.dk

1

(r3
)'sbrrp,'11f. 66 22

iI

L

j

c,),

fax 86 22 68 (r7

Hjcnrrrcsidc: rlsu'.r'c-rrnionut.dk
326-5366

Tlt. ti(l: \landdg ior:clag kl. 15.30-17.3t)
l:r.cl aq / lortl I g,/soncl.r g cr tclcf onerr lrrkkct

J1,

j;Jrt\.r.rl,'-... llr. l1 l. r\r.
f-rrr.ril:1'ttLrl',1),.nr\'.,rr,'nr"..'

I

: sekretariat@rc-rrnitncn.dk

(lirobank

.,morlcll.:r:

Pcicr li.ch, SLrnrlcrq.:r.l:r

K,rren l-.rrsen, llu gnr.rrken .\0,

)

Rinpted, W. 5752 57 03,
nail.com

Fridly.vning-formanderr@hofi

Nyt fra RC-Unionen

i
I

A-certifikater

FERIELUKKET I SEKRETARIATET

t.

Linestyringp-Unionen

[:

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

t.

I

Sekretariatet holder ferielukket

i ugerne

Sebastiarr Jessen, Sønderborg
KLUBBER

Nyklub
Demre gang kan vi byde velkommen ti1

Jan Petcrsen, Elektro Flyve Klubben,
EFK87

Næstved Modelflyveklr-rb, Tedcly Har.rsen, Skyttemarksvej 64, 4700 Neestved
T1f. 55730064

E-mail: tjh@postT.tele.dk

Klemi vej 4, 8355 Solbierg

Tlt:86927875

56

Christian Cravcsen, Silkeborg E1 oe Sr':...
Østjydsk R/C \,11'k.
Jørn Wang Jensen, Østjvdsk R,'C \ i:^,
Jan Jakobsen,

Olssor.r,

Kobenh.-n'ns

Pegasus har ændret kontaktperson

Bo Simonscr.r, Egelundsvej 55,

Henrik Kildegaard, Aviabr

Gudmund

Ny kontaktmand

Formand: Hans Fr. Nielsen

Mfk.

Kaj Schmidt, Haslev Modelflyveklub
Søren Nielsen, Silkeborg El og Sr'ær'

en ny klub, nemlig:

Dansk Modelflyve Yeteranklub

Peter Thomassen, Aarhus Mfk.
Peter Kernel, Bastrupflyverne

33 og 34

Strøby

Egede,4600 Køge
Tlf . 20636660 E-mai1: bsi@dbrnail.dk

F

jeln

sn'r'inq:^iulr

Jørgen Nlountzerr.
\ortls jællanci s F jcmsh

lil gsklub
Lals Jefi Brantlt, Br'.rrde \lodelflyvekir-rb

Jacques Mo11e4 Randers

\4odeiflyveklub

Klaus H. Klistiar.rsen, Skanderborg Mfk.
Hasler. Mfk.
Kirn Jerrsen, Greve RC-Center
Simon Lehrlann Nejst, Mtk. Woodstclck
Oiiver Jodehl, Øst$nsModelflp'eklr:b
Kin'r Kongsbak,
Rcr.r6 Frcde.r ikse.u,

Steen Shaffalitzky de Muckadell,

"En for alle allc for 6n".
Vi har skret'et det tidligere, det kan sandsynligvis ikke skrives ofte nok. Det kar.r ik-

rigtigt, at man skal have tegnet en
udlandsforsikring tre dage før man skal
pti ferie. Man skuile da gerne vide, hvornår ens ferie ligger, og ikke bede om en
forsikring tre d.rge før;frejse.
ke r.ære

Karen ogArild Larsen

H-certifikater
|ør:n Jensen, Greve RC-Cente-rSebastiarr Dutis, Filskor \ Iodeitln-eklub

Nyt fra sekretariatet

lndbydelser
l.st Swinging Denmark F3K 2008
DLC konkurrence lørdag-søndag 13-14.

I skriverrrlu S1r:rri (pr1il11y juli) er vi 3535
medlemr:tr.r :i >an.ime tid i 2007 var vi
3.-l8S

e

rr ,rt,e s:-:rr.rns p.r -lZ

medlemmer.

Modelflyvenyt

Det r rriricr .i;.-liq vanskeligheder mecl at
j..: \hrleltlrn'enyt også til nr. 3
har rlc: r ::re: oiolrlerner, dog langt fra så
alle m...-.:.:

n-la:Si\ :

..,:t

i-il rrr. 1 og 2.

september på Brande Modelflyveklubs
plads ved Brande. F3K er forskellige va-

righedsopgaver ildenfor 1 0 minutter,
med 1,5 meter sr'ævefly der slynges i luften af piloten (DLG). Begge dage står
Brande Modelflyveklub for morgenmad,
frokost og festlig aftensmad lørdag aften,
og den lave pris for mad i 1øbet af weekenden offentliggøres ved briefingen lørdag morgen. Campering på pladsen er

Dcl er :r.,.ke ikle eact op for alle, at i dag
sk.,il .tl ,<iiue etier Modelflyvenyt i det
onrsl::. solu postr'æsenet kalder "Med

Tilmelding til Erik Dahl Christensen,gT

Rr-in.-.:

dag den

88 13 32 eller moose@c.dk senest man.1

. september med oplysning om
RC-nummer. Flere informationer om hele stævnet kan fildes på

.

Stormodeller

\ii

gratis.

ir.tr s\r.'r ei det tb4 men vi prøver igen,

"gc11i.-i g!.isL' si-,

rket' hnkommelsen" er der

Østjysk Modelfl yveklub indbyder for
første gang til kunstflyvnilgs-konkurrence på modelflywepiadsen syd for Horsens - Bjerrevej 300 (Milegården) 8783

Hornsyld htp / / ww w.omtk.dk/.
:

Resultaterne fra denne konkurrence tæller med i kampeu om Dat-rmarksmester-

til campingvogn.
Man er velkornmen på pladsen fra fredag eftermiddag, hvor klubben om aftenen sørger for at grillen er varm.
Lørdag er der fællesspisning, som marr
tilmelder sig samtidig med, at man tilmelder sig selve konkurrencen. Der er
mulighed for at købe lidt mad til frokost
både lørdag og sølrdag.
Pris for deltagelse og spisning oplyses
ved tihnelding.
Tilmelding til Henning Olesen på tlf:
75 6870 46 elier mail :
homsir@profiberma i l. dk

Vi ses

http:,/ /wn'lv.rcgrorlps.com/forums/sho
wthread.php?t=778647

nOgcil. !i!'r Siq€r.

Er man .iLrmiLrdelkontrollant skal man

l3 - I4. september 2008

skabet.
Lørdag er der briefilg klokken 9.00, og
derefter flyver vi tre mnder Sport, to
runder FAI, to mnder Nordic og X. konkurrencerne gennemføres, hvis der er
rnindst to i hver klasse.
Det er muligt at campere på pladsen,
tnen der er ikke mulighed for at få strøm

Det vil glæde os at se dig tii en hyggelig
Medlemsstat istik

Jysk Mesterskab i kunstflyvning

Øslysk Modelflyweklub

På gensyn

Erik og Regnar

dc: sk.tl skrives under for både
den teknis... kt.-rtrol af modellen, og for
at rnat-r har r.t i-.irolleret selve flyryningen,
hr-rske, at

og at man it.:: :o.jle11c11 selve flywnilgen.

Sa husk cir.: sr..r'nodelkontroliant, der
skil skrir.e. !.r..!ie: I eange på blanketten.
Ferie

Scxrr:.::-::..: it.tr ferielukket
3-, o: - i,l:(

-!

i uge 33 og

er t-lerr uge, hvor

Modelfly-

Yen\ : r,{:.t cr urlkclmmet. (skal udkomme

tlrr i-.'S)

seneS:

NIan ni... :r<e ion-errte, at vi ekspederer
sager i ie:ic:r, seh' om flere medlemmer
ogsa i

denle feric h.rr mailet, ringetprivat

og fortali no:lc- "hjertegribende,, historier, at det er .:Lrsoir-it nodvendigt, at vi eks-

fit. septembcr

2O0B

En god sæson skal slunes af med mærdr - dsfor inviteres alre modelflyvere
til årets
LTIFTSHOW i Brøndersle,r. For 3. år i t"æk, så nu kan vi igen kalde dit en tradition

LUFTSHOW'et skal

nå nye hø1 der 2008 må være året, huor veirqudeme er med os. Så r år
skat der tlyves og publikum skal få en endnu bedre oplevelse

Vr kan garanlere de $emrrødte:
- En weekend i flyvntngens og hyggens tegn
- En plads uden muldvarpeskud
- Asfaltbane med nymalede stnber (må geme anvendes)
- Diskokr:gle og mrnidisko i festelhl og stakladen
- Urimel i ge konlnmencer
- En plads uden begrænsninger
- der må fl1ves med alt
- En Rhododendronpark i urniddelbart nærhed
- Et serviceniveau udover det sædvanlige
- Suler eodl faciliieier (køk&en, bad, strøm til eamping)

pederer lige dt'rurc hcr er-ikelte ting for
dem, fordi de liee st.rr og skal på sommerferie. Vi r.il ogsar gerne har.e fri i t,ores

Vær med hele weekenden, kom og fly en enkelt dag eller
kom som tilskuer - du bestemmer selv

sommerferie. Hjælps1 r-i en, sa rn;1 r,i retfærdigvis også ekspederer de andre, som
er i samme sifuation, men blot ikke har
været så ivrig for at fa silr sag igcrrnem.

Venlig hrlsen
Brønderslev Modelflyveklub - ?å vingerne året rundt....
ww broenderslev-mfh dk

\ iodcl

II

I'r,cn,t,t .t/2

00.S

Program og tilmelding påwwwrc-unrouen.dk

57

til, jævnligt eller ofte leverer artikler til Modelflyvenyt?
Eller er du 6n af dem som bare nøjes med at overveje at gøre det?

Er du 6n af de mange, der af og

Så

er her et tilbud

til dig

Sl(riv, skriv løs og skriv bedre!
Det encste du skal gøre er at tilmclde dig og transportcrc dig
Århus (pr;ecis adresse senerc) 22. november 2008

seh'iil

15.00 Hvornår er en historie en god historie?

Hr.orfor husker man nogle artiklcr i årer,is og

Til gengælci krr,er jeg or inclholdsrig og lærerig dag.

andre har man glernt såsnart man bladre'r?

Programmet ser sådan ud:
10.00 Te, kaffc og et rundstl'kke. Iled;rktør, Mariannc Peclerserr byder vclkomrnen og kastcr os nd i den førstc ør'else.

I

I

0.30 Tendenser Om indholdet i lr4oclelflyvcnyt, hvad vi skriver og læser
og hvorfor. Fagucltryk og ft,ord.

.10.{5

Journalist, Henrik Jcnserr unclerviser i:

At tænke og formidle iournalistisk ont irt firrdc

clen gode hiskrrie,

r'lnkle og vrrrdere og skrir.c læser.ærdigt...
I
I

12.00 En ovelse Og så skal dcr skrir.es! Og der cr krm frokost til dem dcr er
færdige til deadlinel

rlI

16.50 Marianne s.rnler op og rurder dagen af.
Tak for i dag

Medbring: Dit gode hurnør og ll,sten til at blivc lidt klogcrc. Har du en
bærbar computer, så tag dcrr me-d og evt. også en forlængcrlcdrring. Vi har
til dern der ikke har.
Send en mail, cllcr et postkort iil Nfarianne Peclersen, Jernbanegacle.2.l,
Roskildc, pe@pe-design.dk med følgcndc oplysningtr:
Yes, jeg konmer og bliver klogere!
et par ældrc ckstramaskincr

-1000

Naur,

irdressc, postnumrncr og by, ielefonnumrc, mailadrc-sse, klub og om
du selv medbringcr computer.
Er der mere du vil vide?

!l

12.30 Frokost
13.15 Sådan bygges en artikel op
Vi ser på mrrlighederne mcd: Trompet, manchct, rubrik, rinc{errubrik,

bylirre & kredits, citater', mellemrubrik, billedtekster., f.rktaboks, ansLrg og rrdgang. Og sti udsættes r i for enclutr en or eisc.
1-1.-15 Te,

15.15 Hvad skerdermed en artikel når dcn havnerpå
redaktørens skriveborcl?

kaffc og frugt

pe@pe-design.dk eller

-16

36 Z2 1 2

Det koster gratis
ja, det koster kun clin egerr transport.
I/S N,lodelflvr.enyt betaler fordi man ser dct sonr en int'estering i og forbcdrins af Modelflvvent't.

Stævnekalender
Konkurrencer
Dato

Arrangement

16.-17. august 2008

Helibatic 3
Knud Pedersen
lnternational Hotliner koukurrencc i Langstrup Tomnv Persson
Nordisk skala rnesterskab 200E
Bjarne Pede'rscn
F3F Konkurrencc træning
Ilegnar Pctersen
DM F3B
Søren I lelsted
DM i F3j
Jørgcn Nederland
LUFTSHOW 2OO8 - BIIØ\DERSLEV
Chris Jespcrserr

1

6.-17. august 2008

21.-2-1. august 2008

23. august 2008
30.-31. august 2008
6.-2. septembcr 2008
1

3. septcmber 2008

1

3.-1.1. sc-ptember 2008

1

3.-1:1. scptember 2008

27. septcmber 2008

Ansvarlig

Knud Pedersen@Danfoss.com

.10

31

il

06

308920 18

bjarncbcn tpc-clcrserr@s tof anet.d k
helsted@rvcbspcecl.d

j.necierland@mail.dk

.1050E150

Chris-Jespersen@jl,skebank.dk

756601

Erik Dahl Christense-n

97881332

moose@c.clk

F3F træning

Rcgnar Peterscn
2167+660

kj693E@post.tele.dk

Eftcrårs F3J 2008

Kcld lensen

F3F træning

Regnar Petersen

22. november 2008

F3F træning

Regnar Pctcrsen

27. deccrrber 2008

F3F tr.ening

Ilegnar Pctcrsen

Andre Arrangementer
Dato
Arrangement
AMC Festugellyrrring
DM-skrænt
Jcttr;ef Odensc Lnfthavn

k

28292260
.+3,+31519

Horning Olcscn

11.-12. oktober 2008

2008
,1.-5. oktober 200U
11.-12. oktober 2008

e-mail

20721678

J;'dsk nresterskab F3A
Srvirrging Derunark F3K 200E

25. oktober-2008

6. scpember

Telefon

Ansvarlig

Telefon

Allan Fcld
jorgcn K. Larsen

U61

311:10

rllan.icl.l (.n.::'.

L)7936261

Stig Anclersen

2317546c)

j.kti.rr..:r i;r-..:
:iii...: r.::,. -:r --..

e-mail

Oplvsningcrnc her er hentet fra dcn elektroniske stærnekalenclcr p.r rvrr l.rc-ruriorrt :r.ei\

5B
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oiicl 1ir \,en)'1 J,/2008

Tegn abonnement på

Modelflyvenyt og få bladet til tiden i
hele resten af 2008
Snyd ikke dig selr' for glæden ved at få Modelflywenyt med posten hver_
anden måned fra nu af- Tegn abonncmentl
Abonnementsprisen for hele resten af 2008 (iali 2 blade) er 114,00 kr.
Bestil r.ed at udfylde og indsende nedenstående kupon.
Pas på dine blade

vi har solide samiebind,

der hver kan rumme 12 numre af Modelfl1ven1,t
altså to årgange. Bladet holdes fast i samlebindet med metalklemmer
- der
skal ikke iimes,
"hulles" el1er klippes for at få bladene til at sidde fast, og de
kan let tages ud igen, hvis man skulle få lyst til clet.
Samlebindene er lavet i meget kraftigt plastbetrukket karton.
På forsiclen og på ryggen er der trykt
"Modeiflyvenyt.. De leve_
res i fem flotte farver - husk at krydse af på bestillingssedlen

herunder, hvilke(n) farve(r) du ønsker. prisen er kr.75,- pr.
stk.
Ekspeditionsgebyr

Vi har desr'ærre måftet indføre et ekspeditionsgebyr
på alle ordrer under kr. 100,- Ekspeditionsgebyret

PITCH.DK

-.-*{g!l--:

SE r'/E6ScCP pÅ ot-C.t.DK

rr: o

s.c',orl,;:isrnr-erlv

OG .;i].8EHOP.. HER ER EN LILLE SMAGSPROVEI

ErA!{ ljoISE-A&r
Cirpm!:k, spv. l6-t

q**.

..

cm

--J

iti-l
o r€"-

's*

T-28 Trojan, spv. 163 cm
:

1.149,-

\

lt- -.-."-:l*"-:- .-"- -:!

\/i h.rr
staclis enkclt

numrc tilb,rge i arg;rnrcnc l9il6-2007. Dc
stJrest('arr.tnse kan tlu lresiillc pa kuputnen her; lldre ir
g,rnue kan btsiilles pr. tcltfon cller nrail oc r i gir gerne et tilbrrcl pa bt-stilling af flcrt tamlr. nunrre!

af bestilte blade og mapper.

Ved ordrer or.er kr.
opkrær,er

100,-

vi intet ekspeditions-

Rirrg: 622'1 12i5 (ml. l{)-l{)
clle.t nr,ri I: mfn@plak.ttforla get.rlk

gebyr. Hvis du ikke vit klippe i bla,
det, så skriv din bestilling i et brer, , en
mail eller på et postkort!

I JQq

.r--. . ..:t---::,-...,.!-.

-&,"*#'"/*\q#å"w:
.....
::i,a'3f,xBåsrcJR/Futaba........

t: 1,.-::x .i0/16 Expert

er kr. 20,- og går til
dækning af portoud,
gifterne ved udsendelse

JR/Futaba..... .....
::.,.'::, iCl2+ prof(.ssroneliR/Fu:Jba
::: !.' tr - --: ;- -CA LS
S ::.,::: t+Cx50 mrr......179,S: ::( :::2-q-t>r50 mm..... 2g9,Si :-< ::: ::,1X5C ;m......399,- SA i+0

Hermed besiiller ieg:
I
Abonnement for hele resten of 200g (iolt 2 blode), kr. 'l '14,00

r

729,I 169.1S6q,-

.89,1!O

.... i 89,. 189,-

r blå

-'t

stk. somlebind

gul t

grøn -t

r Årgong 2007, kr. 230,1 Argong 2006, kr. 210,r Nrgong 2005, kr. 190,r Argong
2004, kr. 175,r Argong 2003, kr. 175,I Argong 20Q2, kr. 150,r Argong 2Q00, kr. 125,:r {rgong 1999, kr. 125,r Argong 1998,kr. 125,r Argong 1997, kr. 125,il

Beløbet er indbetolt på reg. nr. 5702
konto 6990064448 med tydelig
ongivelse of postnummer og husnummer

d kr.75,- i forverne:

rød

il

sølv

Følgende enkeltnumre (sæt kryds) å 60,- kr,
Nr.

I

Nr.

2

1996: :'l :'t
1997:f:t:11fa
1998:1al]1a11
1999: 1 1
2000:11aa:l-1
2001: -'1 I
-l
2OO2: :l
2003::11n1]jlf
2004:aa:tJ:i1
2005:a1-.la
2006:alla11
2OO7:3:la3'tf
-'l
2008: :l

Nr.

3

Nr.

4

Nr.

5

Nr. 6

a

1

:t

1

-t
-'l
:l

:i
t'l
it

:l
ai
I

a

at

''l

:t

:j

Novn:
Adresse:
Postnr./by:
ved køb for under kr. l0o,- tillægges et ekspeditionsgebyr på kr. 20,- til dæknino qf oortoudoifrer
Uden for Donmork tillægges oltid et beløb til dækning of forsendeisen.'

AEROPLANKRYDSFINER

s. lfit. HoBBY

Wisa Craft plywood
Vand- og kogefast birkekrydsfiner

i tykkelser

fra 0,4 til 10,0 mm.

Butikkens åbningstider:
Man.-Tirs.-Ons.-Tors. 1 6.00 - 18.00
Fre.
13.00 - 17.00
Herudover kan der også åbnes elter
forudgående telefonisk aftale.

v/Svend Wirenfeldt
Viborgvel 250, Svenstrup
8450 Hammel
Tll. 40 37 27 73Fax 86 96 97 31

www.swhobby.dk
E-mall: info@swhobby.dk

Pladestorrelse 1270 x 1270 mm.
Hurtig levering.

OS-FINER
v/ Ole Lautrup

Altid gode tilbud - se hiemmesiden.

St. St. Blichersvej 15
8370 Hadsten

Vi forhandler bl.a. produkter fra aeronaut, AXl, Billing Boals, BMl, CARSON, CA Models, Cbiz,
CEN, Du-Bro, FG, Free Air, Free Scale, Futaba, Ghiant, Graupner, Great Planes, GWS, Hitec,
HPl, Humbrol, Hype, Hyperion, ICON, Jamara, Kavan, Krick, Kyosho, Multiplex, MWS,
Oracover, Proxxon, Robb€, Saito, Scalextric, SCX, SlG, Silvedit, Simprop, Sullivan, Tamiya,
TGN lndustries, ThunderTiger, Topflite, Traxxas, Webra m.fl.

,S6

\

gkandrsrigns bodcte pdser

H0llllY*ts
tW

ORAI'PIIER ARF I'YIIEDER

- slden

Svæve- og grmnrinrolorll\ - balsa - listcr
japanpapir -dope-tråd-ror-lint-tærktoi ntasscr al'
hy gge- og skalatcgninger
Samt 10.000 andre ting. - kom og kig!

RG

l1

-10

I0 - kl.

SCBATOOSHPARF,
bst.s. 9394, spu 1ffi m.....-.-..........,............ 2S,Leve{s ogrå irc,. QS ldAX 120Ax og diversG tjlbdu....

fly-modeller og tilbehør

lm0Aif,

FocxE wtÅr

bsl.fr

ll-17, l'r. ll,-l-1 & onsdne L( Kt(lll'

Telr

7020 2466

.Fu:7020

2467

Besøg vlres butik her: Skowangsvej 191

. 8200 Århus

9395, spv. 1740 mm.

oplække{igt uodeGtet €r inc|..............................1C45,.
Levsæ også iml. 0S lvtM 120AX og diveGe il|Sw....

Find os her: wury.vikinghobby.dk . info@vikinghobby.dk

Frederiksborggade 23, 1360 Kbhvn. K
1 lf. -r.l

Mabil 3025 3222

UikingHobby TE#IO

imilIonu,r+=eh

w&

TIf.8691 4884

KWIK FLY ARF,
b€sr.nr 93$, sbv. 1510
Phill ltatt s W mdel................... .... ..... ..
Lwffi også krl. OS i,lAX 55M og

mm.

N

.......1125,.

'

æ \
"

dtæ lilb$or...,.......W,-

UTNMATE ARF,

95n,
m. Bi-dån.

best.r

1

spv 1400

FiMs

T

BREV

.......1845..

\.uPi_!

gbd:

dk

'-*s

også i mindc udgsw til EL
ULII4ATE AFF, B€st.ffi 9380, spr. t665 66......................,.. 'l506,-

E

T

oSilOSE F3A af 4 gnge Verdffimts Christoph€ Payssrt Le
Roux, Spv. 18S m. LsEd€ 19€{ m. L*ffi r3 ud{delffi
ARF:lgggq- ABf DeLsre$gilwight2$gq-

Krlffi,'
Nu

på

rased

!L og,,'"" Effi
p1.*r5-.y
i150,.
EP6,LON60I!0, kirfCi,- AFC:flS,- ABI:4I9å,.
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HOLTE MODELHOBBY
Øverødvej 5,2840 Holte

www.holte-modelhobbv.d k

TELEFON: 45420,113

Modtager 6 kanaler
Til standard Krystal. God
rækkevidde Vægt: 159r.

Pris kr. 110,-

T-REX 600
T-REX 5OO
T.REX 450 SE
T-REX Nitro
Til gode priser
og alt tilbehør

ESKY 8 gr. Servo
God kvalitet, lav pris

Pris kr. 55,SE VORES LIPO SHOP

Priseksempel:

WWW.FLIGHTPOWER.DK

T-rex 600 CF inkt
Flightpower 5000
mah/ 63

Komplet Program til

Fordelagtige Priser
NYE TX pakker på lager

Lipocombo

Pris kr.5.300,-

\i

+,'l()(

)S

12 ZSOO Vatby
Man.-tors.

Fredag:
Lørdag:

11.00-17.30
11.00-19.00
10.00-14.00

€k
Smarte kvalitets solbriller fra RG Model Glasses

Sebastiano Silvestri, Cu
Har allerede opdaget RC Modelglasses.

FLWEKLAR INDOOR
Kyosho Cessna Minium
Kun 22 gram. vingfang

420mm med lipo, servo og 2,4
Ghz 4kanals anlæg samt

MANIAC Rotorblade nu i Holte!

\kxlt'l Il]\('r

,po

lader.
Flyver ud af æsken.

Pris kr..............895,-
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Se denr hos din forhandler, etrler på www.iccom.dklsanwa
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Modeller

Børsteløse motorer

Flere modeller pa lager

+190

SV-740

L=&0

mm
mm
S

V=160-200

-.F!Jp
f
J

i

'l
li

P-51D

SV=710 mm
L=630 mm
V=160-200 g

*

i

i5t

ee

.ir

ilt Jrd'

lPlr
'

Spitfire
SV=725 mm
L=670 mn1

*rN

al
PotyFly

tqn

motorer' \

2208/X: 369, Model 200-5009:
22121X 479. Model 300-8009:

kr. 125,00
kr. 145,00

V=170 210 g

Tre forskellige indoor/outdoor modeller fremstillet i
EPP, vinger med profll. Meget stærke da de kan
anvendes til combat. *c-ggSgO kr.285,00
l(

2217 lX:

2814/X:
3520/X:
4120lX:
4130/X:

kr

29, Model 300-1 0009:
1009, Model 1,0-1,9k9:
2009, Model 1,5-2,8k9:
3099, Model 2,0-3,5k9:
4009, Model 3,0-6,0k9:
7

€**r

165.00

Mega Power

kr 240.00
kr 320,00
kr 420,00

kr

5O0 00

PolyFly servoer.
kr. 67.00

69,10N/cm,0.10 sek:

kr. 60,00

Mange forskellige træmodeller, se hjemmesiden
F.eks. Trainer 40, SV=1550:
kr 550,00
Piper Cup J-3 61, SV=2070:
kr.950,00

67.00

kr-

74,00

kr.

PolyFly batterier, kan lades med
2C i Mega Power laderne.
600/25:369, 15/20C: kr. 90,00
1000/23:639, 30/50C: kr 110,00

A
elGq_

860DS

Celler: 6 Lipo/14Nixx
Strøm: 64
Typer: LiPo/NiCd/NiMh
PbtA123
Med indb. balancer

Celler: 12 Lipo/30NiXx
Strøm: 10A
Typer: LiPo/NiCd/NiMh
Pb/A'123

Med to udgange
Med stor grafisk skærm
Kr. 1.180,00

Kr 810.00

Balanceringsenhed til Mega Power 9605R
Ladning: Max 104 og '12 celler
Overvag hver enkelt celle grafisk
Pris:
kr. 395,00

1000/35:909,30/50C:

kr. 160,00
kr 240.00
kr 210,00
1899,25l50C: kr. 310,00
2789,22140C: kr. 495,00
3299,22140C kr. 600,00
4389,22140C: kr. 800,00

1700/35: 1469,25/50C:
2200125.1319, 25l50C:

-p

2200/35:
3200/3S:

4000/35:

Methanol motorer, 2{akt og 4-takt. F.eks.:
8,5 ccm 2{akt:
kr.600,00
12,4 ccm 4{akt:
kr 1.195.00

4OOO|4S:

www.planemania.dk
Tlf: 8750 9170

FlyCamOne V2
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Knight 3D - 50
Knight 3D Carbon * 50
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Mega Power g60SR

Forsyning:220V112V Forsyning:12V

3,79, sN/cm, 0,12 sek:
4,49, 8N/cm, 0,12 sek:
409, 60N/cm, 0,16 sek, BB

.

kr. 165,00
kr. 35.00

%,roiJ,'ffii?.}T-

.f

-F

FW

kr 145,00

frtffiba

.:

&6ffi&-€
sF,frd: 168S nlnr,i Vingeaæ|. l8,i .l:n2

,

13ti'i'l rrr1,J F:,'f.ve"r'åpgfr lO00 g
r',n5. l.ln:or. il {}-4tl-11.55 l4l [.5J,0.;tlr

'

i

ril

L@G

Neffesie - 52
sp*rl{l: 1410 $rfil
LrEngdB: r?4O mnn
Fiyde!ægt: a30S q
Ånb" Hsrsr. 4T 0.5å-0.56

- a.cocaqm,

t^/
-

t*ngde:

En3 tidCroa'llif'q f rafiåler, / s(''\Jtl

rra.:-t sF.æaa
a-rttarft
t å-* ;qrftf 4*f Altrr{r,a
f_ l-ff
___
a-..--

f 5'4 Ået,.:'
10ii Ar:rr-:
:5r,i Arrc'

-

rr

!59,0C

<r I ?$,0C

(r it:,0c
Åf,rc - !,'-. 1';r.r rr i4$,2:
"10-'i.

_i

.

Leverei rr€d:
I sth. llt:tf,l4F5 n'Ddt.

I slk. Atl:rydcr.

str. Scnde: E<<u.
2 st<. Lade<abler1

llr:,
rr 2l-{.C[
LC Models r Holmensvej 20C r DK-3600 Frederikssund r Telefon: 4738 3981 . Email: info{dlcmodels.dk
Åtrnrngstrder: Mandag !B-t$ . tirsrlåg l6-i$ . lors,J,rg 1å-i8 r O!.rige dage run åir"t efter eftale. (Rrr.i1J
3i]'!i

66

Ar-.rr: -

\ \i.l'

IæI
|J4}iJ
l'/rsAl
Lffil

ia-;_t
ta N 'at

't=:!+u

@

F--! r. I[
h-l !i! hd

byggesæt.
Fuiaba 10C 2,4G
Sæt med R601 4FS modtager

Kr.,..

Sullivan Røgssystem
Elektronisk rØgssystem monteres
som en servo. Kom og se hvordan

..4350,_

røgssystemet virker.

Kr....
Besøg os på www.hlihobby.dk

Er du ikke tll færdige ARF sæt
har vi ogsa et stort udvalg af

.,..
SlGHummer
SIG Kobra
SIG King Kobra .
SIG Mid Star 40.
SlGRiser.
SlGRiserl00...
SlGSamurai
SIG

SIG træbyggesæt.

SIG Clipped Wing Cup
Spændevidde - 1420 mm.
Vægt - 2800 gr.

rt'"

Kr. . . . . . . . . . . .69b.SIG Fazer
Spændevidde -1220 mm.
Vægt - 1700 gr.

Kr............750.,
SIG Four Star 40
Spændevidde - 1515 mm.
Vægt - 2200 gr

Kr............280.-

.....

Kr. g4E,-

.....Kn795,.. Kr.64E,.. Kn 1198,. . . Kr. 79b,-

..Kr.460,. Kr.69E,-

....

Kr.1gS5,-

!t

. 1 09s.-

..r*-

Mustang P51

-

60

nn, \S

;:T;nhii"il#frfrx
-

1570 mm,

Futaba Tl2FG 2,4G

s\"h

,'"+
ry

Yak 54

Somethin' EXTRA

-

Spændevidde

Kr.....,.....1895.Ultimate Fun fly

Spændevidde - 1070 mm.
Vægt - 2000 gr

Kn........,..295.-

SIG Kavalier

Futaba IM8 2,4GHz

Beklædt med Oracover.
Vægt - 2600 gr.

Spændevidde - 2130 mm.
Vægt - 5400 gr.

- 1440 mm.

Kr..........1095,Sæt med R607FS modtager

Iilbud

P47
- 60-91 ABF

r:*^tn' .R
Spændevidde - 1640 mm.
Væst - 3500 sr.
1|?,n}-4

Kr..

. .1598,-

Ihunderbolt

Kr...........

ATG Texsan

-

60

ARF

1395.-

Futaba Modtager

Kr...........1075,Futaba Modtager

- 1720 mm.

Kr...........1395.-

Modtagere
B608FS 2,4cHz
8 kanals modtager

''i

Vægt - 3300 gr.

vvcn!t .l/2 00cS

sendermodul

Kn..........1250.-

Spændevidde

\lrx1c1 {'l

6795,-

40 ARF

Kr. . . . . . . . , . .

Spacewalker ll

modtager

Kn.........

Knonverter din FF9 sender til
2,4Ghz med orginalt Futaba

Super flot Yak.

Spændevidde - 1310 mm.
Vægt - 2100 gr.

.795.-

Sæt med R6014FS

Sendermodul

Kr...........1395.-

SIG

Futaba T7C 2,4G
Sæt med R61 7FS

a

Vægt - 3400 gr.

SIG

modtager

Tilbud ...Kun 1350,-

Kr,.......,.1895,-

Spændevidde

SIG

Futaba 6EXP 2,4G
Sæt med R607FS

modtager

SIG Astro-Hog
Spændevidde - 1800 mm.
Vægt - 3200 gr.

Kr. . . . . . . . . .

Kommander

...590,_

"{F *.

R607FS 2,4GHz
7 kanals modtager
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RC-Unionen
Rugmarken 80
8520 Lystrup

FAC 1503

Y 7700 o 53t28 0108

523

DANMARK

7288
Sven Dahl
Kristens Bakke 6, Sennels

Blad nr. 46083

PP

Sennels
7700 Thisted
--- -Tl
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Karo Air 3-1095
3

kanals

kompl

et

sæt m

B

kr. 1.195,ed fjer nstyri
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2'a45 Drasonrr|,nr,'

komplet sæt med fjernstyringsanlæg

-.

.:./.'-...:.1

l+

å;

Stor

motorprogram
fra SH
SH-21 Competrtion

Til bil, båd, fly m.m.

Karo

I,1

til bil

l\ir

Karo Air 3 kanals fjernstyringsanlæg Komplet sæt Karo Air standard servo
Karo Air mrnr servo

SH-32fstlfy

kr.
kr,
kr.

88,168,-

Komplet malespraysortiment fra Ghiant
Irl

RC Coiours

Tii p astic
Til polycarbonal

RC Car:
Pris pr. dåse

EPs

(til alt og i alle farver)

58,-

kr.

Hobby Træ
Blue Phoen x, 2 m.svæver, godt begynder træbyggesæt,

2 kanals
Lindy 25, Godt begynder træbyggesæt, 3-4 kanals

kr,
kr.

bil

sH-12 Slide carb. til

bit

5H-32 Marine til båd

Kvalitets servoer fra Blue Bird, Taiwan
598,-

Kompiet malespraysortiment fra Ghiant
RC Styro:

sH-21 til

398,598,-

BMS-306 Micro Servo, str.22 x 10 x 23, speed 4 8V - 0,.11 sec/60, 69
BN4S-371 Micro Servo, s|r.24x11 x 24, speed 4.8V -0,12 sec/60, Bg
BIVS-380 Micro Servo, str29 5 x 13x26, speed 4.BV-0,13 sec/60, 139
BIVlS-3B0lvlG Micro Servo, str29 5 x 13x26, speed 4.BV 0,15 sec/60, 159,
BM5-620 Hrgh Torque, str40 5 x 20 x 41,speed 4 8V - 0,15 sed60, 459, BB
BM5-620lVG H gh Torque, str40.5 x 20x41 , speed 4.BV 0,15 sec/60, 5tq,
S|VS-621 High Speed, str.40 5 x 20 x 41 , speed 4.BV - 0,13 sed60 , 419, BB
BM5-705 HighTorque, str. 42 x 21 5 x 22, speed 4.BV - 0,1 8 sed6O ,28 g, BB
BMS-706 High Speed, slr 42 x 21 .5 x 22, speed 4 BV - 0,'1 3 sec/60 ,26 g, BB
SDC-05A8, Speed Conirol, 54, m.B, 4-B celler
SDC-10A8, Speed Control, 10A, m.B 4-B celler
SDC-45A8, Speed Controi,45A, m.B 6-10 celler
Alle speed control med 1 A BEC

South Herts Models
Absolut den bedste glødestrømsregulator til permanent glødestrøm

kr,

Komplet helikopter incl. fjernstyring, lader, batteri, interface kabel og computer
simulator program til mange helikopter og fly modeller:

kr.2.495,-

Great Vigor
1/8 Buggibil
Model: Rex-x, topkvalitet, med T6 alu chassi, kuglelejer, aludæmper, ståltandhjul, krængningsstabilisator, high performance pipe, aluhjulophæng

kr. 2.585,eller incl. 5H-21 Motor med slidekaburator og bagududstødning:
kr.

Auto & Surf A/S
Jollen2.6893Hemmet

Tlf. 75 28 04 55 . Fax 75 2a 05 O0
www.autoogsurf.dk . mail@autoogsurf.dk

BB

398,-

Walkera R/C Helicopter

::tt:e?å4)
..'..
..r:!.,.!dli.iirffi

BB

3.685,-

