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PiC LIMSORTIMENT · CYANOACRYLATLIMMER (CyA) & TILLBEHÓR
ϊΛι ·» ■ R1WV

Pie STIC"
RÓD SNABB CyA
• Djupt intrangande
• Snabb - 2-3 sek

PiC 150 14 gram 39
PiC 100 28 gram 59
PiC 200 56 gram 97 50

PiC STIC” „ I
GUL LÅNGSAMT CyA++ 5
• Ger maximal arbetstid
• Långsam torktid, 90 sek
• Hod fyllnadsgrad

PiC 152 14 gram 41
PiC 102 28 gram 59
PiC 200 56 gram 97:50

-

PiC PRONTO”
CYA ACCELERATOR
• Påskyndar limning
• Fyllnadsformågan 

forbåttras ytterligare
• Bildar skyddande hinna 

på PiC poxy's

PiC 802 56 gram 65:-

Plc SKIN SHIELD”
HÅNDCREME
• Hindrar Cyalim att fastn a 

på hånderna
• Enkelt att tvåtta av
• Patenterad teknologi

PÍC706 
PiC 700

20 ml tub 64:50 
100 ml tub 115:-

PiC STIC”
ORANGE "Básta val
• Allround Cya lim
• Medium torktid, 30 sek
• Fyller ojåmnheter

PiC 151 14 gram 39
PiC 101 28 gram 59
PiC 201 55 gram 97

PtC PLASTI-STIC” 
Polystyren (plast) CyA
• Fór plastmodeller
• Båst fór compositmtrl
• Ej sniffbar, ej brandfarlig ?

u ~ 
2

PiC 150 14 gram 39:-
PiC 100 28 gram 59:-
PiC 200 56 gram 97:50

PiC FOAM TREAT™ 
"SKYDDAR STYROFOAM
• Hindrar Cyalim att smållta
• Limma skumplast på se

kunden med Cyalim & 
Foam Treat

PiC 818 56 gram 65:-

PiC SLICKER”
TOOLING AGENT
• Slåppmedel fór Cyalim 

och epoxilimmer
• Patenterad teknologi

PiC 730 20 ml 65:-

PiC APART™
"Rengór och lóser upp"
• Avlågsnar torkad Cyalim 

från hånder, klåder och 
verktyg mm

• Loser ej plast
• Tar bort torkad fårg

PiC 500 28 gram 45:-

FAM €> WC 1«M AM W qhtt W—· η « ΰ

Pie t ip s  ή  t o p s ”
"RESERVDELAR”
• Losa toppar & spetsar 

(4 av varje sort)
• Passar alla storlekar av 

PiC Stic Cyalimmer

PiC 650 12:50

I vår katalog/prlsllsta 1988/1989 finner Ni hela vårt sortiment av modellflygplan, biiar, båtar, hellkoptrar & tillbehór. 
Katalogen finns I de fiesta Lek & Hobby-butiker fór 20:-. Katalogen kan åven bestållas direkt från oss!
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'Se till att det har ^ 
inte ar Din sista i 
Modellflygnytt! 1
Betala Din medlemsavgift 
via klubben fore 15/3 1989· 
Gór det genast, så fortsåtter 
allt precis som det skal

OS-26 4-tok,* 7 -  *

i
iSb5 j Mode/ Craft
~__ i och O.S.

! 3 lot tar 
S y  j svenskt
ΞΞ ; nodellflygl

Innehåll nr 6 1988
Jullåsn ing: Curry Melin 4
Skalahornet: Sk25 Bestmann 8
M otortest: OS Long Stroke 10
Combatserien 12
Saitos dróm m otorer! 14
Segelspalten: vinschreg ler 16
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Friflygfunderingaar 18
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Smått och gott 30
Nya prylar 32
Från K lubbarna 34

OMSLAGSBILDEN Jultid dr julklappstid och 
kanske också by g glid under niorka vimerkvdllar. 
Modellflyg i stort och smått, fó r  ung och yngre! 
Advenisfolo: llans-Olov Lundqvist, Umeå

Forrå gangen jag hordes av handlade det om såkerhet. Sedan dess har en 
sdkerhetskonferens genomforts i JonkopinglBankeryd med blivande eller redan 
nu fungerande distriktsansvariga i sdkerhctsfrågor.
Tolv personer deltog vilket i stort sett motsvarar del antal distrikt vi har idag. 
Jag har också haft nojel all få  vara med om Eskilstuna Flygklubbs 50-års- 
jtd)ileum. Den klidy ben fungerar så som jag skulle ónska alt alla klubbar 
fungerade. EFK består av tre sektioner, motor-, segel- och modellflyg - samtliga 
i gott samarbete. Fór óvrigt hade jag nójet att få  applådera ulmdrkelser till 
klubbmedlemmar, vilka jag fór många år sedan - som byggledare - gav den 
forstå knuffen in i modellflyget.
De har sedan gåti den "naturliga" vågen och blivil segel och/eller motorflygare!

Så till sist en uppmaning till alla khdybar och klubbledare!
SUR (Statens Ungdomsråd) har hojt grånsenfor antalaet ungdomar under 26 år 
från 50% till 60% av totala antalel medlemmer i SMFF.
Vi måsle foljaktligen omedclbart såtta igång en vårvningskampanj, starta 
nyborjarkur ser mm. Men niera dår om långre i in tidningen.

Med hålsningar och samtidigt en tillónskan om God Jul och Gott Nytt 1989!
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Så var det på trettiotalet
1936 gav Fritzes bokforlag ut 
boken "Modcllplansflygning". 
Forfaltaren till boken hette 
Harald Martin. Boken koslade 
2 kronor och 50 ore. Samme 
forfatlare hade tidigare skrivit 
"Luftens bcscgrarc", ett ax- 
plock med skildringar om vårl- 
dens mest beromda flygare och 
flygplanskonstruktorer och de- 
ras bragdcr. Martin gav något 
av aventyrets glans over den 
tidens modemaste trafikmedel. 
Reccnsioncrna var fina ... "en 
flygbok år den basta present en 
pappa kan ge sin son"...

I tidningarnas annonser kunde 
man vid samma tid låsa: "lik- 
som våra foraldrar anvånde låg 
och ångbåt anvånda vi nu flyg- 
et alltmcr. På 18 år har flygnå- 
tet våxt ut och omspånner nu 
hela vårldcn. På 6 dagar kan ni 
nu flyga till Hollåndska Indien 
eller Kapstaden, på 4 dagar till 
Indien. Varje dag går de stora 
trafikmaskinema på 8 timmar 
från Stockholm till London. 
Ungdomar - uppmana Edra 
foraldrar alt flyga på sina resor 
- eller åtminstone gora en rund- 
flygning over Eder stad."

Idag går vådersatelliter runt 
jorden på 90 minuter och man 
kan flyga från London till New 
York, åta en middag och hålla 
en konferens och sedan flyga 
tillbaka till London på samma 
dag.
Når jag låste Harald Martins 
bok var jag 13 år gammal. Mitt 
intresse for naturen, moln och 
våder och mycket annat var 
stort. Intc kunde jag då ana alt 
jag senare skulle utbilda mig 
till meteorolog. Men jag år helt 
klar over att "moduli flygbo- 
ken" var en fin skola for oss

ungdom ar. Den gav oss mod 
och lust att fórverkliga de tank
ar och idéer som beskrevs i 
boken och sporrade dessutom 
vår egen fantasi.
Redan året innan - den 17 juil 
1935 - hade den senare så arni
ka modcllflygklubbcn "Ving- 
ama" bildats.
Jag kom i kontakt med klub
bens "pionjårer" på Gårdet i 
Stockholm, ett stort oppet om
råde dår man tråffades ofta och 
"modcllflog". Ingen kunde då 
ana vilken utvcckling som 
skulle komma att ske på mo-

Dagstidningsbilden t v togs for 
tre år sedan, då Vingarna [trade 
sill 50-årsjnbileum på G år det, 
Stockholm.
Då fick Curry återigen mota sin 
modeil, som han vann Svenska 
Måsterskapen med - 1938! Nu 
hela femtio år sedan!
— Det år byggt av balsatrå och 
japanpapper och kunde faktiskt 
flyga mellan fem och sex 
minuter.
— Om jag ftnge vålja skulle jag 
vilja ha den den tiden tillbaka. 
Det fanns då en anda som år 
svår att beskriva. Det var ett 
sådant fint kamratskap och så 
berikande fór fantasin att hålla 
på med modellerna.
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Modellflygmaskin slog 
várldsrekord i klassen. Modellflygrekord jViirldsberómda 

modelíílygarc 
hit i somraar.

M nlenflyea  
till Bi-li Svenskarna bast 

i modellflygning.
Modeli landslaget' 

ar nu uttaget.Svenskarna bast 
i modeililygnin;

Fj-rdubbel triumf vid ftrrbro! Tdvl n9 ° ' Ρϋ' 15 nch 6,1
livline.,m· 9’« "  — Sverige hor chon!

I lagtóvlínrjen.

Stockholm* ninJellif)·! 
UuM* f i r  i nå nu jmoOcKMyBorgo

rtJtyxlu'u

Fenom enal 
f ly g t id  av  
modellplan.
Hdll tig uppø dv#r 42 min.

:i Morlellflygplan 
forsvann:

■ gvenskt rekord. on England återerovra 

fakefieldcupen i Paris?

w,,en,r %90̂ »  - - -

Många minns med glådje och tacksamhet sina forstå år inom modellflygot. 
Curry Melin, i nte "bara” våderpratare i TV, flygmeteorolog, också konstnår, 
Caterpillar-medlem mm tar oss med till trettiotalets modellflyg-Sverige !
dcllflygcts område. Det tog 
endast några få år for Vingama 
att bli kånda i hela landet och 
åven i ovriga Europa. Mångdcr 
av årti klar stod i dagspressen, 
utforliga referat från tåvlingar, 
många bilder tagna av den ti
dens pressfotografer.
Man kan fråga sig hur det kun
de bli så. Det fanns många or- 
saker till detta. Den fråmsta var 
två personer som insåg att det 
viktigaste man kan satsa på år 
ungdomar med fantasi och ska- 
parglådje. Den ene av dessa var 
"pappa" Stark, den andre Sven

Hår till hoger ser vi en 
"ateljé"-bild avfórmodligen 
samma konstruktion, som 
Curry håller på bilden till 
vånster. All det ar enfullvdrdig 
s k "oldtimer" framgår av 
specifikationen på ritningen 
(se sid 7), dår man talar om 
"kroppstvårsnitt 13 f  cm2 och 

frogvåxel, som skulle drivas 
med 8 strångar 0,8 x 4 5  mm 
gummimotor. Med vikt av 43 g 
och vingbelastning 10 g!dm2 
så tycks inte de 5-6 minuter s 
flygtid vara omojlig med råtta 
vindar - vådret bor vål Curry 
kimnat utnyttja till sin fordel.

Man modellen var namnlos!

Wcntzcl, en skarapojke som 
under skoltidcn helte Gustavs- 
son. Dessa två framholl med 
framgång modellflyget som en 
spånnande friluftsport som 
dessutom ger sina utovare en 
motion som heter duga. Lik- 
som inom andra sportgrenar 
kunde man (och kan) åven hår 
skorda åra och berømmelse. 
Nationclla tavlingar holls lile 
varstans, men tåvlingar i udån
det forekom också.
Snart gick sporten fram som en 
lavin over landet.
Titt och tatt instrommade rap

porter om rekordtåvlingar från 
de fiesta europeiska lander in
klusive Sverige, men åven från 
USA, Kanada, Australien och 
Japan.
I pressen kunde man låsa: 
"samtidigt som modellflygning 
år roandc och spånnande år den 
också mycket lårorik och en 
ypperlig nyborjarskola for den 
blivande flygaren".
Delta var vcrkligen sant. Flera 
av Vingarnas mcdlcmmar blev 
senare flygarc på "riktigt". 
(Och många andra modcllfly- 
garc blev framgångsrika inom

sina yrken på andra områden.) 
Vad hade vi for modellflygplan 
på den tiden - for 50 år sedan? 
Det var sannerligen de mest 
primitiva man kan tanka sig 
och som vi kunde bygga sjålva 
eller kopa fårdiga.
På pojkarnas ønskelista stod 
allra øverst "Tummeliten" , en 
stavmodell med en spånnvidd 
av cirka 50 cm och forsedd 
med en gummisnodd. Stråckt 
och virad fungerade den som 
motor. I annonsen stod del:

Fortsåltning nås ta sida!
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"Den sommeren slogs flera rekord!'
Tummel i ten, dubbelsegrare vid 
nordiska modellflygtåvlingen i 
Goteborg 10/11 1935. Bygg- 
sats 2,25, fardig 3,25 + porto 
till landsorten.
I tidningarna kunde man vid 
samma tid lasa att fransmannen 
Henri Mignet hade konstruerat 
ctl riktigl flygplan "Flygande 
loppan" som ansågs fór litet fór 
att erhålla certifikat. Denna luf
tens "motorcykel" kostade 
1400 kr. Den 20 maj 1935 flog 
man denna maskin over Engel
ska Kanalen från Calais till 
Lympnc på 52 minuler, en 
bragd som jámfórts med Ble- 
riots forstå kanal Bygning (38 
min) 26 år tidigarc, men med 
ett avsevårt storre plan.
Mignets "aeroplan" hålsadcs 
med stor enlusiasm och man 
betraktade det som framtidens 
flygplan - tillgangligt for alla. 
Planet vågde 120 kg, kostade 
400 kr - utan motor - kunde 
flyga på endast 8 hk och kom
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opp i en fart av 100 km/tim. 
Flygradicn var omkring 300 
km och maskinen kunde stiga 
till 2000 meters hojd. Niira 
15000 inånniskor hade sandals 
till den lorsta officiella demon
strationen vid Shorchain vid 
den cngclska kanalkustcn. 
Denna hiindelse var en stor 
sporre - inte minst fór oss unga 
modellflygare.
Nar Norrkopings automobil- 
och flygklubb 1935 anordnade 
en sammankomst med foredrag 
om modeil- och segelflyg på 
Tekniska Skolan, dels fór att 
sålta ungdomarna in i modcll- 
byggandets finesser, dels fór 
att undersoka intresset fór att 
starta en modeli- och scgcl- 
flygklubb i Norrkoping, an- 
målde sig inte mindre an 60 
ungdomar som mcdlemmar ef
ter sammantradet.
En nordisk modcllfiyglavling i 
Goteborg i november 1935 sat
te extra fart på modellflygin-

tresset i Stockholm! Undra på 
det! Vingama lade niimligen 
beslag på de fem fórsta, tre 
andra och två tredjepris! Nå- 
gon avundsjuka miirktes inte 
till - dåremot en hårlig kam- 
panda mellan de olika stadema 
och låndema.
Når Stockholms Scgclfiyg- 
klubb i februari 1936 arrange- 
rade en utstållning i kungliga 
huvudstaden, fick åven Ving
ama vara med på ett horn. 
Evencmangct besoktes av Bl a 
socialminister MOller och flyg- 
plalschcfen fór Stockholm- 
Bromma, Bertil Florman. En 
stor dag fór oss grabbar!
Åven i denna forbindelse an
ordnade klubben en tåvling.
I samband med den stora flyg- 
ulstållningen ILIS sommaren 
1936 kom flera vårldsberOmda 
modeilfiygare till Stockholm, 
bl a kapten Bullock i Royal Air 
Force, en av Englands skickli- 
gaste på området. Bullock

demonstrerade några av sina 
vårldsberomda modeller, som 
scnarc skulle flyga i den engel
ska Wakefield Trophy tavling
en. Bland ovriga beromdheter 
kan nåmnas Pavely som hade 
våridsrekord fór modellflyg- 
plan med tryekluftsmotor och 
var specialist på autogiromo- 
dcllcr. Vidarc kapten Bowden, 
specialist på bensinmotorer fór 
modellplan samt amerikanen 
Carl Goldberg som hade 
våridsrekord fór inomhusmo- 
dcller (24 minuter).
Att vi ungdomar blev inspire- 
rade av mdtet med dessa inter- 
nationcllt kånda modellflygare 
år naturligt och resuliaten låt 
inte vånta på sig. Den somma
ren slogs flera svenska rekord. 
Detta var några glimtar från 
modcllflygcts allra tidigaste 
barndom, som jag sjålv hade 
formånen att få uppleva.

Curry Melin
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Bra svenskai 
i modellflyg

Taku man utomlands om svenskt modellflyg, kan man vara siikcr på att man menar svenskt motormodcllflyg. Sverige båttre
eu mycket gott namn om sig på detta område, bl. a. beroende på de intcmationclla lramgångarna. Emcllcrtid torde svenskam  
an sut rykte. Det år nåmligcn knappast någon overdrift påstå att svenskarna åro fullt i klass med sådana m odellflygnaU oncr s »
° a - Ϊ  mcr*̂ a· Skulle det galla tåvling u ta n  te r m ik  så vågar man påstå att Sverige skulle utgå som segrarc. Svenskt mode Y S  * 
p."i c it my ckc t hdgt plan. Frågan år nu om utvecklingcn kan drivas vidare eller om kulmen år nådd. Framtiden får ge svaret.
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Bueker Bestmann - Sk 25
Stefan Olsson i Uddevalla skrev fór någon tid sedan om sin Moth Minor. 
Har kommer en redogorelse om hans senaste bygge - Bueker Bestmann.
Jag har alltid tyckt om (tyska) 
Kricks byggsatser. Nar så 
Krick åter borjade salja "B tick
er Bestmann", så var det klippt! 
En vettig och viklmåssigt lått 
konstruktion som kånneteck- 
nar alla Kricks byggsatser. 
Biickem eller Sk25 var ett tyski 
skolflygplan, som till stor del 
lillverkades på licens i Sverige 
under 40-talet. Det år lått att 
fixa dokumentation till Sk25: 
an då den finns i Flygvapcnmu- 
sccl på Malmslå tt. Dår finns 
två plan men bara ett finns i 
utstållningshallen. Dcssa plan 
har olika målning. Ursprungli- 
gen hade den svenska Sk25:an 
pansargrå kropp och orange

vinge. Senare målades kroppen 
om till en olivgrdn nyans - 
mycket på grund av att det upp- 
slod sprickor i de grå kroppar- 
na. Så den, som nu finns till- 
gånglig år olivgron och har 
gula markeringar. Åter till mo
dellen, som år i skala 1:6 och 
har spånnvidden 1767 mm.

Vingen
Vingen byggs på elt något an- 
norlunda sått. Den saknar nåm- 
ligen huvudbalkar, vilket gor 
att man får bygga upp vingen 
på plankningen i stållet. Kon
struktionen år viktmåssigt vål- 
digt lått, men for dens skull intc 
vek. Man bygger vingen i tre

del ar. Eli miltparli och två yt- 
tervingar med inbyggd skrånk- 
ning. Skrånkningcn uppstår 
automatiskt utan upp-pallning 
av bakkanten.
FOr att få modellen mer skalen
lig har jag åndrat en del i kon
struktionen. Vingens plank- 
ning stammer ej overens med 
originalct, så den tick utokas 
betydligt. Skcvrodrcns infåst- 
ningar mot vingen tåtades med 
bl a 0,4 mm plywood. 0,4 mm 
plywododen år for Ovrigt top
pen till skaladctaljcr. Jag an- 
våndcr Zap till sådana limning
ar. Vingen har två stora klaffar 
på undersidan, vilka jag åter- 
kommer till senare.

Kroppen
Flygplankroppen år Buckems 
verkliga delikatess! Dcss rym- 
lighet på mitten gór att man lått 
får plats med radio och tank. 
Uppbyggnadcn av kroppen år 
dock ganksa jobbig. Man byg
ger kroppens nedre del "upp & 
ned" på byggbrådan. Kroppen 
vånds rått och dårefter limmas 
halvspant som bildar siomme 
till oversidan. Dessa plankas 
med tunna balsalister, som 
bordlåggningen på en båt.
Då originalets kropp bestod av 
relativt tunn plywood så syntes 
spanten igenom. For att få 
modellen på likartat sått, så Pa
ste jag tunna lister på motsva-
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rande stållen utanpå kroppen. 
Eftersom kabinhuven år så 
bred kravs en hel del arbete 
hår. Stolama tillvcrkades i tunn 
offsetplåt.
Instrumentbrådan gjorde i 1 
mm plywood, som perforera- 
des efter instrumentens place
ring. Diverse spakar och dylikt 
tillvcrkades av aluminiumrdr 
eller plåt.
Motorkåpan år lite specieli till 
"Bestmanncn". Den år våldigt 
avsmalnande vid nosen och låg 
i hdjdled så det år svårt att få 
plats fdr en 4-taktsmotor. 
Problemet år, att om man vill 
anvånda motorbockama, som 
finns med i satsen, så sticker

motom ut nedanfor kåpan. Det 
gållcr att få tag i en "låg" motor 
och hoja upp motorbockama så 
gott det går.
For att lått kunna justera mo
tom på fåltet gjorde jag bpp- 
ningsbara luckor i aluminium - 
som ju originalet har.

Motorvalet
Den engelska Laser 50:an år la
gom stark till denna modeil. 
Den går alldeles utmårkt inver- 
lerad också. Tomgången år 
såker och låg utan nitro och 
speciella fyrtaktsstift. Jag an- 
vånder OS 7 - ett byglat stift - 
och detta fungerar utmårkt. 
Motom år for ovrigt nåstan helt

utan vibrationer. Fór att få 
"drag" i manovrar an vånder jag 
en 12x6 Master Antik propel
ler. Dock har jag haft vissa 
kylproblem. Motorkåpan har 
dåligl med utslåpp av luft och 
forhindrar cn god kylluftstrom- 
ning. Problemen uppstår dock 
endast vid extrem vårmc eller 
vid hård blåst, då man får kora 
på hogre varv i molvinden.

Sid- & hojdroder
Dessa roder år våldigt lålta och 
kan tyckas veka. År man bara 
forsiktigt med spånning av 
klådsel (siden, forståss) så biir 
dom inte skeva och inga spe- 
ciclla forstårkningar behdvs.

Fena och stabben år helplank- 
ade sprygelkonstruktioner utan 
några mårkvårdigheter. 
Landstållet som år infåst i 
vingen gjordes fjådrande. Till 
det anvåndes två fyrkantprofi- 
lcr, 4 mm pianotråd och pas
sande fjådcr.

Fortsdttning sidan 42! ►>

Stora bilden visar den snygga 
Sk25:an sneil bakifrån. T v 
nertill några exteriorbilder 
och på denna sida kabinen i 
nårbild samt Stefan med sin 
Besimann. T h nedán dnnu en 
bra bild - modeli eller 
verklighet?

9



Den japanska OS-fabriken har 
så totalt anammat Long Strokc- 
konceptet (underkvadratiskt 
slag/cylindcrforhållandc) att 
samtliga deras 10 cm3-rnotorer 
nu har en langre slagliingd ån 
borming (=cylinderdiameter). 
Vad har amerikanska masters- 
vinnaren Chip Hyde gemen- 
samt med svenske F3A-måsta- 
ren Anders Johansson och ty
ske F3A-måstarcn Bertram 
Lossen?
Svar: OS 61 Long Stroke!
Att OS F3A-motorer har eta- 
blcrat sig i tåvlingskretsar står 
helt klart når man tar sig en titt

på motoremas tåvlingsresultat. 
Hår några exempel: VM -87 i 
Frankrike 3:e plats OS 61, 6:c 
plats OS 61 RF ABC-Pump, 
8:e plats OS 61 RF ABC, 9:e 
plats OS FS-120. Amerikanska 
masters -87: l:a OS 61 RF 
ABC-Pump, (Chip Hyde). SM 
-87: l:a OS 61 RF ABC-Pump 
(Anders Johansson). EM -88: 
2:a B Lossen, BRD.
OS 61 Long Stroke i olika ver
sioner har kommit att bli den 
vanligastc motom vid al la stor- 
re F3A-tåvlingar. V ARFOR? 
Ja, inte år den den starkaslc, 
snabbaste eller billigaste mo-

OS "jabbar" 
med båttre 
Long strokes
De år inte de starkaste eller låttaste!
Inte de snabbaste eller de billigaste.
Men hog effekt i kombination med rejål
tillfdrlitlighet år inte dumt det heller!
De år vad OS 10 cm3 -motorer bjuder på!
tom. Det år inte ens den låttaste 
motorn, som an vånds i F3A. 
MEN. Den låmnar hog effekt i 
kombination med bra tillforlit- 
lighet. Den år inte det minsla 
nyckfull, har bra slitstyrka och 
lått tillgångliga reservdelar 
samt inte minst den år inte cx- 
tremt dyr. Dessutom finns den i 
ett flertal olika varianter - med 
eller utan pump, med eller utan 
ABC foder/kolv samt sido- el
ler bakutblås.
På grund av motoms många 
tåvlingsframgångar på kort tid 
år det med storsta intresse vi tar 
oss an en test av OS 61 och den 
S tora bilde n ovan visar OS61 
snett bakifrån. Observera att 
monlagebultarna for baklocket 
har tagits bort fór fotogra
feringen. Har till vdnster 
niotorns olika delar. Till hóger 
ser vi niotorns fórgasare och 
den nya pumpen, som absolut 
inte får plockas isår!

absolut stftrsta nyfikenheten 
galler naturligtvis pumpen. 
Frågan år: ska pumpen funge- 
ra? Många år ju de, som onskat 
Perry-pumpcns konstruktor till 
en mycket varmare plats.

Forgasare och pump
Fftr att stilla vår nyfikcnhet 
skali vi dårfdr fdrst behandla 
pumpen och forgasaren - båda 
hdr ihop som en enhet och 
fungerar inte var for sig! For
gasaren, som kort och gott hc- 
ter -86, år en nykonstruktion 
med cirka 95 mm2 ftppning. 
Det år naturligtvis pumpmat-

VARVTALSTABELL

OS 61 RF ABC-P
Propellertyp varv/minut

Mk 11 x 73/4 + 2*> 10.800
Mk 111/2x8x2*» 9.400
Robbe Dynamic 12 x 6 11.400 
Zinger 12x8 (trå) 10.000
Angivna varden med 80/20- 
standardbrånsle och Tettra nr 4 
luftfilter. Utan Ijuddåmpare eller 
avgasbój. Stift OS nr 8 overlev- 
de testen men passar dåligt till 
motorn. Enya nr 4 båttre.
*> = Silent Power
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ningen av brånslet, som mcd- 
gcr en så pass generos forga- 
sardppning. Forgasaren år av 
spjålltyp med ett hål borrat mitt 
i spjållet for brånsletillforseln 
till motom. Under spjållet sitter 
ett fór, som återfor overskotts- 
brånsle från forgasaren via 
pumpen till tanken. Dårav de 
två slangama från pumpen till 
forgasaren. Till skillnad mot de 
senaste spcciclla F3A-fórga- 
sarna från OS saknar denna 
forgasare separat mellanregi- 
sterjustering.
OS PD-02 år en membran- 
pump som drivs av overtryeks- 
pulsema i vevhuset. Pumpen år 
inbyggd i vevhusets baklock 
och kommer fårdigjuslerad 
från fabriken. Den får aboslut 
inte demonteras och justerskru- 
vama får inte roras. Det år med 
andra ord bara att "tuta och 
kora". Forgasaren justeras på 
konventioncllt vis och den 
enda extra tillsynen som kråvs 
år att spola ur pumpen med ren 
metanol, om inte motom skali 
anvåndas fór en långre tid. 
Tcorctiskt sell kan tanken pla- 
ceras var som helst i planet - 1 
ex Over lyngdpunkten. Men 
fabriken rekommenderar åndå, 
att brånslelcdningama hålls så 
korta som mojligt.
Vevhus
Till skillnad mot sin fOregång- 
are OS 61 VF, saknar OS 61 
RF separat frontbox. Detta gor 
att det nya vevhuset biir stabi- 
lare, låttare och billigare. Gjut- 
ningen år låt och utan porer, 
exterioren år vackert sidenmatt 
och invåndigt år huset maskin- 
bearbetat till hogglans. Forga
saren klåms fast med hjålp av 
en urfråst stålpinne, som tange- 
rar monteringshalsens periferi. 
Elt spår år fråst så att vevsta- 
kens storånda inte skali ta i 
vevhusets bolten. Dessutom 
finns ett extra spår fråst strax 
bakom vevstaksurfråsningen, 
som medger montering/del- 
montering av vevstaken, och 
dårmed hela motom.
Vevhuset år m a o mycket 
trångt fór att hålla uppe vev- 
huskompressionen.

Ve voxel
Vevaxelns två diametrar år 17

resp 9,5 mm, gaspassagen år 12 
mm och det mjukt formade in- 
loppshålet har måtten 11x15 
mm. Den krysskilsfastsatta 
medbringaren år utshimsad 
från vevhuset med en 1 mm 
stålbricka. Vevaxeln år kon
ventioncllt balanserad genom 
att material har frasts bort på 
båda sidoma om den 6,5 mm 
grova vevlappcn. Dårutovcr år 
avfasningar gjorda i balansen 
fór att kolven skali gå klar runt 
nedre dOdlågct. Axcln snurrar i 
två kapslade japanska spårla- 
ger med mått 22 x 9,5 x 7 mm 
fram och 30 x 17 x 7,5 bak.

Foder, kolv & topplock
Cylindercnhclcn år av ABC- 
typ och åven om det inte syns 
så år fodret av måssing. Fodret 
har behandlats i ett speciellt 
nickcl/kisel-bad, som enligt 
OS ger en hårdare yta ån krom. 
Hojdcn år 44,5 mm och flånsen 
upptill 2,4 mm. Dessutom år ett 
litet spår fråst i flånsen som 
passar mot en styrpinne i vev
huset och dårmed forhindras 
fclmontage av fodret. Avgas- 
portama år två till antalct. Var- 
jc port har måtten 10 x 6,8 mm. 
Óverstromningskanalerna år 
åven de två till antalet. Måtten 
år 13 x 5,5 mm. Och en ensam 
boostport har måtten 12x8 mm. 
Kolven år tillverkad av en alu
minium legering mal hog kisel
halt fór att få de egenskaper 
som kråvs av en modem mo- 
dellmotor. Fdr all ta hand om 
de stora sidokrafter, som bl ir i 
en underkvadratisk motor år 
kolven hela 24,5 mm hOg. Två 
mm ner från kolvtoppen finns 
ett oljespår svarvat och en 11 x 
8 mm stor lucka i kolvmanteln 
ser till att boostporten forses 
med overstromning. Kolvbul- 
ten har en diameter av 6 mm. 
Vevstaken år bronsbussad i 
båda åndar och fórsedd med ol- 
jchål.
Topplocket år gjutet och dår- 
eflcr maskinbearbetat, Glod- 
stiftsgångan år inte som bruk- 
ligt gjord i måssing utan gång- 
ad direkt i aluminiumgodset. 
Det 4,5 mm djupa fórbrán- 
ningsrummet år omgivet av en 
5 mm bred, svagt vinklad 
klåmkant. Tåtningen år gjord

OS Max 61 RF ABC-P
Luftkyld tvåtaktsmotor med frontinsug och bakut- 
blås. Våndspolad cylinder av ABC-typ. Brånslepump 
av membrantyp. Portionerande fórgasare, som 
anpassats speciellt fór pump.

Cylinderdiameter 23 mm
Slaglångd 24 mm
Slag/cylinderfórhállande 1.043 (underkvadr)
Slagvolym, totalt 9.97 cm3

Vikt med pump 573 g
Vikt utan pump 540 g
Insugsarea 95 mm2
Vevhusbredd 42 mm
Hójd utan glódstift 81 mm
Långd (medbringare - baklock) 104 mm
Monteringshål 52 x 25 mm
Effekt (enligt fabriken) 2.0 hk/16.000 varv
Pump =S PD-02

Pris 1.855:-
Pris avgasbój 276:-
Pris extra lång pipa 735:-

Generalagent: Model Craft, Rundelsgatan 16, 
200 12 Malmó, telefon 040-714 35

av en 0,4 mm tjock al umini um- 
bricka. Sex stycken insexskru- 
var håller toppen på plats.

Provkorning
Varfór borjar man nu att till- 
verka underkvadratiska motor
er? Svaret år bl a buller och 
lågre flyghastighet. Ja, inte så 
att en lång slaglångd i sig bl ir 
så mycket tystare. Men en un
derkvadratisk motor låmnar sitt 
maximala vridmoment vid ett 
lågre varvial och då kan man 
anvånda en stórre propeller. 
Alltså: lågt varv + stor propel
ler = lågre ljudnivå!

Om de vrålandc F3A-raketer- 
nas, forlåt, planens saga nu år 
all återstår vål att se. Men det 
kan mycket vål bli så att skårp- 
ta bullcrkrav på våra flygfålt 
forpassar hógvarviga "skrik- 
halsar" till historiens soptipp. 
Nåvål, nu år det så att OS 61 
RF bara år strax under kvadrat 
dvs slaglångd/borrning ger i 
det hår fallcl 24/23=1.043. Om 
vi jámfór med en klassig un- 
derkvadrati.sk motorkonstruk
tion som Harley-Davidsons 
motorcykclmotor på 1.340 cm3 
får vi ett slag/borr-fórhállande 

Fortsattning sidan 15!
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ř ---------------------
Avstándet mellan hálen 
beror på vilken motor 
Du anvánder · mát! 
Háldiameter 3,5 mm

Mollanlággsbitar 
av 3-4 mm aluminium 
med bredd 5 mm och 
lángd cirka 30 mm

lank. Hur modellen ska kånnas 
i luften tar vi upp senare.

Tillbehor
Den som forsoker flyga med 
enbart en modeil kommer snart 
på att det undcrlåttar om man 
har ett par linor och ett kon- 
trollhandtag. Borja med hånd
taget. Kop ett eller gor ett sjålv. 
Kdpcr Du ett ska det intc vara 
ett avsett for 0.8-motorer, utan 
valj ett som kan tånkas hålla 
ihop hela Bygningen. Sjalv 
tycker jag ett egentillverkat 
handtag ger basta greppkån- 
slan, då man format det efter 
sin egen hand. Tillverka fbr- 
slagsvis håndtaget av något 
hårt tråslag, t ex ek eller kop ett 
yxskaft i jåmhandcln. Det se
nare råcker till flera handtag. 
Se skiss 4. Plast kan anvåndas, 
men det bl ir lått glatt når det 
biir kladdigt vilket medfor att 
man kan tappa håndtaget i nå- 
gon tilltrasslad tåvlingssitua- 
lion. (man kan åven tappa hu- 
vudet i vissa fall men det ska 
behandlas i ett senare avsnitt). 
Viktigt år också att inte laeka

combat combat v /  % / /  /  ř  f i

/ v ,  / t
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Forbered modellen
I forrå avsnittet gjorde vi klar 
modellen men det återstår ånnu 
ett par saker innan den år flyg- 
klar. Kolla fårst att tankroren 
inte år igensatta. Har det kom- 
mit skrap dår måste man rensa 
forsiktigt och få skrotet ut ur 
rdren och inte in i tanken. 
Evcntucllt kan man behova 
skdlja ur tanken efter rensning
en. Nu skali motom skruvas 
fast. Innan dess skali elt par 
mellanlåggsbutar av 3-4 mm 
tjock (tunn) aluminium tillver- 
kas (se skiss 1). Om man byggt 
modellen på ett riktigt sått skali 
motom passa perfekt i motor- 
bockama och man skruvar fast 
den. År man en o van flygare år 
det låmpligt att lågga ett par 
brickor under de fråmre fåst- 
skruvama fór att rikta motom 
utåt och på så sått åstadkomma 
12

mer linspånning. Kan man 
flyga år detta vanligtvis helt 
onodigt. Prova! Klipp till en bit 
brånsleslang mellan motom 
och tanken, inte fór lång och 
definitivt inte fór kort. Har 
motorn en lång brånslenål ska 
man kapa av den (se skiss 2) 
annars går den av i forstil kra- 
schen och då ofta tillsammans 
med hela forgasaren. An vånd 
helst svart slang (t ex Kavan 
eller Fox) till en dieselmotor 
men åven till gfådarcn. Sili- 
konslang tål inte dieselbrånsle 
och vanligt plastslang bl ir hård 
efter en kort tids anvåndning.

Tyngdpunkt
Skruva fast en propeller på mo
tom, t ex en Tornado plastpro
peller. Gcnerellt sett år 8x6 en 
bra storlek får en dieselmotom 
och 7x6 for glodaren. Har man

en mycket vass motor bor man 
inte anvånda plastpropcllcr då 
den kan kasta bladen vid hoga 
varvtal. Modellens tyngdpunkt 
ska ligga cirka 2-4 cm in på 
framkanten (se skiss 3). Gor 
den inte det kan man justera 
med tyngder fram eller bak. 
Denna justering år endast pre
lim inår ty den korrekta fås 
fårst efter provflygning. Hur 
man vill ha tyngdpunkten be
ror också lite på ens eget flyg- 
sått och man lår sig snart vad 
som passar. Men tanken då frå- 
gar sig vån av ordning? Måt- 
ningen ovan gbrs med otankad 
modeli men flyginstållningen 
sker mer fylld tank, men då 
tanken ligger strax bakom 
tyngdpunktscentrum år dess 
inverkan ganska liten. Model
len kommer att flyga i stort sett 
lika med fylld som nåstan tom

eller måla håndtaget, det bara 
klctar når det kommer brånslc 
på det. Olja istållct håndtaget 
eller låt det vara obchandlat.
Återstår att gdra li nor. Efter
som tåvlingsreglema sager, att 
avståndet mellan håndtagets 
centrum och motoms centrum 
skali vara 15.92 m +/- 0.04 råt- 
tar vi oss efter det. Måt forsi 
långden mellan motoms cen
trum och modellens lead-outs 
och sedan långden mellan 
håndtagets centrum och hånd
tagets lead-outs. Dessa två mått 
subtraheras från 15.92 och re
sultatet biir linomas långd, 
men tånk på att detta mått in- 
kluderar linlinkama i båda ån
dar. Linor och linkar kdpes 
från någon vålsorterad hobby
firma. Linkar finns också i 
fiskredskapsaffåren. Skaffa 
också en linspole till linoma



och var aktsam om dem. Linor 
dar det blivit kinkar (kraftiga 
bójar) skali kasseras då dessa 
utgor en såkerhetsrisk. Linån- 
dama górs på samma satt som 
modellens lead-outs, beskri vel 
i ett tidigare avsnitt.

TI r a n g le

Dieselsoppa blandar man låt- 
tast sjålv enligt receptet 20% 
ricinolja, 40% fotogen, 37% 
eter och 3% amylnitrat, vilket 
ger en låmplig blandning att 
bórja med. Glódsoppa Finns 
såkert att kftpa Fårdig i hob- 
byaffåren eller så blandar man 
sjålv enligt receptet 70% meta
nol, 20% ricinolja och 10% ni- 
trometan. En tankflaska under- 
låttar brånslets infórande i 
tanken.

Verktyg
Grundutrustningen bor inne- 
hålla skruvmejsel, skiflnyckcl, 
flacktång, avbitartång och 
tandborste (gammal). Tandbor
sten år bra for att få bort allt 
skrap, som fastnar i motom vid 
kraschar.

r
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f Bakilran

/
T ex gaswire 

^ t ill moped

Fran elektrikorsockerbit sa att 
håndtaget kan justeras

Kasta inte!
Slkta lite uppat!
Folj med lorsta bitent 

• Håll linorna stråckta! 
__  · Hall vingarna vagratt!

Piloten ska ga lite bakat 
och halla "neutral''-roder

y

r
Sett bakilran vingen!

Vrid uppat

" \

6b Stabbe, vinge och motor 
ska ligga i en rak linje!

Om Du har det sa har, sa 
flyger modellen daligt!

tedmoo teémc >otedmoo
Re ngo ring
For att tvatta linor behovs en li
ten fiaska med aceton eller lik- 
nande, for modelltvått går det 
bra med t ex fonsterputs. Plus 
en rulle hushållspapper.

Flygning
Nu har den stora stunden når- 
mat sig och det år forhopp- 
ningsvis en dag då det inte blå- 
ser storm. I och fór sig går det 
att flyga då också, men nya 
modeller år lattare att trimma 
in i lugnarc våder. En medhjål- 
pare som slåpper modellen ska 
man också ha letat rått på. 
Koppla ihop linor, handtag och 
modcll. Provdra all lihop fór att 
vara såker på att det hånger 
ihop. År man ovan drar man 
med en Fiskevåg men den vane 
brukar få en kånsla fór vikt och 
kan prova utan våg (iallafall

vid testflygningar). Skruva fast 
propellem så att den år parallell 
med framkanten vid kompres
sionslåget. Detta fórhindrar att 
propellem går av når man lan
dar på normalt vis. Kontrollcra 
att rodermekanismen fungerar 
och att linorna inte kårvar. 
Tanka modellen och starta mo
tom. Låt motom bl i varm och 
gc den en riktigt instållning fór 
brånsle och ev. kompression. 
Piloten fattar håndtaget och 
medhjålparen hållcr modellen i 
yttervingen. Piloten ska ha vin
den i ryggen och mekanikern 
ska ha den i ansiktet. Rodret 
ska ha neutrallågc eller lite upp 
och mekanikern skali hålla mo
dellen i horisontal låge och i 
princip bara slåpp ivåg den på 
teeken från piloten. År man 
ovan pilot kråvs det såkert en 
del tråning innan man klarar

startema bra. Sedan år det dags 
att óva på planflykt och land- 
ningar tilis det behårskas och 
sedan borjar man med looping- 
ar, buntar, åttor och annal trev- 
ligt. Se skiss 5.
Absolut cnklast och effektivast 
år om det Finns någon linflyg- 
kunnig i nårheten som kan hjål- 
pa till vid de forstå flygningar- 
na. Det sparar enormt mycket.

Flygtrimning
År modellen ostabil och svår 
att hålla i planflykt ligger 
tyngdpunkten aniagligcn for 
långt bak. Prova med att flylla 
fram den. Roderutslagen ska 
trimmas så att loopingar och 
buntar biir lika stora och att 
modellen flyger igenom dessa 
utan att tappa fór mycket fart 
eller slå. I så fall minskas ro- 
dcrutslagcn. Ofta år inståll-

ningen en kombination av 
tyngdpunkt och utslag. Prova! 
Verkar del helt omOjligt att få 
modellen att flyga bra bór man 
titta på om den år skev. År 
motorn i linje med vinge och 
stabilisator? Fel hår och mo
dellen biir svår att flyga plan
flykt med. År vingen skev? Fcl 
hår och modellen uppfór sig 
konstigt i manóvrama. Åtgår- 
da! Se skiss 6A & 6B.

Óva
Nu år det bara att óva, óva, óva 
... Efterhånd som man biir båt- 
tre kan man fórsóka flyga två 
styckcn i cirkeln och åven såtta 
på serpentiner och óva klipp. 
Mer om delta senare.
Till dess

HONK!
Ililmer
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Saitos boxer & 
stjårna - ett par 
drómmotorer!
Vår motortestare har fått ta en titt på 

några Saito-motorer. Och han har 
nåstan blivit lyrisk!

På Nona Hamngatan mitt i 
centrala Gdteborg, ligger Lck- 
sakshuset och i dess kållare 
finns en vålsoricrad hobbyav- 
delning. Chefen fór hobbyav- 
delningen heter Joran Roberts- 
son och det var han, som hade 
vånlighetcn att låna ut motorer- 
na ett par dagar for påsccndc 
och fotografering.

Fyrtaktare & ångmaskin
Saitofabriken i Japan har kon
čen trerat sig på att tillverka fyr

taktare och ångmaskiner med 
tillbchor och har åtminstone 
fór nårvarande inte några två- 
taktare på sitt program. Saitos 
motorer ar relativt något billi- 
gare ån sina konkurrenter och 
har ett modellutbud, som spån
ner mellan den minsta FA-30 
på 5,0 cm3 till den storsta FA 
325 R5 stjårnmotor på 53 cm3. 
Delta bor ju vara attraktivt for 
hugade spekulanter. 
Dctaljfinishcn på de hår två 
exemplaren var myckct hog

Ovan: Saitos boxermotor som 
inte går av for hackor och till 
hogcr hår "Stjårnan" sett snett 
framifrån - "åhh, år den inte 
vackerV." Bilderna t v visar 
stjårnmotorn uppifrån - obs 
avgasringen år ej monterad. 
Ncrtill t v "stjårnan'' bakifrån. 
Slangen år till fór alt "snapsa" 
två cylindrar. Nertill boxermo
tor ns vac.kra fórgasare (lyriskt 
så det forslår! Red's anm)

och det var vålfyllda tillbehftrs- 
påsar som medfoljde respekti
ve motor. Kritik måste vi dock 
rikta mot instruktionsbladen, 
som var skrivna på en dålig och 
bitvis svårbegriplig engclska.

Topp & cylinder i ett!
En intressant konstruktionsde
tal j på de hår två motorema år 
all topplock och cylinder år i ett 
stycke. Fdrdelama med detta år 
bl a låttare cylinder, absolut 
gastat topp, storre yta på top

pens kylflånsar, inga skruvfor- 
band och båttre kylning. Nack- 
delcn år ett mer komplicerat 
tillverkningsfórfarande och 
dårmed hogre pris (gåiler inte 
minst en rcservdels-"cylle").

Båda motorema år klart over- 
kvadratiska (=stórre borr ån 
slag). Boxermotom har ett 
slag/borr-forhållande på 0.82 
och motsvarande vårde fór 
"stjårnan" år 0.89. Det hår med 
s k overkvadratiska motorer 
ger motorer med korta stdt-

14



Saito FA300T Gold Head
Tvåcylindrlg, fyrtakts boxermotor. StOtstångspåver- 
kande lyftare. Cylindrar av AAC-typ (aluminium, 
aluminium & krom). Óverkvadratiska slag/cyl-fórhál- 
lande. 2 st glódstift + glódstrómskablar medfóljer.

Brånsleåtgång vid fullvarv 70 cc/min
Cylinderdiameter 34 mm x 2
Slaglångd 28 mm x 2
Slag/cylinderfórhállande 0.82 (óverkvadr)
Slagvolym, totalt 50 cm3
Varvtal (enligt fabriken) 1500-9000/minut
Vikt 1.750 g
Propellerstorlek 20x8M- 20x10"
Gånga M8
Pris 6.250:-

Generalagent: Radio Control Center AB, 
Grånnavågen 24, 561 32 Huskvarna, 036-14 53 60

stiinger, låg hojd och stor yta i 
forbrånningsrummet så att man 
kan få in stora ventiltallrikar. 
Dcssutom får kol ven cn kortare 
våg att rora sig och dårmed la
gre kolvhastighet.

Efter att ha fått stifta cn nåra 
bekantskap med dessa båda 
motorer år vi helt på det klara 
med att riktiga plan har två 
vingar och runda motorer. 
Boxermotom får val gålla som 
fatligmans stjåmmotor eller så 
år det på det visel, alt hogving-

ade plan med boxermotorer 
också år riktiga plan (den som 
har flugit cn Cub lår åtminsto- 
ne inte sågaemot!).

Conny Åquist-Renman

Ring mej gårna på 
telefon 031-19 48 16 om 
Du undrar over något 
eller vill tipsa mej om 
någon intressant motor.

Saito FA325 R5 ABC
Femcylindrig stjåmmotor av fyrtaktstyp. Stótstángs- 
påverkade ventillyftare. Overkvadratisk konstruktion.
Inbyggd impeller finfórdelar brånsle/luft-blandning- 
en. Portionerande fórgasare. 5 st fyrtakts glódstift 
medfóljer + glódstrómskablar och instruktioner.

Brånsleåtgång vid fullvarv ~75 cm3/ minut
Cylinderdiameter 24.8 mm x 5
Slaglångd 22 mm x 5
Slag/cylinderfórhállande 0.89 (Overkvadr)
Slagvolym 53 cm3
Slagvolym per cylinder 10.6 cm3
Varvtal 1500-7500 v/min
Vikt 2.400 g
Propellerstorlek 20x8"-20x10"
Pris 11.950:-

Den hår motorn levereras i en kartong, som har
måtten 28 x 28 x 27 cm (huvaligen!)

Generalagent: Radio Control Center.
Grånnavågen 24, 561 32 Huskvarna., 036-14 53 60

År det hår Din sista Modellflygnytt?
Om Du vill ha fler, så måste Du betala medlems-! 
avgiften fór 1989 via Din klubb senast 15 mars ! 
1989. Gór det omedelbart, så år Du såker på att ■ 
Inte gå miste om óvriga nummer under 1989!

I Var med i vårt stora vårvningslotteri! I 
Lår mer om SMFF:s medlemsvårvningskampanj I 

I på sidan 23. Var med och vinn motorer! I
V -----------------------------------------------------------------J

OS Max 61 RFABC-P
Fortsdttning från sidan 11!

av 108,0/88,8= 1.216-så, som 
synes ån har japanema en bra 
bit att gå for att få fram cn rik- 
tigt "lufsig" gång! Men visst 
marks detmed en gång molom 
startar att det år en underkva
dratisk konstruktion: det låg- 
frekventa ljudet, det låga var- 
vet (= startfingret hinner un
dan!) och de våldsamma "vri
det". Det år helt enkelt en res- 
pektingivandc vårdighet over 
cn sådan hår motor.
OS 61 RF ABC-P år en myckct 
låttstartad motor. Pumpen 
fungcrar klanderfritt (den sak- 
nar ju justeringsmojligheter 
och eftersom molom glatt 
svingar storre propel Irar passar

den såvål F3A-flygarcns som 
skalaflygarens krav.
Dock fungcrar denna motor il la 
med det bifogade glodstiftet 
(OS nr 8). Hår år de fritt fram 
for experimenterandc! Kon
kurrenten Enyas stift "lirade" 
båttre ihop med motom. Det 
var framfor allt tomgången, 
som blev båttre med det stiftet.

P rovflygning
Motom har i skrivande stund 
gått sju timmar varav sex tim- 
mar har den varii i luften, dvs i 
praktiskt bruk. Modellen som 
motom har framdrivit har varit 
en Joker, som våger 4250 g.

Fortsdttning sidan 40! ^

Så hår ser det ut nar Du har demonterat Din pump. Nej, jag bara 
skojar, ty pumpen får absolut inte demonteras. Pumpen beslår av 
sex gjutna aluminiumdelar, ett metallmembran, ett plast 
membran, diverse ventiler, fjddrar och packningar. Den har fyra 
inlopps- och utloppsnipplar: ett inlopp suger brdnsle från tanken, 
ett utlopp forser forgasaren med brdnsle; en år fór brånsleretur 
och återfor overskottsbrånsle till tanken. Den fjårde nippeln 
ansluter pumpens regulatorkammare till forgasaren fór att 
avkånna tryeket i venturin. Foto: P. G. F. Chinn
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Lås också om 
Lars Pekkalas 

vinschbygge på 
sidan 36!

I april i år beslutadcs åniligen 
om nya vinschregler fór F3B. 
De nya reglema, som innebår 
en kraftig sankning av effekten 
hos vinscharna, trådcr i kraft 
fórsta januari 1989. Forhopp- 
ningsvis kommer nu det så kal- 
lade vinschkriget att vara slut 
och F3B-flygama vårldcn over 
kan ågna sig åt att bygga flyg- 
plan i stållct for startapparater. 
Regeln sager, att vinschmotom 
skali vara en startmotor ur en 
serieproduktion och ha minst
15 mQ total intern resistans. 
Motståndet kan uppnås genom 
att man kopplar in ett yttre 
motstånd i serie med motom. 
Energikailan skali vara ett bly/ 
syra-batteri på hogst 12 V. Bat
teriets interna resistans får vara 
langst 6 mQ och dess "cold 
cranking performance" hógst 
275 A enligt DIN, 340A DEC 
och 460 A enligt SAE. "Cold 
cranking performance" år en
ligt regelmakaren (Ralf Deck
er, ex var Idsmas tåre, Tyskland) 
ett indirckt mått på batteriets 
intema resistans. Om dcnna 
uppgifl inte Finns tryckt på bat
teriet (finns bl a inte på OK:s 
batterier) får man vånda sig till 
tillverkaren eller titta på ett 
annal fabrikat.
En kombination av 15 mQ- 
motor och ett 6 mQ-batteri kan 
i teorin ge en uteffekt på cirka 
1,7 kW. I praktiken kommer 
det att bli bctydligt lagre be
roende på elektriska fórlustcr i 
ldcningar och relåer och meka
niska fórluster i motor och 
vinsch. Det år nog realistiskl att 
råkna med cirka 1,2-1,3 kW. 
Detta kan jámfóras med 2,5- 
3,0kW, som vi an vånder i Sve-
16

Nu biir det nya 
vinschregler!

rige idag och cirka 4,5 kW, 
som anvånds utomlands.

Hur gor man nu då?
Hur ska man då gora fór att 
anpassa sin vinsch till de nya 
reglema? Om man har en 
vinsch, som år fór stark (De 
fiesta år!) kan man anvånda 
mójlighctcn att koppla in ett 
motstånd i serie med motom. 
Om motom år mycket fór stor 
år det tillvågagångssåttct fór- 
modligen inte så bra, då de fut- 
tiga volt, som finns tillgångliga 
bchóvs fór alt bogsera upp 
flygplan och inte vårma mol- 
stånd! Ett molorbyte år nog att 
rekommendera i det fallet. Vid 
motorbyte eller nybygge bór 
man fórsóka hitla en motor, 
som ligger så nåra 15 mQ som 
mójligt. Ar den intema resi
stansen lite fór låg, sålter man 
dit ett litet motstånd (Tånk på 
effekten! En opiimal motor/ 
batterikombination drar mer ån 
500A vid stallad motor!) Ar 
den intema resistansen lite hó- 
gre an 15 mQ år det inget att 
góra ål.
Fór att underlåtta finns hår in- 
till en lista med diverse start- 
motorer och deras resistansvår- 
den. Alla siffror kommer från 
Ralf Decker, som beklagar att 
informationen från Lucas år av 
myckct gammalt datum. Men 
det brukar ju årgången på bilar- 
na som vi tar starlmotorcma 
från också vara! Det bór nåm- 
nas, att startmotorer sålian år 
sådana precisionsinstrumcnt, 
som man kan fórledas att tro, 
då man låser tabellen. Del Finns 
toleranser både uppåt och ned
át! Dárfór har Herm Decker

låtit konstruera en apparat, som 
kan måta alla nódvándiga para- 
metrar. Den år tyvårr både 
komplicerad och dyrbar (cirka 
425 DM). En sådan apparat år 
enligt min mening absolut nód- 
våndig att skal la till Sverige, så 
att vi kan kontrollera våra vin- 
schar innan vi åker ut och tåv- 
lar. En fór stark vinsch medfor 
omedelbar diskvalificering om 
den anvånds på tåvling. Tåv- 
lingsarrangorcma måste också 
ha en mojlighet att kontrollera 
om någon tåvlande har mani- 
pulerat med sin vinsch eller sitt 
batteri!

Mindre flygplan kanske?
Hur de nya reglema kommer 
all påverka flygplanen år svårt 
att sia om. Helt klart år att start- 
hójden kommer alt bii lite la

gre, så tcrmikfiygningen kom
mer att bli mer utslagsgivande 
ån den år idag. Hastighetsflyg- 
ningen kommer att bli lite lång- 
sammarc och distansen någon 
eller några slråckor kortare. 
Kanske modcllema biir lite 
mindre och låttare, men det 
hela bl ir en avvågningsfråga 
mellan flygprestanda och start- 
hójd.
Om det år någon som vill fråga 
om någonting, så ring mej gar
na! Det skri vs och meddelas en 
hel del om de hår frågoma i 
CIAM:s F3B subkommitté just 
nu och då jag år medlem dår, så 
får jag ta del av den informatio
nen och kan vidarebefordra 
den till intresserade flygare.

Sven-Olof Carlsson 
Orebro 

019-32 0751
Λ

Några motorer och resistansvården
Motor Motstånd

Bosch EF 12V, 0,95 kW 15,70 mQ
Bosch GF 12V, 1,10 kW 14,30 mQ
Lucas 2M100 Inertia 29 slot 14,80 mQ
Lucas 2M 100 P/E 29 slot 14,60 mQ
Lucas M 418 G Inertia 37 slot 15,96 mQ
Lucas M 418 G P/E 37 slot 15,40 mQ
Lucas M 45 g Inertia 37 slot 16,00 mQ
Paris-Rhone D 9 E 31 15,40 mQ
Paris-Rhone D 10 E 52 15,40 mQ
Paris-Rhone D 10 E 63 15,40 mQ
Paris-Rhone D 10 E 75 14,75 mQ

Motorn Bosch GF 12V rekom m enderas av Ralf
Decker och den finns eller fanns med fóljande
reservdelnummer:
0001 311 101 Ford 0001 311 103 Volvo
0001 311 122 Audi 0001 311 125 BMW
0001 311 128 Ford Transit 0001 311 146 Volvo

V_____________ _______________ J



ΓΓΌΟ
Johan Bagge 
Lokegatan 24 
60236 Norrkůpmg 
Telefon 01 M 33647

fanerier & finurligheter m.m.

Frippe 
fly ger lina!

E tt... och ivå ... Sjulton också. 
Modellen hoppar upp minst en 
meter vartcnda varv nar den 
kommer i turbulensen bakom 
klubbhusct. Buntama ... en ... 
for liten ... tvåan ... battre... 
ircan ... for liten igen. Liggande 
åttorna brukar gå rail skapligt 
... en ... två ... godkant. Det vår- 
sta kvar. óverliggandc åttoma. 
Men Jojje gjorde dåliga åttor 
också, så om jag bara får till 
forstå kringlan kanske det kla
rar sig. Nej ... sablar ... inte 
myckct till åttor, men domama 
brukar vara snaila på den ma
novém. Fyrkantloopingen går 
fint, som jag tranat på den. 
Jorå, skapligt... och landning- 
en klarar karran nåstan sjalv. 
Jo, landningen går ganska bra. 
Några studsar, men gråset ar 
lite ojåmnt, så det ar ursaktligt. 
Frippe har just flugit sin tredje 
Bygning i linflygtavlingen 
"Struntsnurran". Klassen ar 
semistunt. Frippe ar fantast på 
alil modcllflyg. Tidigare har 
det mest blivit friflyg, men se
dan nåt år har han fått smak på 
linflyg. Som vanligt ar det gode 
vdnnen "Kalkyl" som ar det 
som hjalper Frippe med det 
tekniska. Han ar ju inte direkt 
noggrannheten sjalv, Frippe, 
men Kalkyl har faktiskt fått 
Frippen alt bygga några stunt
modeller som ser riktigt snyg- 
ga ut ... på avstånd i alia fall. 
Och så har Frippe tranat upp 
flygfórmágan så alt han kan 
flyga semistunt-programmet så 
bra att man kan urskilja alla 
manovrema med lite god vilja. 
— Vackcrt Frippe. Synd att du 
gjorde så sneda wing overs, 
annars var det bra. Men du

hade tur att inte motorn stanna- 
de på toppen av loopingen. Den 
diir tanken du satte ihop år inte 
bra. Du borde gjort en un i flow- 
tank i stållet, som jag sa forut." 
Frippe har aldrig fattat vad en 
uni-flow tank år. Kalkyls for
klaringar var lite for svåra. For- 
modligen något myckct bra, 
men svårt, som alltid når Kal
kyl såger hur man skali gora 
Just nu tanker inte Frippe på sin 
tank. Tåvlingcn har inte lockat 
så många dcllagare och de fie
sta år faktiskt mer nyborjarc ån 
vad Frippe år. Till hans stora 
fórváning år det bara han sjålv 
och en dcltagarc till som har 
chans på seger nu når tåvlingcn 
nåstan år slut.
Den andre år Frippes klubb- 
kompis Jojje. Han borjade med 
lin Hyg for ungefår ett år sedan 
han med. Dårcmot har han flu
git mer Frippe, fór han fick l'rån 
borjan en byggsats som var 
nåstan fårdiga att flyga. Så han 
kom i luften långt fore Frippe 
som ju fórst måsle bygga sin 
modeil av balsa och papper, 
Och så har det varit hela året. 
Båda har forbrukat 3-4 model
ler, men medan Frippe kåmpar 
med riming, byggbråda, lim 
och lack har Jojje fått modeller 
som han kunnat flyga redan 
efter någon vecka. De år dess- 
utom myckct flotta med fa- 
brikslackade motorkåpor och 
massor av deka ler.
Georg och Frippe går på sam- 
ma skola. På rasterna tråffas 
dom ofia och snackar modcll
flyg. De kommer ganska bra 
Overens, men Frippe tycker 
ibland att Jojje har det lite for 
latt att få nykopta grejer så fort

har behover något. Kanske år 
det avundsjuka, men Frippe 
måste i alia fall sjålv knåpa 
ihop sina modeller och spara 
till nya prylar.
Nu år det bara Jojje kvar att 
flyga. Med en bra avslutning 
kommer han att vinna Over 
Frippe ganska såkert. Jojje har 
som vanligt ett litet gång grab
bar med som medhjålpare. 
Dom beundrar den blånkande 
modellen. Ja, den år fin, det 
kan inte Frippe låla bl i att 
tycka. Men så har den nog kos
tat också. Tillochmcd piloten 
ser belåten ut når Jojje fållcr 
ner huven och sailer fast den 
med en liten gummisnodd.
— Klart, nu kor vi!
Modellen hoppar lite i starten 
från gråset, men så fort den 
kommit upp lite i luften går den 
stadigt. Den år lite storre ån 
Frippes, så turbulensen bakom 
klubbhusct påverkar den inte 
så mycket.
Frippe år inte den som direkt 
HOPPAS att en kamrat skali 
flyga dåligt, men han kan inte 
låta bii att bii lite besviken når 
han ser hur elegant den stora, 
rOda modellen går. Jojje har

faktiskt tagil sig i flygtekniken. 
Han har nog trånat en hel del! 
Loopingarna och buntama går 
bra. Liggande åttoma år lite 
sneda, men inte såmre ån Frip
pes. På loppen av fyrklOvern år 
det något som blånker till i luf
ten, men snurmingarna ligger 
unge får dår de skali.
— Sjutton också att Jojje haft 
chans att tråna så mycket, tånk- 
er Frippe når planet landar all- 
dclcs intill.
Den lilla piloten ser nu inte rik
tigt lika belåten ur. Han har bli
vit oljig i ansiktet och alldeles 
svart om nåsan.
Jojjes supportergång år uppåt. 
Alla vill båra modellen till de- 
pån. Frippe hor något om fór- 
stapris.
— Lille Georg, så roligt att du 
vann! Jojjes mamma kvittrar.
— Nej, det år Frippe som år 
vinnaren, såger Kalkyl, som 
just kommit fram och visar 
fram något i hånden.
Varfór sade Kalkyl att Frippe 
vann och inte Jojje?
Fundera på det till nåsta num
mer av Homan.

Vi hors! 
Bagge
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Enklare
friflyg!

Det finns fortfarande ett aktivt 
friflyg i det har landet, men 
många faktorer på verkar akti- 
vitetema i negativ riktning. Fri- 
flygarc behdver stora mark- 
ytor, for en FAI-tavling uppe- 
mot en kvadratkilometer och 
om mojligt med av vanligt in- 
stållda farmare ågda fait om
kring.
Forr var det inga storre pro
blem. Hela vinterhalvåret fldg 
man på sndtåckta åkrar och 
frusna sjdar. På sommaren var 
många vålkomna till militiira 
flygfålt, mer eller mindre nar- 
belågna. Det tidens flottiljchc- 
fer och Flygstaben var installda 
på, att modcllflyg var fórsta 
steget mot en flygkarriår. Så 
inte idag. Flygvapnct HAR rc- 
krytcringsproblem!
Jag har tavlat på flottiljer på 
Froson, i Uppsala, Tullingc, 
Såtenas, Save. Allt numera for- 
bjudet område for friflygare. 
Mycket begransad verksamhet 
i Norrkoping och Ångelholm. 
En tredje faktor från fórr var, 
all, om man plockar bort Ving- 
amas flygare och någon ensta- 
ka från provinsen., var tiderna 
blygsamma i resultatlistoma. 
Alltså, mindre krav på Tallets 
storlek.
Om vi tar bort militiiriaiten har 
vi idag i stort sett samma fórut- 
sattningar som vi hade 1940. 
Om vi också valjer modeller, 
som har 40-talsprestanda kan 
vi andra dagens friflygbild va- 
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sentligt. ett av våra nutidspro- 
blcm ar fallfrågan, men med 
ratt infallsvinkel kan vi komma 
over detta. Darmed skulle vi 
också kunna oka antalct tav- 
lingar betydligt, vilket de fiesta 
sakert skulle se med gladje. 
Fdrr kunde man smalla iv3g 
åtskilliga tavlingar på lokal 
basis. Små startfdlt, men korta 
resor och korta dagar. Modcl- 
lcrna var cnklare an nu. Kom 
man till en idvling med en halv- 
taskig "Scrappy" var det ingen 
som jaklades. Alla acceptera- 
dc, alt foruLsattningar och 
skicklighet varierade, och 
hjalpsamheten satt i hogsatet. 
Rcglcrna var cnklare, vilket 
också medforde fler varianter 
på ett tema an vi har idag. 30- 
talets engelska "streamliners", 
amerikanska "boxes", svenska 
"ulvsundare" gjorde Wake- 
field-klassen till en rolig gren. 
Idag kan jag på rak arm crinra 
mig en fransman med något 
egendomliga Wakefields och 
en kille i USA med FIC-ankor. 
I ovrigt ar FAI-klassema ett 
under av likriktning.
Gud va'tråkigt! (Detta ar nog 
en viktig del i Oldtimerflygets 
popularitet!)
Jag brukar saga: Tank om fot- 
bollsspelama måste sy sina 
bollar sjalva. Fotbollcn vore cn 
liten gren i så fall! Nu har vi 
blivit av med sjalvbyggarre- 
gcln, men vi måste andå kom
ma ihåg, alt det ar lattarc att

massproduccra fotbollar an 
modellflygplan, sarskilt om de 
scnarc skali flyga.
Om vi studerar friHygcts tekni- 
ska utveckling, med autoroder, 
dito stabbe, stallbara snurror, 
plåtvingar, snurrekrokar m.m. 
kan vi dra cn annan parallell: 
Dagens fotbollar ar i regel gjor
da i plast. I ovrigt har ingenting 
skett. Viktig slutsats: Utrust- 
ningen skali vara enkel for en 
god rckrylcring.

Jaha, nu har jag klagat igen. 
Vad gor vi? Den frågan måste 
jag val svara på, då jag bråkar 
så mycket. Okej, då!

Det hdr galler alla modell- 
flygklubbar i Sverige, som vill 
bredda m o d e la g e t!

1. Invcntera friflygmojlighe- 
tema i narheten. Flygfall, 
åkrar, sjdar.

2. Tag kontakt med alla klub- 
bar inom en radie av 5-10 
mil. Kom overens om en 
tavlingsserie på 4-6 tav- 
lingar under en halvårspe- 
riod, l ex oktober-mars.

3. Kom Overens om klasser. 
Jag foreslår foljande (al la 
med 2 minuters maxtid):
- Al segelmodeller
- 77 cm gummimotor
- C 1 med Baby Bcc &

15 sekunders motortid
4. Tre perioder. En kort dag 

gor mamma mindre ner
vos.

5. Deltagama tar tid på varan- 
dra. I brist på annal får arm
bandsur duga.

6. Ta latt på reglema i bOrjan. 
Ett par gram undervikt ar 
inte allt har i varlden!

7. Kan Ni val ja mellan sjO och 
åker - ta åkem. Dar finns 
det chans fór flcr åskådarc.

8. Kor stenhårt med propa
ganda inom klubbama. 
Lågg upp det så, att tavling- 
ama successivt får hOgrc 
status. Fdrst en "tranings- 
tavling", sedan en eller två 
"tavlingar", sedan "stortav- 
ling" och den sista kan kal
ias "kretsmåsterskap".
Men alla tavlingar måste, 
ur propagansynpunkt, be- 
tecknas som en serie.

9. Kor gama samma tavling 
fór seniorema samtidigt, 
men kom ihåg, att juniorer- 
na går fOrst!

10. Låt aven icke anslutna delta 
- och varva dem efteråt!

Varfor en C l med Baby Bee? 
Jo, det ar en relativt billig mo
tor. Många RC-flygare har en 
(fór att hanga på sin Blue Phoe
nix). Den ar relativt svag och 
bOr ge mindre trimsvårigheter 
an en riktigt racermotor. Det 
kompenserar vi då med 15 sek 
motortid i stal let.
Sedan finns cn liten baktankc. 
Kanske någon eller några Hin
der på det har och kbper en 
Tec-Dec och hanger på samma 
modell fór att spoa Boman på 
SM. Ingct fel på Gerald, men 
han vinner fór ofta i dålig 
konkunrens. Och småningom 
får vi kanske fler FIC-flygare? 
Nu finns det en och annan fri
flygare med prestandafnatt. 
Dessa ber jag tanka på, att en 
nybdrjare inte ar efter 6 minu
ter utan termik, han kan inte 
ens tanka på, vad det innebar. 
Han vili fórst och framst ha en 
modell, som flyger, och i andra 
hand tavla med den mot andra, 
som har samma eller likvardig 
utrustning. Om resultatet biir 
900 p eller 275 p år relativt 
sekundart i det skedet. Lyckas 
vi bara intressera många får vi 
så småningom fler sekunddråg- 
lare.

Floda
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Skar ut ur cn 2 cm 's slyrofoam- 
skiva (s k blå "frigolit") enligt 
skissen hår intill. Montéra se
dan bakstycke, sidor och front
sty cke på bottenbiten. An vånd 
vitlim, som Du låter torka over 
natten! Montéra också ply- 
wood-fórstárkningar, dår nac- 
kremmcn skali fåstas. Limma 
dit overstycket och klå hela 
vårmelådan med solarfilm, so- 
lartex eller liknande. Stick så 
in såndaren utan antenn genom 
dvcrstyckcts "titthål". Sjålva 
såndaren hålls på plats med ett 
slyckc frigolit, som låggs mel- 
lan bakstrycket och såndaren. 
Gdr hål i frontbiten for anten
nen (mål och kolla noga! - in te 
fór stort hål!) och stick in den 
och låst den i såndaren.

Satt dit en n titt-ru ta"
Tillvcrka så "tittrutan" i ge- 
nomsynlig, hård plats och 
montéra cn ram på denna, som 
passar i vårmclådans "titthål". 
Sålt så "tittrutan" på plats och 
"Frys-inte-boxen" år klar att 
anvåndas. Med håndema och 
såndaren i denna box, behftver 
Du intc frysa fingrama av Dig. 
Men om Du år myckct frusen 
kan Du lågga in ett par s k 
handvårmare.
Vi i Norrboltcn har med denna 
typ av "Frys-inte-box" flugit i 
ner till minus 28 grader.

Lycka till!
Gunnar Eriksson 

0920-239 26

In t ska Du val frys 
om håndren, in t! 
Ha bar 'å fly g!

u

15

i

" o /

bakstycke

V
J

11

~_| >· hal fór Dina hånder

I

;

■ /  S front
C 28 r S f

I

37

15
m

Ď):
o-
S

δ
3
Q)
C/)
Φ

19



Cap 21 :an år sny g g och fly  ger bra. 
Nertill den i det nårmaste helt kom-  

pletla byggsatsen - har syns inte

DTOdteOlflll^l

Kyoshos Cap 21
Cap 21 i skala 1:6 ar cn irevlig 
bekaniskap, som nyligen kom- 
mit från Kyosho-fabriken. Kar
ran år val vård sina 2.195:-!

Forforiskt!
Som vanligt biir man betagen 
nar locket på en fårdigmodell- 
byggsats óppnas. De perfekta 
dclama ligger fórfóriskt in- 
packade. Cap 21:an ar lite spe- 
cicll. Kroppen ar av en stryktå- 
lig vit plast. Som Kyosho kal- 
lar LSS-light, strong, seamless. 
Den sega plasten tycks vara 
’’kraschsåkcr” som fabriken 
vill påskina. Får man en skada 
så lagas den , formodligen, bast 
med en lodkolv. Man varmer 
helt enkelt ihop delama. Lim

av olika slag har svårt att fásta 
på den något fela plasty tan.

Sprygelvingar & plast
Vingarna år uppbyggda helt 
konventionellt av balsaspry- 
glar. Det hela ar klatt med 
Exclcote-plastfilm. Stjårtpar- 
tiets ytor ar också av balsa. 
Kyosho har valt att anvanda 
sjålvhåftande dekaler som de
kor. Bygget uppvisade inga 
større svårigheter. Den engel
ska beskrivningen saknade 
dock en del skuggningar, som 
finns i den japanska dubletten. 
Det man inte forstår av den ena 
kan framgå av den andra be
skrivningen!
En bra detalj ar hur man lost

stabilistorns och fenans fast- 
sattningar. Dessa skruvas fast. 
Bra om man måstc byta dessa 
detaljer efter haveri.

Spe tsar av plast
Stabilisator och vingspetsama 
år av plast som måste skåras ul 
ur en gjuten del. Dubbelhåftan- 
de tejp finns med for att Påstå 
dessa spetsar. Det går faktiskt 
bra, men jag anvånde Poly-zap 
till detta jobb och fick då en 
mer tåt fog.Det mesta fanns 
med i byggsatsen, dock inte 
brånsleslang. Det senare har 
alla fabrikanlcma gtømt!
Huven skruvas fast och det år 
en bra tøsning på problemet att 
fasta två sorters plastmaterial

till varandra. Vi hittade två 
svagheter på Cap 21. Den fór- 
sta år hijjd- och sidorodrens 
pianostøtstånger. Dessa Påsts i 
en tråstøtstångs bågge åndar. 
Problemet år att metalltrådama 
har alldeles fór lått fór att b<3ja 
sig. Vid en snabb och brant 
dykning finns mójlighet att 
luftkraftema biir større ån vad 
trådama klarar och då kan vi 
forstå vad som hånder!
Anvånd långre tråstøtstånger 
eller skaffa kraftigarc pianotrå- 
dar. Det andra problemet år 
mindre all varligt. Dekalema på 
vingens undersida forbryllar. 
Instruktiomshåftet visar ett 
ntønster och medfoljande deka
ler ett annal. Troligen har inte

mm mm Hår historien om multummotornMagnum

Mitt livslånga intresse fór flyg 
och motorer borjade 1941 i El- 
stree dår jag fóddes, ca 50m från 
huvudhangaren på det då aktiva 
RAF-flygPållct. Efter II:a vårlds- 
krigcldomineradesmin ungdom 
av modellflyg. Lokala klubbar 
anvånde flygfåltet till linkon- 
troll- och friflyg-modcllcr. På 
det såttet våxte mitt inresse av 
modellbyggande och flygandc. 
Dctvarnåstan sjålvklartattjag 
som sextonåring blev praktikant 
på De Havilland Motor Compa
ny i Leavesdcn.
Dår jobbade jag som montør av 
Gipsy motorer och de tidiga jet- 
motorema från De Havilland.

Vid den tiden blev jag intresse- 
rad av motorcyklar och bdrjade 
tåvla med en 350cc Velocettc 
som jag gjort i ordning. Den er- 
farenheten av nyckfulla fyrtak- 
tarc visade sig ovårderlig senare 
i livet.
På 1970-talctarbetadejag i ex- 
perimentverkstaden hos Vaux- 
hall Motors i Louton på projekt 
fór både Vauxhall och Opel. Det 
var under då jag bOrjade tillver- 
ka egna motorer. Min fórstling 
var en tvårspolad ’60’ tvåtakta- 
re som hade samma prestanda 
som en Veco ’6 Γ , vilken var 
vad man då skulle ha. Min egen 
konstruktion var extremt kraft-



I Modellflygnytt har vi tidigare testat på Pilots EZ och på Lions ARF-maskiner - 
al la enligt principen "almost ready to fly”. Åven Kyosho har monteringsfårdiga 
modeller på sitt program. Hår tittar vi nu på deras Cap 21.

framtagningen av håftet fóljt 
med utvecklingen. 
Hojdroderutslagen år satt till 
20 mm upp och lika mycket 
ner. 12 mm visade sig vara fullt 
tillråckligt når tyngdpunkten 
låg på sitt bakre tillåtna varde. 
Byggsatscns kvalitet år myckct 
hOg. Typiskt Kyosho. 2.195:- 
for en i det nårmastc komplett 
byggsats av det hår slaget år vål 
anvånda pengar, tycker vi på 
Modellflygnytt. Som jåmfOrel- 
se kan vi nåinna, att Pilots EZ 
Cap 21 i ungefår samma slor- 
lek kostar 2.250:-.
Som vi tidigare påvisat år skill- 
naden mcllan en vanlig bygg
sats och en ARF ganska liten. 
Når man råknat in allt som

full och tankarna på att produce
ra motorer kom upp. Jag over
gav idéema eftersom det då 
fanns åtminstone dussinet an- 
dra fabrikat av 60-motorer att 
tillgå.
På senare delen av 70-talet når 
OS och KALT introducerade 
sina fyrtaktare(som pressen sade 
vara samlarobjekt och inte till 
fór flygning) bOrjade jag intres- 
sera mig fór fyrtaktsmotorer. 
Från mina experiment med full- 
skaliga motorer nådde jag den 
slutsatsen att fyrtakts modcll- 
motorer måste kunna prestera 
lika myckct som en tvåtaktare 
men med fOrdelar som uppvå-

skall kbpas till en tråbyggsats 
innan den bl ir helt klar. Cap 
21-bygget tog ungciar tio tim- 
mar totalt inklusive radio- och 
moiormontage.

Under tre kilo ftir dig
Fårdig vågde maskinen cirka 
2,7 kg med en K&B 45:a i no
sen. FOr att få fram lyngdpunk- 
ten till det bakersta laget bc- 
hOvdcs 100 g bly i nosen.
Cap 21 år mycket fin på mar
ken. Trots sporrhjulct år det 
inga problem att taxa maski
nen, inte ens i hogt grås och på 
ojåmn mark. Inga tendenser alt 
kårran skali stålla sig på nosen 
hår inte! Det år inga problem 
att hålla kursen under starten.

ger det hOgre priset. T ex så bl ir 
motom mer ekonomisk i drift. 
Brånslcbcsparingcn balanserar 
snart den extra investeringen. 
Den bl ir tystare eftersom av
gas Ijudct har en lågre frekvens. 
Det år viktigt enår många mo- 
dellflygiålt har stångts pga kla- 
gomål på oljud. En fyrtaklarc 
kan dessutom dra en storre och 
effektivare propeller vid lågre 
varvtal utan att plågas till skill- 
nad från en liknande tvåtaktare. 
De enda naekdelama år storlck 
och vikt. Vikten år inte kritisk 
eftersom de fiesta modeller kra
ver någon sorts barlast i nosen 
fór att få rått tyngdpunkt. Stor-

Men den till hålften inkorda 
K&B 45:an gav kårran en flack 
stigvinkel. Helst skali man nog 
starla på asfalt med denna stan
dardmotor och med de små 
hjul, som medfoljer. I luften år 
maskinen underbar. Den flyger 
rent och fint. Att rolla den år en 
upplcvelse! Åven en otrånad 
konstflygare gOr perfekta rollar 
direkt. Detsamma gåller forstås 
loopingar och andra manovrer.

CAP. en landar fint!
Landningama år heller inte 
problem. Kom ihåg att kontrol- 
lera hojdrodrets utslag, minská 
de rekommcndcradc 20 mm till 
någonting lagre. Skevrodrens 
12 mm-utslag var lagom fór

leken måste dåremot ågnas en 
del uppmårksamhet for att kun
na minimeras.
Storlek? Billigast?
Det Ovcrvågdcs Bera alternativ 
av både storlekar och tillverk- 
ningskostnader. Enklast och bil
ligast var en motor med kam- 
axel bakti 11, overli ggande venti
ler och stolstånger. Når jag 
konstruerade molom måstc jag 
ta hånsyn till att jag skulle kun
na tillverkadcn i min egen verk- 
stad. Så jag inriktade mig på ett 
vevhus gjutet i ett stycke och 
svarvad vevaxcl med balanser. 
Fortf arande vilsen av lyekandet 
i pressen valde jag storleken till

mig. Men en tuffare pilot vill 
kanske ha mer ...?
Kyosho har ytterligare två 
ARF-maskiner. Dessa hcler 
Humming 40 och Planet 40. 
Och båda har i 1.500 mm 
spånnvidd precis som Cap 21. 
Alla tre kraver 40-45 tvåtakts- 
motorer eller om man så vill en 
60-fyrtaktare. Humming och 
Planet år dock helt tillvcrkade 
av balsa och plywood, forutom 
vissa smådctaljer forstås.

Åven eldrivna finns
Kyosho har åven en rad el
drivna flygplan vid sidan av 
alla bilar och båtar, men det år 
en helt annan hisloria.

Bosse Holrnblad

15cc. Jag ville haen robust motor 
med långa serviceintervaller 
(som en Gipsy Major) och sikla
de på en effekt Over en håstkraft. 
Storleken låg over vad gållande 
tåvlingsregler foreskrev men jag 
resonerade som så att reglema 
snart kommer att åndras. Då 
kommer den Okade storleken att 
Ovcrbrygga den lått trim made 
fyrlaktarcns lågre hkr/cc forhål- 
lande jåmfort med tvåtaktarens. 
Det visade sig vara ett gott val 
Jag hade for att kunna forsåtta 
projektet ånnu inte gjort det 
slutgiltiga valet, når på en reg- 
nig och blåsig dag hflsten 1979, 

Fortsdttning sidan 42! 4- 
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De amerikanska modellmotorerna har 
kommit i ropet igen efter dollarkursens 
fall. K&B marinmotorer har exempelvis 
tag it slut i USA. Modellflygnytt har tittat 
på två K&B-motorer fór RC-flyg ur 
Sportster-serien: 45-an och 65-an.
K&B har tillverkat modellmo- 
torer sedan 1946. Mest kanda 
år val dcras serie marinmoto
rer, som ofta an vånds i låvling- 
sammanhang. Men nar dollarn 
fttll dkade cflcrfrågan ute i 
vårlden. Så nu har marinmoto- 
rerna tagit slut vid fabriken i 
Californien.
Slotcar i Stockholm har stallt 
K&B:s Sportster 45 och 65 till 
Model Iflygny tis forfogande.
Flygmotorema finns fortfaran- 
dc i lager.

Standardmotorer
Sportster år en serie flygmoto- 
rcr av standardutforande. Cy
lindern och kolven år tillvcrka- 
de av forkromad aluminium. 
Kullager saknas, men man har 
saLsat på Schnurlcspolsystcm. 
Vevaxeln år av hårdat stål. Den 
mcdfoljande ljuddåmparen har 
en insats, som gor motom rela
tivt tyst och behaglig. Metall- 
fdrgasarcn år av konventionen 
typ med tomgångs- och hóg- 
fartsblandningsskruvar.
En trcvlig detalj, som medfol- 
jcr motorcma, år ctt radial mo
toreste som man kan skruva 
fast dår baklockct normalt sit
ter. I detta fåste kan man åven 
anbringa noshjulcts axel. Såda
na hår extra tillbehdr brukar 
annars kosta den del extra- 
pengar.
Motorema kommer kompletta 
med ljuddåmpare, stift, engelsk 
bruksanvisning och en extra 
packning till baklocket - om

K&B
från
USÅ

man forstor den ord i nar ie når 
radialfåstet skruvas fast.
Vi kan direkt konstatera, att 
K&B:s S ports tcr-scric år cnkla 
men robusta standardmotorcr. 
Vevhusets yta år inte helt per
fekt. Men vad gor det når en 
65-motor (11 ccm) kostar 975 
kronor, en 45-motor (7,5 ccm) 
cnbart 745 kronor. Det finns 
åven en 20-motor (3,5 ccm) for 
545 kronor.
Sportster-motorer skali kftras 
in ordentligt. 65-an mullrade 
igång med ett dåmpat dån med
an roken lade sig over nejden. 
Vårt tcstcxcmplar var Iåttin- 
stållt och drog i sig den forstil 
tanken utan att tjuvstanna. Ef
ter en Limmes provkOming tes- 
tade vi varvtalet. Med 80/20- 
soppa och en Top Flite 11-7 
gav den på en tåmligcn riklig 
blandning 12000 rpm (varv/ 
minut). Med reservation for 
Modellflygnytts varvråknarc. 
Praktiskt tomgångsvarv låg då

på strax under 3000 rpm. Tom- 
gångsinstållningen - gjord på 
fabriken - fungerade vål. 
45-motorn var något mer kåns- 
lig. Hår var det svårarc all hitla 
de rålta instållningama fOrsta 
halvtimmen. Efter en timme 
kunde vi pressa ut 11500 rpm 
med en Mster Airscrew 10-6, 
standard-brånslc och på en 
blandning som gav såker gång. 
45-an år o van ligt lyst for sin 
storlck. Den smala ljuddåmpa- 
ren bidrar till att motorn inte 
stor synintryeket heller. I den 
Cap 21, som vi provade motom 
i praktiskt arbete efter den obli
gatoriska inkftrningcn, storde 
inte dåmpare påtagligt. Den 
smet fint in under motorkåpans 
"kinder". Båda motorema har 
tryekuttag på dåmparcns mcl- 
lanstycke. Ljuddåmparens ut- 
blås går att rikta, en bra detalj 
om man vill undvika alllfor 
myckct oljesol på modellens 
utsida. Skulle man onska något

så vore det alt fabriken skicka- 
de med en passande inscxnyck- 
el till Ijuddåmparskruvama. 
JAg hade svårt att hitta någon i 
mina gommor som passade, så 
jag fick ta till en skruvmejsel. 
En níxllósning.
Sammanfattningsvis kan vi 
konstatera, att K&B:s Sport- 
stermotorer år en serie prisbil- 
liga motorer, som dock kan 
kråva en van model lflygarc for 
att de skali ge fullt utbyte. Det 
sistnåmnda gålier den fdrsta 
inkOmingstiden.

Bo Holmblad

Óverst: K&B 65 på ful l gas. Runt 
12000 rpm med 11-7-snurra och 
standurdbrånsle.N'edan f  v två 
av tre Sportster-motorer - obs 
radialfåstet, som medfoljer varje 
motor. Ljuddåmparen gor skal 
fór sitt namn - andå smal ά 
elegant. K&B 45:ans 
ljuddåmpare stor inte mycket på 
denna Cap 21 :a.

22



4
Har NI funderingar om vårvarkampanjen/lotteriet kontakta 
Gunnar Eriksson 0920-239 26 ·  Sture Tlngwall 035-11 00 41

raMl®Drø$g)

Vinn en OS-26 4-taktare i SMFF:s 
nya vårvningståvling!
Vårva nya medlemmar och vinn fina 
OS-motorer i vårt vårvningslotteri!
PREK, Sverige Modellflygfór- 
bunds speciella PR- och rektry- 
teringsteam tillsammans med 
Model Craft inbjuder alla med
lemmar au delta i 1989 års sto
ra vårvningslotteri.
FOr nu skali det vårvas fler 
månniskor till den hår hårliga 
sporten. Vi som redan finns 
med i rulloma har en skyldig- 
het att hjålpa andra att få upp 
ogonen fór allt det fina, intres- 
santa, som finns att ham ta i 
modellflyget! Nu har vi chan- 
sen. Den chansen år t o m en 
"dubbel"-chans! Varje vårvare 
får på det hår viset också chans 
att vinna en fin 4-taktare! 
Model Craft i Malmo stóttar 
PREK, SMFF och svenskt mo- 
dellflyg fór att få fler glada 
månniskor in i sporten!

1989 års vårvarlotteri!
Ja, vi har beslutat kalia den så, 
fastån vi drar igång redan med 
en fórsta omgång nu i decem

ber. Sludera "rcglema" hår in- 
till. Så det år bara att kolla in 
Dina kompisar i klassen, ar- 
betskamrater, jympingkollegor 
och alla andra, som Du unnar 
vara med. Och tala med Din 
granne - han får hår varldens 
båsta julklapp till sina livaktiga 
åttelåggar!

Foljande galler
Fyll i VÅRVNINGsblanketten
i mittuppslaget.
Skriv dit namnen på dem, som 
vill bli medlem i en klubb och i 
SMFF - åven Ditt eget. Och 
Din klubbs namn! Posta sedan 
blanketten fore 31 december 
(postståmpelns datum galler!) 
Då deltar Du och Dina nya 
medlemmar i den allra fórsta 
utlottningen om 5 motorer, om 
det biir 200 nya medlemmar 
fóre årets slut Fór varje påbOr- 
jat 50-tal darutover låggs en 
motor in i "potten". Det år med 
andra ord stora vinstchanser!

Fler medlemmar!
Vårva en ny medlem så får Du en lott!

Vi har avsiktligt lagt upp vårvningskampanjen så hår. 
Vårvaren iklåder sig ett "fadder"-ansvar, vilket innebår, att 

det år inga "Idsa" medlemmar, som vi på det hår sattet får in i 
landets alla klubbar och SMFF, utan aktiva modeilflygare!

År han/hon under 26 år biir det två!
Om klubben vill vara med i utlottningen med personer, som 

t ex spontant kommit och vill bli nya medlemmar går del 
givetvis bra. Samma villkor gåiler då som om någon enskild 
vårvar medlemmar - skriv då bara klubbens namn i stallet fór 

_________varvarens namn på vårvningsblankcttcn!_________

Foljer vanliga registreringsrutinen!
De personer, som deltar i SMFF:s vårvningskampanj får 

Modellflygnytt. Han/hon kommer att tas med på en datalista 
till Er i klubben fór godkånnande. All registrering och 

avgiftsbetalning fóljer sedan den vanliga registreringsrutinen.

Model Craft 
och O.S. 
stóttar 
svenskt 
modellflyg!
Model Craft ger oss mdjlighet att genomfóra "certifikat- 
lotteriet" Prisema utgOrs av fina fyrtaktsmotorer, som 
måste vara varje modellilygares drOm: OS 26 Surpass 4- 
takl. Fór varje 200-omgång godkånda certifikatprov biir 
det en separat dragning. Med en motor i vinstchans!
Hår ligger allt Lars-Gunnar Bjórklund och hans Tips- 
tjånst i la, då SMFF och Model Craft slår till!

Och slår ett slag fór såkrare modellflyg!

Foljande galler:
• Du får 1 lott fór varje ny senior (6ver 26 år)
• Du får 2 lotter fór varje ny junior (under 26 år)

Anvånd vårvnlngsblanketten som finns vid 
mittuppslaget. Fyll noga I de nya medlemmarnas 

namn, adress, fódelsedatum och skriv 
också dit Dltt eget namn!

Lågg sedan I brev lådan senast 31 december 1988!

LOTTNING VERKSTÅLLS I BŮRJAN AV JANUARI 
1989 OCH VINSTERNA UTSÅNDES PER POST 

EFTER KONTROLL ATT DEN NYE MEDLEMMEN 
VERKLIGEN ANMÅLTS TILL KLUBB!

J
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Ett slags 
slag -
att góra 
alla till 
lags
Nu visar vi att vi ståller 
upp på myndigheternas 
små, men såkra krav på 
Svenskt Modellflyg!

Det faktiskt sant det dår med att våra myn- 
digheter betraktar ett modellflygplan som 
en sk "luftfarkost". Sen spelar det ingen 
roll om det år en liten SMFF-Etta eller en 
P-51D Mustang i skala 1:3 på 28 kg. Så 
konstigt år det!

Det dr inte alls konstigt!
Men egentligcn år det inte så konstigt. Det 
år ju såkerhet man år ute efter. Och såker- 
het år också någonting som vi modcllflyga- 
re långe varit ute efter. Vi har kunnat låsa 
om mycket olyckliga håndeiser utomlands 
dår modellflygplan och månniskor "mOtts" 
med till och med dOdlig utgång. Med full- 
vårdig utbildning och kontroll kommer vi 
långt i vår stråvan att fórhindra att sådant 
sker. Och om det trots allt skulle intråffa 
något i den vågen, kan vi också som enskil- 
da modellplanspiloter och modellflygfór- 
bund saga, att vi gjort så mycket vi har 
kunnat Och bara det kan utgOra vårdefulla 
fakta i en eventuell haveriutredning med 
påfOljande ansvarsdiskussioner.

Nu dr det dags och vi kor igång!
Långvariga diskussioner har genomfórts 
med Luftfartsverket, som år hOgsta organ 
vad gåller flyg - och modellflyg. Vid dessa 
kontakter har flera gånger framfórts onskc- 
målen om att modellflyget frivilligt ge- 
nomfór en sådan hår typ av utbildning och 
24

Vad Du bor kunna och veta 
når Du skali ta Ditt flygcertifikat

1. En Såker {tygning bórjar egentligcn redan i hobbybutiken, dår del gåller au vålja 
en modcll, vårs fiygegenskaper ligger i niv& med Dina (lygkunskaper.

2. FOlj derådochbygganvisningar som (inns, s i  au Du inte bygger in skevheter 
eller svaga punkter i konstruktionen.

1 . Montéra motor och radio på tillfrcdsstållande sått.
4. Kontrollcraty ngdpunktcnslåge når modellen år ťárdig - och justeraom cletbehOvsl
5. Se till att motom år vål inkdrd fóre prov{tygningen samt au ackumulaiorema i 

såndare och mottagare år tulladdade.
6. Lås igenom SMFF'.s såkcrhetsbeståmmelser fór radiostyrda modelinygplan.
7. Fóre fórsta {tygning kontrollera, att Du har råti irekvcnsilagga på Din radiosån- 

dare samt fórseu Dig med rått trekvensklåmma.
g GOr Tåckviddsprov med avslagen motor samt med motom på fullvarv.
9. Uppvarvning av motor samt taxning i depå år fórbjuden.
10.1 samband med uttaxningn bil start, kontrollcra samtliga roderfunktioner.

Har Du reversering på Din radio, bór Du kontrollera, att rodema går åt råu håll.
11 .Fóre start kontrollcra, att banan år {ri samt ropa "jag stanar". Suna dårefter mol 

vinden och gór fórsta svang i riktning {rån depå och parkeringsplatser.
12. AU alltid under (tygning (lyga på ett diciplineral såti.

Alt alltid stå i pilotrutan under (tygning (.start & landning undantagnaV)
Att aldrig llyga Over eller mol depå eller parkering.
Att aldrig flyga så alt andra månniskor upp(auar det som obehagligt.

U  Får Du problem under (lygning i (orm av stOmingar eller motorstopp, så skali Du
alltid ropa" nódlandning" samt gå ut ÍTán pilotrutan samt landa så (on som mOjligi.

14 .All alltid fóre normal landning ropa landning" samt gå ut (rån pilotrutan, innan Du 

Xterladda alltid (Ore nåsu Hygdag.

Foli de hår enkla reglerna och Du lågger en 
K u n d  for ro/iga och sakra flygnmgar.

Λ
1
I
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Blim ed i vårt stora, s
kontroll. År det så, att något olyckligt sker 
så kan friheten fór modellflyget drastiskt 
minskas. Vi kånner redan nu, att modell- 
fiygct presssas från olika håll. Det kan gal
la buller och annat. Nu gåller det såkerhe- 
ten. I slutanden gåller det också att forsvara 
modellflygets plats i samhållct. Fór att det 
år vårt att fórsvara år vål alla Overens om. 
Det år faktiskt helt odiskutabcll!
Med den gemensamma ttvertygelsen, så 
finns det få skål for SMFF, som huvudor- 
ganisation, eller fór varje enskild medlem 
att inte medverka i den hår "cert-kampan- 
jen", som Modellflygnytt, PREK och For
bundets såkerhetskommitté nu drar igång 
med. Ingen kan såga, att det år några kon- 
stigheter, som kråvs. Nej, det år ju faktiskt

så enkla krav, som ståils, så man kan kalia 
dem naturliga fór varje modellflygare, som 
vill ha trevligt i sin hobby. Det år ju fak
tiskt "morot" nog i det hår fallet.

Behovs "morot" så har vi den!
Men fór att ytterligare stimulera verksam- 
heten och få så många som mojligt att av- 
lågga de enkla proven fór "RC-certet", så 
ordnar vi ett stort "såkerhetslotteri" med 
mycket fina priser - OS 26 4-taktare - al II 
stóttat av Model Craft i MaImO! Och varje 
avlagt certifikat ger automatiskt en lott i 
detta lotteri! Det om något bdr vara en 
"morot", som får alla RC-styrare att stålla 
upp. Och proven år inte svårt - lås hår in- 
till! Det fiesta kan det hår redan!!



Ovør

iljande delmoment ingår i 
tan overp rov fór RC-certi fikat allmånt
dckviddsprov

Flygprov

o med avstångd motor 
o med motor på fullvarv

o Al! fiygning skal! ske framfdren baslinje parallel! med 
start- och landningsriktningen (= vindriktningen), 

o Baslinjen antas gå genom piloten.

Nu åkåru Oår* tlyga lugni 
i* mi1 Møn ftotøi 
publiken, øller dmpån, øller 
Ovør parkeringen, å mtø over 
/årnvågøn øller kornø dir tror 
lu i> «« opp Mr kraftlødnlriQ- 
en1 hen de i på døn hår »idan 
»køln 4 Ιιαιλ halv g.1% Ovn 
bonngtrn, pór Intlygnlngøn 
tlån våklø·. »lønne i pilol 
ruten, ttyg i hpgørvarv då døt 
outer tå nør, mtø ovøi i no 
meler, gå frem då du Skø 
lønda och kom møg hoptroa- 

pA imøiøn, och tór re*irn 
• minulør gåti nu 
.1 kilt ar aom vn 
trekvøn» å giom

Manóverprov for RC-certifikat ·  motorplan

1. Markstart eller handstart med rak kurs mot vinden.
2. Rak fňrbiflygning på i huvudsak konstant hfijd (cirka 10 meter).
3. Svang 360° i hOgcrvarv.
4. Svang 360“ i vanstervarv.
5. Landningsinflygning (2 gånger 180“ eller 4 gånger 90°) i vanstervarv med btiijan 

mol vinden. På någon meiers httjd, gaspådrag och flygningen fortsatter.
6. Landningsinflygning (2 gånger 180°eller4 gånger90°) i hOgcrvarv med brirjan mot 

vinden och landning i sida hftgsl 25 meter från angiven plats, i langd hčgst 50 meter 
från angiven plats. Om faitets storlek intc medger ovannamnda toleranser skali all 
landning ske på markerat fait eller bana.

7. Återstart och ’fri" fiygning framfdr baslinjen. På kommando från kontrollanten 
dras motorvarvet ner till tomgång eller stoppas motom, varefter en bcddmnings- 
landning gOres med de toleranser. som angivits i punkt 6.

Manóverprov fór RC-certifikat · segelplan_______

1. Markstart eller handstart med rak kurs mot vinden.
2. Svång 360“ i hflgervarv.
3. Svång 360° i vanstervarv.
4 Rak fňrbiflygning på i huvudsak konstant hftjd (cirka 20-30 meter)
5. Landningsinflygning (2 gånger 180“ eller 4 gånger 90°) i vanstervarv med ̂ a n  

mot vinden och landning i sida hOgsl 25 meter lrån angiven plats, i langd hOgst 50 
meter från angiven plats. Om raltcts storlek intc medger ovannamnda toleran. 
skali all landning ske på markerat fålt eller bana.

6 Landningsinflygning (2 gånger 180“cller4 gånger90°) i ^ ^ e t e r
vinden och landnmg i sida hftgst 25 meter från ang. ven °  aU
från angiven plats. Om faitets storlek intc medger ovannamnda toleranser 
landning ske på markerat Tålt eller bana.

Λ
I
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I kraO S*L,otteri,

! Model Craft 
! och O.S.
I stottar 
! svenskt 
I model If tyg! j
I  Model Craft ger oss mojlighct alt genom fóra "certifikat- f 
I lotteriet" Prisema utgórs av fina fyrtaktsmotorer, som f 
I måste vara varje modcllflygarcn dróm: OS 26 Surpass 4- |
I takt. Fór varje 200-omgång godkanda certifikatprov biir |
I det en separat dragning. Med en motor i vinstchans! ■
■ Hår ligger alit Lars-Gunnar Bjórklund och hans Tips- .
- tjånst i lå, då SMFF och Model Craft slår till! *

Och slår ett slag fór såkrare modellfly g!

S iΐ  i
•'CO 1 SJålvafiygprogni

S I  mte alls svårt - se hår!

Siart mot vinden ..

I
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Stadgar fór modellflygklubbar bllr ofta lite annorlunda ån de normalstadgar fór klubbar som fritidsnamnderna dis
tribuerer. Klubbarna har fait, lokaler och prylar att fórvalta och måste ha regler som ytterst har sin grund i såker- 
hetstånkande. Från SMFF kan du bestålla ett forslag till stadgar som bygger på normalstadgarna och på stadgar 
från Skellefteå och Vallentuna MFK. De kan utgóra diskussionsunderlag fór de stadgar ni i er klubb vill ha.

Fåltregler på papper 
- ska det vara nodvåndigt?
De fiesta modellflygklubbar har någon form av óverenskommelser om hur 
man ska upptråda på fåltet. De fyller två funktioner. Dels fórhindrar de farlig 
flygning och skyddar klubbens egna medlenmmar, dels kan de vara ett sått 
att fórebygga klagomål på klubben.
Inom fullskalaflyget finns det naturligtvis också sådana hår regler fór 
flygfålten. Dår kan det gålla livet om de inte efterlevs. Och frågan år om det 
inte kan gålla livet i modellflygklubbarna också ibland.

Meningen med att skriva ner 
reglema på papper år fórstás 
inte att de ska tolkas och utnytt- 
jas till sista punkten dårfor att de 
år ncdskrivna. Inte heller år det 
meningen att de ska utformas 
strångare for alt de slår på pap
per. Fór hårda regler bl ir impo- 
pulåra och efterlevs inte, det vel 
vi alla.

Tank till!
Men når man i klubben sålter 
sig ner och formulcrar reglerna 
på papper innebår det oftast att 
man tar itu med vad som varii ir
ritationsmoment under lång tid. 
Man upptåckcr också all man 
kan fórebygga många problem 
med våldigt enkla regler.
På fullskalafålten finns det yt- 
terligt noggranna regler om hur 
man taxar, når man anmåler 
start osv. Och det finns faktiskt, 
åtminstone kring de stora fal
ten, regler om hur man flyger 
och bchandlar motorn fór att ta 
ner ljudnivån!

Ljud!
Viktigaste skålet till att skriva 
ner regler år nog bullret! Inte 
forrån de senaste fem-sex åren 
har modellfiygama insett vad 
hoga Ijudvolymcr kan stålla till 
med. 70-talets ljuddåmparc var 
ibland snararc Ijudfórstárkare... 
Det Finns inga noggranna nor
mer fór hur mycket man får 
bullra i naturen. Hålsovårds- 
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nåmndcma, som brukar bli mo- 
dellflygklubbarnas forstå kon
takt med detta problem, har bra 
måtulrustningar, och kommer 
och måter om någon kommun- 
inncvånarc klagar. Dår finns en 
mycket allmån regel om 55 dB 
som maxgråns, men hålso- 
vårdsnåmdcrna tolkar den med 
hånsyn till bullrets intensitet, 
dess karaktår (hog eller låg ton- 
hójd) och vid vilka tidpunkter 
bullret forekommer.

SMFF
Sveriges Modellflygforbund 
har ibland rckommcndcrat en 
bullcrgråns på 85 dB på 10 
meters håll. Av detta bl ir det 
ganska kraftigt ovåsen, anser 
man i en hel del klubbar. En 10 
cc motor med 11x8 propeller 
och ljuddåmpare av stan- 
dardtyp brukar klara den grån- 
scn. Man ska ha fait med bra 
låge fór att tillåta denna dB- 
gråns. Men har man delta så 
finns det ju kanske inte något 
skål alt i onodan begrånsa 
klubbmedlemmarnas ljud.
Helt fritt fram biir det emellcrtid 
inte med 85dB/10 m grånsen. 
Pylonflygare, konslllygnings- 
modcllcr med pipa eller speed- 
motorer utan dåmpare klarar sig 
forstås inte.

84dB PÅ 7 meter
En gråns som ti 1 låmpas av några 
klubbar och som det finns lång

erfarenhel av år 84 dB/7m re
geln. Den ger foljande resultat. 
10 cc motorer kan inte koras 
annat ån med specialljuddåm- 
parc och 12x6 propeller. Pipor 
kan tillåtas, men då får man 
an vånda dem som ljuddåmpare 
(vilket de ofta fungcrar alldcles 
utmårkt som!).
6,5 cc motorer klarar sig oftast 
med sina originalljuddåmpare 
och 10x6 propcllerstorlck, men 
ibland får man oka propellem 
till 11x6 eller gora insatser till 
ljuddåmparna.
Mindre motorer i de populåra 
3,5-4 cc storlekarna klarar sig 
nåstan alltid bra. Propel Irar med 
4 turns stigning kan ibland ge så 
hoga varv att de språcker ljud- 
vallcn, men då kan man byta till 
nårmaste med 6 turn stigning. 
Moderna fyrtaktarc med hóg ef
fekt klarar inte alltid denna 
gråns, men det finns ju ljuddåm
parc till dem numera.
De nya motorerna från OS med 
llcrkammardårnparc klarar sig 
naturligtvis utmårkt — de lig
ger kring 80 dB vid full effekt! 
84dB/7m grånsen ger en myck
et bchaglig ljudnivå på fåltet 
och klubbfolk som vål vant sig 
vid den kan inte lånka sig att gå 
tillbaka till något annat.
Kop Ijudmatare!
En ljudmåtare kostar kring 700- 
900 kr och det finns behåndiga 
typer hos både Clas Olsson och 
andra lågpris fóretag. Bara det

ta att man borjar måla klubbens 
modeller kan ge resultat i form 
av lågre ljud...
Hår intill finns fåltreglema fór 
den påhittade klubben Ångs- 
markens MFK.
Reglema bygger på flera stock- 
holmsklubbars erfarenheter av 
vad man bor ha nedskrivet och 
har próvats i många år. Kanske 
går det alt an vånda dem som bas 
når Din klubb funderar óver 
vad det bór stå på anslagstavlan.

Bo Gårdstad
Sand in namn och adress och 
skriv "Modellflygstadgar" på 
bestållningen så får Du stadge- 
forslaget snyggt utskrivet. 
Bifoga 10 kr så vi får till 
expeditionskostnaderna.

STADGAR FÓR 
ÅNGSMARKS MODELL- 

FLYGKLUBB

§ 1 ÁNDAMÁL
1.1. Klubben ska samla modell- 

flygintresserade personer i 
Angsmark med omnejd.

1.2. Klubben och dess styrelse 
forvaltar modellflygfåltet och 
tillhorande byggnader vid 
Ångarna. Klubbens medlem- 
mar ska på olika sått hjålpa 
till i detta arbete.

1.3. Genom tåvlingar, PR-verk- 
samhet, utbildning, ung- 
domsverksamhet, kvållstråf- 
far och andra aktiviteter ska 
klubben fråmja model Iflygin- 
tresset i Angsmark. Genom 
att upptråda som ansvarsfulla 
och positiva medlemmar ska 
medlemmarna fråmja modell- 
flyghobbyn i stort.

§ 2 INTRÅDE I KLUBBEN
2.1. Varje modellflygintresserad 

person i Ångsmarks kommun 
åger rått till intråde i klubben.

2.2. Medlemmar från ovriga landet 
kan antas som medlemmar 
om inte styrelsen beståmmer 
annorlunda.

2.3. Medlem biir man i klubben så 
snart man betalt stadgeenliga 
avgifter och kan visa kvitto på 
detta.

§ 3 UTTRÅDE UR KLUBBEN
3.1. Medlem som underlåter att 

betala medlemsavgiften i tid 
uttråder automatiskt ur 
klubben. Styrelsen beståm
mer sista datum fór inbetal- 
ning.

3.2. Medlem kan också frivilligt
uttråda ur klubben. Detta 
mås te ske..........
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ÅNGSMARKENS MFK

FÅLTREGLER FÓR ÅNGSMARKENS 

MODELLFLYGKLUBB

1. Eftersom fåltet ligger ganska nåra bebyggelse år 
det viktigt att alla håller de Ijudbeståmmelser och 
ordningsregler som finns hår nedan. Det år inte 
bra om modellflygare vid upprepade tillfållen 
plågar omgivningen med oljud och det år inte 
heller bra om en olycka intråffar med allmånheten 
som åskådare.

2. Model If lyg plan, som flygs på fåltet, ska inte åstad- 
komma hogre Ijudnivå ån 84 dB, mått på 7 meters 
håll. Vid måtningen ska modellen placeras på ett 
bord, ca 1-1.5 meter over marken och måtningar 
goras från alla håll. Motorn ska koras på fullvarv.

3. Medlemmarna ska sjålva se till att nybyggda 
modeller biir måtta, så att de klarar Ijudkraven.

4. Frekvensklåmmor ska anvåndas, så snart man år 
mer ån en flygare.

5. Såndarantennerna ska vara mårkta med fre- 
kvensflagga enligt den europeiska standarden fór 
27, 35 och 40 MHz banden. Gamla mårkningen 
med olikfårgade band år inte tillåten.

6. Fåltlådor och annan utrustning ska fórvaras i 
depån. Man får inte ha en egen startplats någon 
annanstans. Om alla kommer overens, kan depån 
flyttas, tex på grund av våderforhållanden. Vid 
tåvling beståmmer tåvlingsledaren var depån ska 
vara.

7. Bilar ska sommartid stållas upp på parkeringen, ej 
på vågen. Vintertid kan man komma overens om 
andra fórhállanden.

8. Under flygning ska piloterna stå tillsammans i en 
grupp på fåltet, sk “pilotruta" Var denna ska vara 
får man komma overens om beroende på olika 
vindriktningar. Det år synnerligen olåmpligt att stå 
ensam någonstans på fåltet och flyga, skild från 
de óvriga.

9. Flygning over depån ska alltid undvikas. Undvik 
också att flyga over tillfartsvågen och parkering
en.

10. Fåltet år till for medlemmar i Ångsmarkens modeil 
flygklubb Om du vill ta med dig besókare år 
dessa GÅSTFLYGARE och du år ansvarig fór 
deras flygning och att de iakttar klubbens regler. 
Gåstflygning får inte forekomma regelbundet av 
icke-medlemmar.

11. Alla medlemmar som betalat fåltavgift år skyldiga 
att gemensamt skota gråsklippnmg och stådning 
av fåltet. Under sommaren skots detta efter en 
sårskild jourlista som górs upp i maj av styrelsen.

12. Om klubbmedlem upprepade gånger bryter mot 
fåltreglerna får fallet tas upp i styrelsen, som får 
besluta om åtgårder.

FLYGTIDER FÓR MODELLER MED 
FÓRBRÁNNINGSMOTOR:

KL 09.00- 21.00
Vid flygning efter kl 19 lórdagar och sóndagar 
begrånsa bullret så mycket som mójligt genom att 
flyga med litet gaspådrag.

STYRELSEN I Ångsmarkens Modellflygklubb.

FAI World Records
Rec. Rec. Record
No. Type Class Record Holder Nation Date Performance

1 DU FIB I. Vivchar C.GC.P 4/18/86 1:: 14:23
2 DI-SI F1B C. Tchiglitsev CCCP 7/1/62 371.189km
3 H FIB V. Fiodorov CCCP 6/19/64 1,732m
4 SSL FIB A. Belanov CCCP 9/6/87 186.68km/h
5 IJU FIC Koulakovsky CCCP 8/6/52 6::01:0
6 ni-si FIC E. Boricevitch CCCP 8/15/52 378.756km
7 H Π C. Yin Chenbai B 8/8/82 6,468.9m
8 S-SL FIC A. Doubinetzky CCCP 5/5/81 I79.9km/h
9 DU FIF A. Nazarov CCCP 6/3/68 0::33:26.7
10 DI-SL FIF C. Pelegi 1 8/3/74 5,237.5m
11 H FIF P Motekailis CCCP 8/30/75 812m
12 5-SL Fir P. Motekaitis CCCP 6/12/70 144.23km/h
13 DU FIF S. Purice YR lO/l/b.5 3:: 12:0
14 DI-SL rir V.l. Titlov HA 10/1/63 91.491km
15 H FIF S. Purire YR 9/24/63 3,750m
18 S-SL F1F A. Pavlov CCCP 9/20/70 1l6.12km/h
17 DU FlA M. M ilutinovic YU .5/15/60 4::58:10
18 DI-SL F1A Z. Taus OK 3/31/62 310.33km
I9 11 F1A C, Benedek IIA 5/23/48 2,364m
20 DU Γ3Α C. Aghem 1 6/7/87 22::19:31
21 DI-SL F3A M. Hili N 9/28/83 455.23km
22 H F3A M. Hili N 9/6/70 8,208m
23 S-SL F3A M iakinin & Goukoune CCCP 9/21/71 34.3.92km/h
24 DU F3B A. Smolenlsev CCCP 9/3/83 33::32:30
2.5 DI-SI F3B |.R. Hiner N 5/26/84 147.92km/h
26 H F3B |.R. Hiner N 6/11/82 1,950.7m
27 S-CF F2A Z. J ihe B 8/22/84 251.66km/h
27a ser F2A P.1 Eisner G 6/27/87 313.45k m/h
28 S-CF F2A P. Halman C 10/13/86 3 12.29km/h
29 S-CF F2A S. Xilin B 10/20/84 326.382km/h
30 S-CF Γ2Α L. lipinski CCCP 6/12/72 395.64km/h
31 DI-CC- F3A G Aghem 1 7/26/86 1.239km
32a DU FID A. Thedo PH 6/7/87 0::28:54

32b DU F1D |. Riihmond N 9/29/84 0::34:07
32c DU r iD I. Richmond N 6/21/79 0::44:43
32d DU FID |. Richmond N 8/31/79 0:32:14
33 S-SI F3B W. Silar (50m course! or 8/16/77 390.92km/h

M. M irh l <200m course) HA 12/2/81 166.95km/h
34 DI-CC F3B E. Svoboda OK 7/23/79 716.1km
35 DU F3C M. Pruss CCCP 5/29/87 4::34:13
36 Dl SL F3C R, lenneson VH 2/2/80 92.85km
.37 H F3C E. Heim D 8/14/86 1,640m
38 S-SI nc D W hilnev G 10/26/86 138.52k m/h
39 DI-CC F3C R. lenneson VH 3/9/80 72km
40 DU FIB/s B Krasnorutskv CCCP 5/28/87 0:49:45
41 DI-SL FIB/s B. Krasnorutskv CCP 4/16/86 7.927km
42 H Π Β /s B. Krasnorutskv CCCP 5/28/87 1.143m
43 S-SL FIB/s B. Krasnorutskv CCCP 9/7/87 89.46k m/h
44 DU Γ1 O s 7hang Guisheng B 8/7/82 2::23:52
45 DI-SL FIC/s liang |ie B 8/29/82 130.904km
46 11 riC7s Dong Ghumlaí B 8/17/82 4.600m
47 S-SL FIC/s 1 Zhidanov CC.CP 9/16/87 98.07km/h
48 DU F3A/S Y. Zaslavskv CCCP 4/10/81 11::02:18
49 DI-SL F3A/S R. Weber N 10/8/77 244.8km
50 F1 F3A/s M. Hill N 9/3/67 5,651m
51 S-SL F3A/s V. M iakinine CCCP 9/25/71 294.98km/h
52 DI-CC F3A/s R. Weber N 9/2/77 508km
53 S-CC F.3A M. Hill N 11/26/84 242km/h
54 S-CC F3A/S Lin Hanmao B 9/12/82 185.6k m/h
55 S-CC F3B G. Peszke SP 10/13/82 109.153km/h
56 S-CC F3C D Whitney G 11/2/86 112.72km/h
57 S-CF/100 F2C Ku7net7ov/Kramarenko CCCP 7/15/83 0::03:19.8
58 S-CF/200 F2C V. Shapovalov/V. Onufrienkn CCCP 7/25/82 0::06:56..3
59 DU F3F-S Ian Bing B 5/22/87 5::51.08
60 DI-SL F3E-S T. Voitenko CCCP 5/28/87 50.01km
61 H F3E-S 1. Voilenko CCCP 9/28/86 1,236m
62 S-SL F3E-S W. Kuppers D 10/21/85 211.45km/h
63 DI-CC F3F-S G. Peszke SP 4/8/86 69km
64 S-CC F3F-S R. Hersperger HB 10/12/86 139.74k m/h
65 DU F3E-P R. Hersperger HB 10/12/86 6::02:0.3
66 Dl SI F3F-P G. Aghem 1 4/26/87 60.4km
67 H F3E-I’ 1. Tsibisov cccp 9/25/85 30.3.71m
(Λ S-SI F3F-P 1 Isibisov CCCP 9/23/85 66.96km/h
69 DI-CC F3E-P R. Hersperger HB 10/12/86 207km
70 S-CC F3E-P R. Hersperger HB 10/12/86 62.243km/h

Hår år några 
rekord att slå!

I forrå numret av MODELL- 
FLYGNYTT ullovadc vi cn 
lista på gal lande rekordnote- 
ringar. Och vi bDrjar med att 
sikta mot "stjåmoma" så kan vi 
sedan tråffa horisonten. Hår 
alltså varldsrekorden. 
"Rcc-type"-spaltens forkort
ningar forklaras hår till hogcr.

DU Tidsrekord
DI-SL Distans/rak bana 
DI-CC Distans/sluten bana 
H Hójdrekord
S-SL Hastighet/rakbana 
S-CC Hastighet/sluten bana 
S-CF Hastighet/rundbana

Se åven "Classification of Re- 
cords'Mabellen i forrå numret.
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A ndra VM i El-flyg arrange- 
rades i St Louis i USA 10- 

20 augusti 1988. Dagarna fóre 
VM "ováde" funktionarema ge- 
nom alt hålla "Óppna US A-táv- 
lingar" i olikaelflygklasser. Den 
pressande hettan och fuktighe- 
tcn med mcr an 40° varme varje 
dag gfómmer man inte. Flygfál- 
tet låg dock i direkt anslutning 
till fórlaggningen med skon luft
konditionering. Den lokala klub
ben hade hjalp av AMA (huvud- 
organisationen SMFF i USA, 
som var på plats med en speciell 
tavlingsbuss full med hjalpmc- 
del - allt från stoppur till små 
motorcyklar).
Trots allt kunde inte arrange- 
manget leva upp till europeisk 
standard. Inga frångrannlandcr- 
na Kanada och Mexico, ej heller 
från Japan. Åven de tradilioncl- 
laUS A-grenarna som pylon och 
7 celler dominerades totalt av de 
curopeiska dcltagama.

UHU med bara 6-7 celler kl ara
de sig. Dessa nya flygplan kom
mer såkert att påvcrka hela el- 
flygutvecklingen. Nu finns det 
åntligen ett bepfóvat och pålit- 
ligt komplctt "clflygpaket". 
Modellema har en perfekt an- 
passad motor, som i sin tur har 
en perfekt anpassad fållbar pro
peller. Dcssutom ett passande 
fartreglage, fårdiga kontakter, 
strombrytare etc, vilket kom
mer att undcrlåtta fór både ny- 
borjare och "experter" att upp- 
leva elflygets mttjlighetcr och 
stora flygglådje.

7 celler
De oppna amerikanska master
skajpen hade två grenar med 7 
celler. Dels samma tavlingsform 
som den intemationella (FAI), 
dels en enkel USA-tiivling, dår 
motom endast anvånds i 25 
sekunder som starthjålp till en 
flygtid om 6 minuter. Några

Ett antal bilder från Per-Axels digra skord från USA-vistelsen

Uppifrån: En av tåvlingens få  innovationer - modellen Can-Can 
med "motor-nos" innehållande 28 NC-celler & fartreglage. Så 
Per-Axel med svensk flagga. T v R Freudenthaler under viktig 
laddning medan t h Brian Cian kollar motortiden.
Nr 293 år Alfred Hitzler, som trots totalkvadd och motorfel 
placerade sig som slutlig 12 :a. Långst ned Rudolf Freudenthaler, 
som nu blev vårldsmastare fór andra gången.

Forta vlingarna
"Soluppgång till solnedgång” år 
en lagtåvling dår 4 piloter skali 
hålla minst en modeil i luften 
hela tiden - i detta fall drygt 14 
timmar. 4 lag tåv lade, dårav två 
"fabrikslag". Graupner hade 
satsat stort fór att visa sin styrka 
och sina clflygmodeller. Det år 
ett enormt lagarbete att hålla 
minst en modell flygande hela 
tiden. Varje gång en modell år 
på våg att landa måste två pilo
ter med sina flygplan vara redo 
till start. Tre lag klarade denna 
uunaning. Minst antal starter 
under dessa 14 timmar ger vin- 
nande lag. "Team Matterhorn" 
med skottar bosatta i Schweiz 
vann med stor marginal fóre 
tyska Graupner och med USA 
på tredje plats. Genomsnittlig 
flygtid for vinnama var 38 
minuler med en långsta flyg- 
ning av 1 tim 16 min och totalt 
endast 22 starter. Det var intres- 
san t att se h ur bra och vål flygan - 
de de små Graupnermodellema

europčer visade att det år moj- 
ligt att uppnå oanade resultat 
med endast 7 celler. Den tekno- 
logiska utveeklingen av de 
modema samariumcobollmoto- 
rema har i Europa inriktat sig på 
de gållande tåvlingsformema 
med många celler = hogre volt
tal, som ger båttre effekt. De 
"prisbilliga" och populåra tåv
lingsformema har i Europa 
konccntrcrat sig på 10 resp 14 
celler och det finns flcra bra mo 
toraltemativ. Japan och USA har 
mera anpassat och spårat in in- 
tresset till 6 och 7 celler av det 
enkla skålet, att det finns 10.000- 
tals bilåkare. Dessa kan fórhopp- 
ningsvis bli flygare når bilin- 
tresset avtar. Och givetvis ock- 
så av att man då inte behdver ett 
forhållandevis dyrbart laddag
gregat. Just nu har USA med 
Astro-motom ett forsprång når 
det gåiler att flyga med 7 celler. 
Tre av de fem européer, som tog 
ledningen i dessa tåvlingar an- 
vånde Astromotorer med våxel
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Åven den amerikan - Chuck 
Hollinger - som placerade sig 
bdst. Den Overlagsne vinnaren i 
7 celler FAI, J P Schiltknecht, 
hade en egentillverkad motor 
och en modeil. Detpoångtal han 
uppnåddc med denna modeli 
hade placcrat honom på ungefar 
12-15 plats i VM-tavlingama. 
Har visades och bevisades att 
det ar fullt mOjligt att med en- 
dast 7 celler uppnå flygresultat, 
som bara fór några år sedan 
ansågs utopiska eller omOjliga. 
Vi kommer att se många mo
deller, som klarar de prcstanda 
som Schiltknecht uppnått. Vis- 
sa delar av "receptet" finns ju 
tillgångliga - spånnvidd cirka 
180 cm, en modem profil -9,5% 
tjocklck, propstorlck -11x7 och 
flygvikt -1,5 kg ... varsågod!

VM i F3E-FAI
Redan i inbjudan hade arrango- 
rema beråttat om att reglema,

samma flygning. Dels en dis- 
tansflygning och dels en tcrmik- 
flygning. Tidigare regler speci- 
ficerade att piloten endast an- 
vånde elmotom en gång och att 
sjålva distansflygningen (utan 
motor) mellan sikLstolpama (150 
m avstånd) skulle fullfoljas inom 
3 minuter.
De nya reglema kråver au mo- 
tom skali anvandas minst två 
gånger, men inom samma ofor- 
åndrade tid. Erfarenhetema år 
enbart positiva. Piloten fiyger 
modellen på lågre hojd med 
båttre precision och hinner med 
lika många distansstråckor som 
tidigare - inom samma total tid.

Samma vinnare som -86
Tidigare varldsmastaren Rudolf 
Freudcnthalcr från Ósterrike 
lyekades i hård konkurrens for
svara sin titel. Marginalen till 
andra man - den unge schweiza- 
ren Urs Lcodoltcr, blev endast 6

lek och vikt till nu gållande 
regler. Nytt for året ar att "ener- 
gi-paketet", dvs NC-cellemas 
totala vikt inte får Overskrida 
1,1 kg. Jåm fort med tidigare 
regler om max 30 st celler skulle 
delta bety da en minskning till 
20 st celler och dårmed mindre 
och låttarc modeller. Många 
lavlande hade nu bytt till mindre 
(och låttarc) celler och kunnat 
bibehålla tidigare hogvoltsmo- 
torcr. De modema kompositma- 
terialcn i kolfiber, kevlar, glas
fiber och silicongummi ger 
mojl igheteratt konstruera myck- 
ct starka modeller med tunna 
och effektiva profiler. De kan 
åven profilforåndras med servo 
och radio under flygningcn. De 
nya compulcrradio-RC-syste- 
men ger ytterligare mixmdjlig- 
heter. Forinstållda fasta trim- 
mojlighcter mellan de olika 
roderytorna kan få modellema 
att flyga så bra att man måstc se

na i de Óppna Måsterskapen. 
Med stora problem slåpade jag 
också med min "oldtimer- 
modell "Playboy Sr. Den fick 
tåvlingsdcltaga i den oppnaklas
sen med ovåntat bra resul tat - en 
hedrande 5 :e plats (6 deltagare). 
Del roliga var att denna modeli 
i original hade gjort sin fórsta 
flygning just på detta flygfalt 
1939. Bland funktionårema 
fanns flera åldrc gentlemen, som 
mindes hur det var då. Och min 
cl-motormodell var for dem en 
hojdpunkt. Den flog kanske 
mest av alla. Så fort det var 
uppchåll i tåvlandet blev jag 
ombedd att flyga "oldtimem". 
Och jag låt alla funktionårer och 
kollegor flyga den.

Kartd av den kande!
Når salan vårldens mest kånda 
modellflygare Dr Walt Good - i 
USA en levande legend - kom
mer och beråttar for funktionå-

Eliasson i våsterled!
Per-Axel Eliasson - "modellflygare" i telefonkatalogen och
och elflygare beråttar hår om sin USA-resa med bland annat VM i F3E som en av
resans hójdpunkter. Och ger exempel vad modellflyget kan ge "vid sidan om"!
som åndrats av Cl AM (men 
med en off ciellt åndringsdatum 
1/1 1989) skulle tillåmpas om 
alia kinder var eniga. Vårdlan- 
det U S A acccpterade in te de nya 
reglcrna trots alla andra landers 
ihårdiga overtalningsfOrsOk. 
Forstå tåvlingsomgången visa- 
dc med tre totalkvaddade flyg- 
plan att regelåndringen år nftd- 
våndig av såkerhetsskål. Den 
intcmationclla juryn bcståmde 
under lunch att de nya reglema 
måste tillåmpas omgående. USA 
protesterade och arrangOrema 
sade sig inte vara beredda att 
utan Ovning och tråning kunna 
skota tidtagning etc.
Andra omgången blev dårfor 
ytterligare tråning fór alla, vil- 
ket i och for sig fungerade bra. 
Tåvlingcn genom fórdes med 7 
omgångar, dår den såmsta en
ligt reglema råknades bort. Re
gelåndringen galler hur motom 
skali anvåndas i fórsta momen
tet av F3E-tåvlingen, som ju 
omfattar två moment i en och

poång. Totalpoång 3881. Ånnu 
mindre marginal blev det mcl- 
lan fyran Eugenio Pagliano, 
Italien, och femman Ostcrrika- 
ren Helmut Kirsch. De hade efter 
sex omgångar samma poångtal 
- och Pagliano lyekades i sista 
starten båst med en enda poångs 
dvervikt trots mindre antal dis
tanser men med bållrc termik- 
flygning.
Jåmnast av alla var den unge 
kampen från Belgien, Peter 
Vandoorne. som holl sin 10:e 
plaLs genom alla sju omgångar- 
na med endast 16 poångs skill- 
nad mellan sin basta (600 p) och 
såmsta flygning.

Snabba modeller!
De snabba modellerna kan flyga 
mycket fort. De kan klara 150 
meter på 4 sekunder i glidflykt. 
Med motor i dykning biir ha- 
stigheten klart Over 200 km/tim. 
Såkerhetsriskerna beddmdes 
som extremt stora.
Modellema har anpassats i stor-

det fór att tro att det år mojligt. 
Att utan motor kunna landa med 
någon enda meters avstånd till 
"market" kråver myckcn tråning. 
El Hyg år tack och lov fortfaran- 
dc till stor del baserat på pilo
tens skicklighet!
For deltagare i storre internatio- 
nella tåvlingar år nog deltagan- 
det i sig sjålvt mer berikande 
och intressantån sjålva tåvlings- 
flygandet. Mojlighetenattfånya 
impulser och se andra tekniska 
fósningar år lika roligt.

Eliasson sjdlv då?
Några ord om mitt eget dclta- 
gandc i VM. Jag kom klart sist i 
tavlingen men blev funklionå- 
remas favorit! Forutom tåvlings- 
modellen med 2 hkr elmotor, 
som var tillråckligt bra for en 
"teoretisk" 10:c plats (åven om 
det inte blev så på grund av pi- 
lotfcl!) hade jag med en 7 cells 
modcll, som gav en 7:e plats (14 
deltagare) och en 8:c plats (17 
deltagare) i de två olika klasser-

rerna att han kånner mig sedan 
1962 och med glådje och for- 
tjusning fiyger min oldtimer år 
det en del i forklaringen till min 
o våntade popularitet. Dcssutom 
hade jag tur att hinna landa 
modellen endast 15-20 sekun
der fore en tomadoliknandc 
stormby som blåste bort tålt och 
stolar långs startbanan. En lokal 
funktionår - mer van vid dessa 
vådrets makter - vamade fór den 
storm, som skulle komma.
Jag lydde hans vaming och kla- 
rade modellen med minsta moj- 
liga marginal.
r z  "  ;  \

An en gång har jag haft turen 
och formånen - men åven 
formågan - att få  uppleva 
spånnande och roliga åven- 
tyr med och genom mitt mo- 
de Ilfly gintresse. Hoppas 
dessa rader okar intresset 
fór modellflyg i allmanhet 
och elflyg i synnerhet.
Vi ses på modellflygfaltet.

^_______Per-Axel Eliasson y
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Márkliat I:

Nog finns det 
konstiga flygtyg!
North American F-82 kanncr 
få till. Men P-51 "Mustang" år 
kånd! F-82 var ett udda flyg- 
plan och var i princip två sam- 
manbyggda Mustanger - for att 
bli en tvåmotorig "long-range 
escort fighter" som del hetcr i 
ett engelskt praktverk om flyg 
under World War II. Dubbcl-

Mustangcn har varii forebild 
fór de "dubbel-Cougars", som 
en del modellflygare snickrat 
i hop av två byggsatscr av SIG: s 
Cougar. Men det finns flcr 
exempel på 1 + 1 = 1 i flyghisto- 
rien. Ett av de allra "vårsta" i 
den genren kom nog tyskama 
med under samma våridskrig,

som fodde dubbcl-Muslangcn. 
Luftwaffe bchdvdc en stark 
dragare till sina "segellastplan" 
Mcsscrschmitt Me 321 & 323 - 
stora grejer med spånnvidder 
kring 55 meter. Hår tog man 
två bombplan - Heinkcl Hc- 
111 och satte ihop dom på kånt 
manér. Vips fick man en 5

(fem)-motorig historia, som 
kom att heta He- l l lZ,  dår Z 
står fór det tyska ordet Zwilling 
(tvilling). Att den drog framgår 
av bilden hår intill. Dår blev 2 
+ 2 = 5 och det år ju ingen dålig 
addition det heller! 4 huvud- 
ståll och 2 sporrhjul fick det 
konstiga flygtyget på kdpet!

Márkliat II:

DC-2 + DC-3 = DC-2,5?
Under samma våridskrig som 
dubbel-Mustagen & He- l l l Z 
kom till, hånde en kul sak i 
Kina. En kinesisk DC-3 fick en 
japansk bomb genom hoger- 
vingen, då den stod på marken. 
Stor kris! En losning fanns i 
HongKong, dår en DC-2-vinge

var "over". Den vingen hade 
samma form i vingroten, men 
var tyvårr mer ån metem korta- 
re. Noden var dock stor. DC-2- 
vingen hamtades och montera- 
des på den bombskadade DC 
3:an. Som dårefter flog ivåg - 
som en DC 2,5. Håpp!

E= mc 2 -  jo, morsning!
Vad i Herrans namn har E=mc2 
med modellflyg att gora?
Jodå. Nog sjutton har gubben 
Einsteins gamla relativitetsteo
ri med min snoppade Tem att 
gora! Men kan Einstien & Co 
inte hålla sej till molekyler och 
atomer och klyvning å sånt? 
Och ge 17 i mej & min Tem! 
Energin år ofórstorbar, snackar 
Albert E och hans nobclprissi- 
nilitcter om. Okey. Låt den då 
for jdsse namn vara oforstor- 
bar! Det ror mej inte i ryggen. 
Bara jag får modcllflyga!
Men det år klart, att herr Ein- 
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stein inte kan låta bli att dyka 
upp en vackcrt gnistrandc vin- 
tersdndag, då jag skulle må 
gott elt slag på form iddan. Jag 
var ensam på faltet. (Nåja, Ei- 
stcin och hans teorier var ju 
med nånstans /bakom klubb- 
stugan?/och hittade på f-nstyg. 
Jag hade just sagt 120 med dril
len i hand, då han dok upp mer 
bokstavligt med sin s k ofor- 
storbara energi.
Del sa smack dår bak! Sen nån 
tiondcls sekunds tystnad. Så 
borjade den oforstorbara ener
gin knalla iram i min snygga

Tem. Bakifrån. Pinne efter pin- 
nc fick sej en knåpp av den al li 
storre, mer och mer vaxande 
"knorren", som vankade framåt 
och drog med sig allt i sin våg. 
Så blev det lyst igen. En se
kund. Sen kom slutet.
Tjoff! sa det, med mycket pras- 
sel dårtill. Bakhårdtråpinnen 
(tidigare baktill) hade nu nåli 
fram till en av siná fórligarc 
broder som med en slutpiruett 
slet av vånstervingen. Sen blev 
det våldigt lyst.
Ofórstorbar energi. Jodå. I stål- 
let fór att lagras i snodden fór 
alt sedan dra runt en hyggligt 
tillyxad propeller, omvandla
des Einsteins lågesenergi till en

forstorande rdrel seenergi! Ha
de Albert Einstein (1987-1955) 
vařit modellflygare, hade han 
såkert modifierat sin berdmda 
teori litegrand. Tror jag!

Redaktorn
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Goteborg får ny
publikmåssa!

Nu får Góteborg ånnu en stor publikmåssa. 
Under påsken 1989, 23-27 mars går 
"Hobby & Fritid 89 "på Svenska Måssan. 
Det biir en måssa fór hela familjen.
Varje massdag bjuder på ett 
fullspåckat dagsprogram 
med mangder av olika tav- 
lingar och uppvisningar. Det 
biir radiostyrda biltåvlingar, 
flygtavlingar, hunduppvis- 
ningar och mycket annat. 
Massan ar indelad i flera av- 
delningar: hobby, slójd och 
hantverk, tradgård, sport, 
foto/video, hemdatorer, or
mar, fåglar och hundar mm. 
Fór att alla skali ha mOjlighet 
att besOka Hobby & Fritid 
har den fórlagts till påskhel-

gen 23-27 mars. Den senaste 
Hobbymassan, som agde 
rum 1984, drog t ex 50.000 
besókare. Då vande man sig 
till en mycket smalare pu
blik. Nu breddas utbudet att 
galla alla fritidsaktiviteter 
och det skulle inte fOrvåna, 
om besO karan talct biir myck
et stOrre den har gången.

Utstållningen "Hobby & Fri
tid" arrangeras av Expo Me
dia, ett dotterbolag till Sven
ska Massan i Góteborg.

mitté påminner om dispenser
■ fór stora modeller.
I Om Du innehar dispens och 
I flyger på ett godkant fait så 
I galler SMFF:s fórsakring.
I Många klubbar kråver också 
I att få se dispens, innan man 
J får flyga med denna typ av
■ modeller på deras klubbfait.
V ______ _______________

Har kravs dispens:

o Modell med vikt Over 7 kg 
o 1-motorig modell med 

motorstorlek Over lOcc 
2-takt cl. 20cc 4-takt 

o Flermotorig modell med 
motorstorlekar på samman
lagt Over 20cc 2-takt eller 
40cc 4-takt.

20.50 EMimodeNftye

Modellflyg syns i TV!
Nu bOrjar modellflygama sy
nas i tidningsartiklar och TV, 
som ny ligen hade några 10- 
minsnuttar om EM i F3A. På 
basta sandningstid, mitt på lOr- 
dagskvallen dOk två snuttar 
upp om tavlingama - tvålOrda-

gar i rad. De var helt perfekta, 
men kunde dock ha vařit lite 
langre. Några tittare undrade 
hur man kunde styra dem från 
marken. Nasta gång? Men vi 
får vara glada att Overhuvud 
taget bli uppmårksammade.

Som meddelades i forrå num
ret av Modellflygnytt, så skulle 
vi också fórsOka medverka till 
att få fram låmpliga flottOrer 
till "Våtflugan" - Eldflugans 
son! Och nu har det lyekats. 
Det ar sjalvaste PREK-hov- 
dingen Gunnar Eriksson, som 
med sin klubbs styrofoam-skå- 
rare hjalper modellflyg-Sveri- 
ge med flottOråmnen till Eld
flugans sjOvcrsion.

Varje flottOr byggs upp kring 
två "kamhalvor" som beskrevs 
i fOrra numret. Sedan dessa 
lim mats ihop plankas flottOrer- 
na med 1,5 och 2 mm balsaflak, 
sidenklås och lackas. Bygget år 
synnerligen enkelt och har Du 
tagit del av den byggbeskriv-

ning, som tidningen tillhanda- 
hållit, så finns inga problem. 
Gunnar och hans klubbkompi- 
sar skår flottOrkåmoma åt oss 
till det mycket facila priset av 
75:- per flottOrpar! I priset in- 
går portot! Skriv till Gunnar 
Eriksson och beståli - och enk- 
last bctalar Du med en med- 
sånd check på 75:- utstålld på 
Gunnar Eriksson himself! 
Under december månad kom
mer nog skårandet igång och 
Luleå-pojkama kan boija leve
rera i bOrjan av nåsta år! 
r

Best&llningsadress: 
Gunnar Eriksson 
Ostrá Parkgatan 26 
951 36 Luleå

s____________________________________________________

Nu skarn bara flyga lugnt 
serru! Men jósses - inte over 
publiken, eller depån, eller 
over parkeringen, á inte over 
jåmvågen eller korna darbor- 
ta a se opp fór kraftledning
en! hall dej pd den har sidan 
akern a bara halv gas over 
bonngam, gor inflygningen 
Irán vaster, stanna i pilot- 
rutan. Hyg i hógervarv dá det 
blåser så har, inte over 100 
meter, gá fram då du ska 
ianda och kom ihág hOjdrod- 
ret pa finalen, och fór resten 
har dina 5 minuter gatt nu 
och det ar 3 killar som vantar 
på samma Irekvens ά giom 
inte klamman och radio och 
landningsvarvet och lågg 
finalen....
Men tåre bara lugnl, horru!

Mindre mårkliqt fór Eldflugan-byggare:

Kop flottor- 
åmnen tillVåtflugan
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Kina-motorer
Det ar val inte alltfór ofta som 
vi kan rapportera om något bil
ligt i dessa tider. Men de nya 
ASP-motorema från Folkrepu- 
bliken Kina ar prisbilliga i fór- 
hållande till konkurrentema. 
ASP - inte ens generalagenten 
vet vad bokstavema står fór - 
tillverkas i tre olika storlekar 
.40, .60 och .90. Varav endast i 
skrivande stund .40-versionen 
har nått våra breddgrader. Till 
det yttre ar denna ASP .40 
ABC mycket lik en OS 40 - om 
an något grov i gjutningen. Till 
det inre ar motom ren och fri 
från gjutspån. Kullagren kanns 
ganska ordinara, men kolv/fo- 
derpassningen ar något tata. 
Om den har motom går lika bra 
som generalagenten lovar, så ar 
den ett prisbilligt alternativ till 
sina dyrare konkurrenter.

Det ar en tvåtakts luftkyld 
ABC-motor med vandspol
ning. Portionerande fórgasare 
av vridtrotteltyp. Separat fron- 
box och dubbla kullager. Slag- 
volym 6,49 cm3. Borr20,7 mm,

slag 19,3 mm, vikt 415 g med 
lydepotte. Pris 649:-.

Norwegian Modellers AB 
Box 37, 778 01 Norberg

Hitec-bomb!
Den koreanska Hitec-radion 
har slagit ner som en prisbomb 
i det svenska modellflyget. En 
fyrkanalig RC-radio med tre 
servon kostar i torrbatteriutfó- 
rande 895:- (rek ca-pris). Den 
heter Challenger 4000 och ar 
konventionen med servorever
sering som standard. Trots kort 
tid på svenska marknaden har 
redan 1000 ex sålts. Den firms f 
n på 40 MHz-bandets kanaler 
51 & 53. Den svenska bruksan- 
visningen ar anpassad fór den 
stora målgruppen: yngre ny- 
bórjare. Vid årsskiftet ska ack- 
ar och laddare komma. Fre- 
kvensflagga saknas dock.
Ett kullagrat servo kostar 199:- 
och ett mikroservo går på 295:- 
Ett gigant-servo med 8 kg 
dragkraft (fór segelbåtar mm) 
kostar 355:-. Det bór niimnas, 
att Hitec också har en sjukana- 
lare, som kostar haiften av vad

de etablerade går på. Hitec har 
aven servon med kontakter, 
som passar Futaba och JR.

S lot car AB.
Box 30191,104 25 Stockholm

Kyoshos Multi Charger 
Nu Finns en snabbladdare som 
passar oss radioflygare. Den 
heter Multi Charger 2 och 
kommer från Kyosho. En 270 
mAh acke laddas på 20 min 
med 0,8 A. En 1200 mAh ack 
tar samma tid, men då matar 
man med 3,6A. En tabell på 
laddaren visar hur olika ackar 
ska laddas i & ur. Laddaren an
sluts till ett 12V batteri. Den 
kan 3ven anvandas till att ladda 
ur ackama innan man snabb- 
laddar dem igen. En inbyggd 
timer ser till att man inte glóm- 
mcr den och fórsfór sina ackar. 
Den har snabbladdaren kan 
radda många flygdagar. Tank 
hur fórargligt det kan vara att 
komma ut till faltet med tomma 
ackar! Enstaka val kontrollera- 
de snabbladdningar lar inte 
skada en vanlig radioack enligt 
expertema! Priset på Multi

Charger 2 ligger på 375:-. Den 
kommer från Korea.

Slotcar AB, 
Box 30191,104 25 Stockholm

Lattkopplat
LRN Teknik saljer Sermos RC 
connectors - några listiga kon
takter fór eldrivna modeller. 
De har har mycket lågt kon- 
taktmotstånd och ar kortslut- 
ningssakra, då alla elektriskt 
ledande delar sitter skyddade i 
plasthylsan. De ar dessutom av 
s k "hermafrodit-typ", dvs år 
inte av hon- eller hantyp. Det 
Finns bara en typ, som passar 
mot alla likadana. De ar dess
utom byggbara och kan sattas 
ihop till två- eller flerpoliga 
kontakter. De ar fargkodade - i 
svart och fótt - och latta att ldda 
och montéra. En fórpackning 
med 2 fóda och 2 svarta kostar 
25:-.
LRN Teknik, ósterángsgat 71, 
753 28 Uppsala, 018-69 63 80

Tack for TACK CLOTH!
Hår kommer en liten grej, som

i
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Ovre raden f  v; Hitec-"bom- 
ben" har sålts i når a 1000 ex - 
priser kring 900:- med tre ser- 
von och vid nyår kommer fler 
nyheter! Så 3T's propellervin- 
kelmåtare. På denna sida en 
snygg indisk Mills-motor, som 
Natan biir lyrisk av. I  mitten 3 
st Hitec-servon från Slotcar. 
Till hoger TACK-duken, som 
Minicars rekommenderar som 
effektiv ytrenare fore lackering.

måste vara något for varje mo- 
dellflygare, som har problem att 
få sin favoritkarra snygg. Att 
målningen inte biir bra, kan be
ror på, att Du har fór mycket 
slipdamm och annat, som gbr att 
resultatet biir undermåligt. Med 
den hår K&S Tack Cloth-trasan 
tar Du lått bort allt på ytan innan 
Du tar till penseln eller sprutan! 
Duken racker lange och kostar 
bara 14:-/styck. Anvand den!

Minicars, 
Bergsbrunnagatan 18, 

752 23 Uppsala

Ny-gammal diesel!
En herre vid namn Ramani Ku
mar i Indien gdr motorer. Han 
har kdpt upp en mangd gjutfor- 
mar till valkanda motorer. Mr 
Kumar tillverkar den valkanda 
Mills 1.3, som kom redan 1948. 
Det ar alltså fråga om original- 
motorer trots den lite kufiska 
bakgrunden. Milisen ar kand fór 
att vara lattstartad - så aven de 
har indiska exemplaren, som 
finns som 0.75 och 1.3:or. Na
tan har dem och prisema ligger 
på cirka 295:- fór 0.75:an och

-320:- fór den storre 1.3:an.
Natans Hobby, 

0340-600 66 efter kl 1700

Mat propellerstigningen
3F Hobby Service har gjort sig 
kanda fór att ha all tankbar 
utrustning fór linflygaren, die- 
selbranslen mm. Nu introdu- 
cerar de en propellerstignings- 
mastare av egen tillverkning. 
Den finns i två storlckar - en 
fór 11" och en fór 14" diame
ter. De kostar 350:- resp. 450:- 

3F Hobby Service 
Telefonsvar are 0155-355 20 

Fdlt-epoxi i noden!
En vettig liten grej finns nu fór 
alla dem, som ibland nódgas 
åka hem efter en liten krasch 
på faltct Hjalparen i noden 
består av en tvåfacks "påse", 
som innehåller epoxilim med 
hårdare i en praktisk fórpack- 
ning, dar de två komponenter- 
na fórvaras i var sin del av 
påsen - rejalt isarskiljda av en 
kiamliknande vagg. Då Du 
behOver góra Din fåltlagning 
tar Du bara bort "vaggen" och

"masserar" ihop de två kompo- 
nentema. Klipp av ett horn av 
påsen och Du anvander påsen 
som tub. Listigt Bara 3:-/fór- 
packning kostar fåltfraisaren.

Natans Hobby 
0340-600 66 efter kl 1700

Snygga vintage-hjul!
F4C-skala, Pop-skala eller 
mys-skala spelar ingen roll. 
Har kommer fina "duk"-kiadda 
s k vintage-hjul. Rejalt plast
nav med gummiring. Tre stor- 
lekar: diam 165 mm/~195:-; 
diam 110 mm/~86:-; och diam 
88 mm/~68:- - ailt per par.

Natans Hobby 
0340-600 66 efter kl 1700

Vaeuumpiloter!
Micro Mold's vacuum-"torka- 
de" piloter har bra pris och ar 
snygga. Levereras som fram- 
& bakstycke, som limmas ihop 
med plastlim. Putsa lite i kan- 
tema och måla med exvis 
Humbrols farger. Ett tips: efter 
det att gubben ar fardig, vand 
honom på rygg och droppa ner

lite epoxilim innanfór glasdgo- 
nen. Epoxin fly ter ut och bildar 
"celluloid"-fargade glas i glas- 
Ogonen. ógonen skymtar se
dan bakom giasen. Priser fór 
skala 1:8/15:-, skala 1:6/18:- 
och fór skala 1:4/30:- per st

Natans Hobby 
0340-600 66 efter kl 1700

Ny Rossi 61 FIRC!
Nu ar den antligen har den sen
dan lange omtalade supermo- 
tom från Rossi. Det har år en 
helt ny motorkonstruktion, 
som inte har mycket gemen- 
samt med sin fóregángare. Så 
har den t ex helgjutet vevhus, 
extra stora kylflansar, ny vev- 
axel och den nya 3+2 spolning
en. F3A-fiygamas omattliga 
krav på "power" har inte lam
nat fabrikantema oberdrda. 
Denna motor uppges lamna 
2,35 hk vid 17.500 varv. Re- 
kommenderad olja ar 15% Ri- 
cin. Vikt 540 g. Pris 1.695:-. 
Pris med pipa och avgasboj 
2.295:-.

Rojfes Modellflyg 
08-33 30 44

Nedre raden från vånster: 
Kyoshos snabbladdare från 
Slotcar. Natans Hobby har 
fina s k vintage-hjul i tre 
storlekar. Så den geniala 
fáltepoxifórpackningen - ta 
bort "ryggen", blanda i påsen 
och spritsa på! Listigt! Natan 
har också Micro-Molds plast
piloter i flera storlekar. T h 
LRN Tekniks praktiska kopp- 
lingar - passar elfly g bl a!



S å s o n g e n s  s is ta  «r  
h e l ik o p te r tå  v l in g  \ λ ± Ψ ψ
Norrkdpings Radioflygklubb 
genomfórde såsongens sista 
helikoptertåvling helgen den 
24-25/9 1988. Hela femton 
(15!) deltagare stålide upp, for- 
dclade på två klasser - F3C och 
Helikopter Popular. Det får ses 
som ett rekord i deltagarantal. 
Vådret var inte det basta. Un
der lordagen fórekom stund
tals hård vind och regnskurar. 
Sista omgången fick avbrytas 
och ffógs om under sdndagen. 
Vi provade att blanda de olika 
klasscma med varandra: på 
F3C-start fóljde en pop-start, 
så F3C igen osv. Dctta vi sade 
sig vara ett utmårkt sålt att tån- 
da in tresset framfor allt for den 
nio Hclipop-tåvlande- De har

tidigare fått stå tillbaka och 
tåvla efter det att F3C-tåvling- 
ama avslutats.
Resultat F3C:
1. Ulf Johansson 409.5
2. Per Nordstrom 383,0
3. Anders Hellmer 302.0
4. Ola Forsberg 289,5
5. Christer Palmdahl 232,0
6. Thomas Cedergren 209,0 
ResultatHelikopter/Pop:
1. LeifSundin 1365,5
2. LeifElfstrom 1242,0
3. Poul-Erik Andersen 1233,0
4. Kenneth Winbcrg 1107,0
5. Kent Thisell 1068,0
6. Christer Persson 969,0
7. Kjcll-Ove Josefsson 968,0
8. BjomFriberg 912,5
9. Robert Vccnhuiszen 604,8

H o b b e x  C u p  1988  
m e d  k r a f t ig  s id v in d !
Hobbex Cup har for oss mo- 
dcllflygarc blivit en tradition. 
Denna populåra modellflyg- 
tåvling Firår nasta år 10 årsjubi- 
leum. Det år så lange Hobbex 
(dvs Olle Sorensen & Janne 
Karlsson) och några från de 
olika klubbama runt Sjuhå- 
radsbygden drog igång denna 
tavling.Hobbex Cup år fortfa- 
randc lika popular. Vi har kan
ske inte de forstå årens deltaga- 
siffror, men nåst infill. Årets 
Upplaga hade 20 tåvlande. Det 
år en mycket prestigefylld 
kamp om den åtråvårda buek- 
lan.
Hur gick det i år då? Arrange- 
rande klubb i år var Mark , som 
också hade att fórsvara fórra

årets vinst. Årets tåvlingsvåder 
var blåsigt med vinden från 
sidan. Delta år inget vidare for 
en modellflygtåvling, då risk 
finns att alla manovrer "blåser 
bort" om man inte år påpasslig. 
Det år dock bra beståilt med 
flygskickligheten - årets upplå- 
ga bj5d på forhållandevis hóga 
resultat. Och inte en enda 
kvadd.
Marks MFK fórsvaradc fórra 

årets bedrift och vann en klar 
seger fore Borås och Ulrice- 
hamn.
ManOvrama i programmel ån 
Start, långsam roll, Immel- 
mann, liggande ålta, stall turn, 
två loopar + landning inom en 
cirkel. Som synes år program-

m odelltlygm arke

tåv lingsko fl

dom arkort

tavlingsreg ler

------ lygmarke

klubb-blazer mark«

ockslagsm arke

tav lingsfiro toko ll 

SMFF.(i ekafer

ide nt i tie ringsnumm er 

handbocker

Prov skali avlåggas och kollas 
av ansvarig klubbledare

Fórbundsmárke, rockslagsbrosch 
Fórbundsmárke, blazermårke 
Slipsklåmma med fórbundsmárke 
Nyckelrlng med fórbundsmárke 
Modellflygmårke, brons 
Modellflygmårke, silver 
Modellflygmårlke, guld 
Modellflygmårke, elit 
SMFF-dekaler, 1 st 70 x 70 cm 
SMFF-dekaler, 8 st på karta, 300 x 300 mm 
Tåvlingsregler fór olika FAI-klasser m fl, per st 
Handbok: ”Att vara modellflygare"
Handbok: "Modellflygets grunder"
Bokpaket: "Vi modellflyger", 2 delar 
Handledning/Domarkompendium F4C skala 
AMA-Cub, introduktionsmodeil, byggsats 
LINUS, linmodell, byggsats 
LINUS, enbart ritning 
Byggplatta, 120 x 24 cm 
Byggplatta, 60x20 cm
Klådselpapper, gult & rOtt, 12 el 21 g/m3, per ark 
T-shlrt, från EM 87 eller EM 88

15
40
25

2
20
22
23
25
5

10
10
20
20
20
50
17

285
25
40
20
4:50
40:-

Κόρ grejor från Fórbundsexpeditionen som år låmpliga fór Dig sjålv, Dina modeller eller Din klubb!

Klubbar och sko lo r faktureres - 
ovriga leveranser sker m ot postfó rskott
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met valt på ett sådant sått att 
alla kan vara med och man 
behOver inte ha det vassaste i 
flygplanvåg fór att vinna.

Individuella resultat:
1. Lennart Johansson 60 p
2. Stig Johansson 56 p
3. Åke Johansson 54 p
4. Åke Mårtensson 49 p
5. Åke Jacobsson 46 p

Lagresultat:
1. Marks MFK 40,9 p
2. Borås 39,3 p
3. Ulricehamn 35,8 p
Vi ser fram emot nåsta års tåv- 
ling. Tack Hobbex!

Stig Johansson 
Marks MFK

«mw fe

S n y g g  
F o k k e r  D 7  i  
N o rb e rg !
Vi har fått några Fina flygbilder, 
som visar Fokker D7 med svenska 
beteckningar. Men fanns den verk- 
ligen i Flygvapnet? Ågare, byggare 
år Hans Olsson, Norberg FK.

GMP HELICO PTERS
Ett nytt helikopter-mårke intro
duceres nu i Skandinavien.
Ett i USA mycket vålkånt mårke 
vid namn GMP (Gorham Model 
Products). GMP har sedan många 
år utvecklat helikoptrar som kan 
passa nybórjare och hela skalan 
upp till Super Aerobatic ("Hot 
Doggers”). GMP har genom ut- 
veckling, erfarenhet och samarbe- 
te med Japan kunnat utveckla sina 
modeller till robusta och låttbygg- 
da maskiner som åndå håller vik- 
ten och har en mycket bra flygfor- 
måga. Den senaste i familjen 
heter LEGEND och har ett ”Fly- 
barless” rotorhuvud. I och med att 
stabilisator saknas biir denna heli
kopter våldigt snabb och mano- 
verduglig fór mycket avancerad 
aerobatic-flygning. Om man t ex 
gór rotorbladen något tyngre 
kommer LEGEND att bli snållare 
och stadigare i luften, vilket kan 
vara en fordel fór en nybórjare.

Den forstå såndningen modeller 
finns nu hemma tillsammans med 
fullståndigt reservdelslager. Totalt 
6 olika modeller!

Fór mer information...  Hór av dig till hobbyfórsáljaren på din ort eller direkt till oss! 
Generalagent fór Skandinavien !!

Ångsgatan 15, 332 00 Gislaved Box 279, Tel 0371-10111
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FRÅN KLUBBARNA ifca.
I ,

Lås åven
segelflygspalten 

på sidan 16!
Har Du funderat på au skaffa 
Dig en vinsch, men inte riktigt 
vetat hur Du skali tillverka den. 
Jag ger hår ett bidrag till en 
konstruktionslosning på en så
dan vinsch.

Vdltestad i flera led!
Den vinsch jag beskriver år 
nåra nog femte generationen 
jag har tillverkat och jag vill

Lars Pekkala har bra ritningar till en val utprovad ;

Bygg en egen vinschii
påstå, att det ar det nårmaste 
idealet man kan komma på 
amatOmivå.
Vinschen har en automatik, 
som år uppbyggd på en last- 
kånnade. Den kånner alltså be
lastningen i linan och reglerar 
pådraget efter den belastning 
den år instålld på. Man kan vin- 
scha allt från segelflygplan typ 
Blue Phoenix till tunga F3B-

kårror, åven storseglare. Jag år 
vål medveten om att det knap- 
past kan bli var F3B-flygares 
egendom, men jag fórestaller 
mig att varje klubb kan bygga 
sig en vinsch - med fOrcnade 
krafter.
Den ritningssats, som jag gjort 
upp omfattar sammanståll- 
ningsritningar och detaljrit- 
ningar - bortåt 15- 20 si tillsam-

mans. Det bór inte vara några 
problem att tillverka denna 
vinsch efter ritningama och 
med den instruktion, som 
gjorts upp. Vill Du ha ritnings- 
satsen sånd in 100:- så kommer 
den på posten.

Lars Pekkala 
Tjarnmyrvågen 42 

892 00 Domsjd 
0660-52911

Sensationen $ φ 
på Hobby-måssan! en fomamlig 

jnlklapp!

PENNI - vårldens forstå gummimotordrivna helikopter finns nu i byggsats. Rotorhuvud, drivhjul, 
paddlar mm - de svårtillverkade delama - ar fårdiga! Tack var en utforlig steg-for-steg instruktion 
(med 34 bilder & ritning i fullskala) klarar Du av att bygga PENNI och FLYGA DEN! PENNI år en 
riktighelikopter som hovrar, stiger till taket (som i Frescati) eller går i en riktning alltefter Ditt onskemål. 
Sått in 90:- på postgiro 32 76 90 - 4 ACKUS eller sånd in 
kupongen till ACKUS, Åkerslidan 3. 446 00 Ålvången

Sånd.........st PENNI till mig mot 90:- + postf.-avgift & porto!

Namn

Postnummer 

Adress ____
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sA FRÅN KLUBBARNA
s \ V

X*o M .
d in till Modellflvanvtt Skriv om aktiviteter pá klubbnivá, plata svartvitt och sand in till Modellflygnytt Skriv om aktiviteterpa

Hemma hos PeÅ:s!
Bor man i Skåne ar det natur
ligt att man åker norrut på se- 
mestem. Har man hundar och 
husvagn måste man hålla sig 
inom Sveriges grånser.
I år hade vi bl a beståmt att be- 
sdka PeA:s Rotorblad i Gå- 
strikland. Vi startadc hcmifrån 
i 25° varme och solsken. Vid 
Husqvama bjftds vi på åska, 
sky fall och 10°C. Efter dver-

nattning utanfór Avesla åktc vi 
till Låmstanås, dår Vastra Gå- 
strike Flygklubb med modell- 
sektion håller till. Dår var heli
koptermeeting 10-11 juni. Hår 
bjdds på underhållning, dår 
åven vådret visade sig från sin 
båsta sida. På lordagkvållen 
hade vi en trevlig grillfest utan
fór klubbstugan. Kvållen av- 
slutades vid midnatt med olika

tåvlingar - dåribland "skidldp- 
ning" på barmark med fyra 
stycken på varje skidpar. Det 
gålldc verkligen att hålla tak
ten. Man kan inte undgå att 
imponeras av sammanhåll- 
ningen mellan modellflygare 
och fullskalaflygare med bl a 
gemensam klubbstuga och an- 
dra aktiviteter.
På sondagskvållen var det dags 
att åka hem till Christina och 
Per-Arne Johansson och stål la 
upp husvagnen. Efter ett par 
dagars besOk på al la gamla hyt- 
lor, som det finns massor av

håruppe, åkte vi till Per-Arnes 
balsasåg i Långnås - ett eldora
do fór modellflygare. Hår 
finns alla dimensioner i balsa 
och furu. Att hår få se balsan, 
som kommer den långa vågen 
från Equador, sågas, slipas och 
bear be tas innan den hamnar på 
diskama hos Sveriges olika 

Fortsåttning sidan 40!

Ovan t v Per-Arne sjålv vid 
bandsågen, dår alla flak sågas 
till. T h en imponerande syn 
med mangder av balsablock 
från Equador.

Prenumerera på
Modellflygnytt 1989!
Fór den blygsamma kostnaden av 100:- får Du 6 nummer av Sveriges mesta modellflygtidning 
MODELLFLYGNYTT - snabbt, elegant och såkert hem i Din brevlåda! Under hela 1989! De'Du!

Insåndes till Sveriges Modellflygfórbund, Box 100 22, 600 10 Norrkóping! 
Du kan också ringa och bestålla prenumerationen - slå 011-13 21 10!

Jag vill gårna ha en 
prenumeration 1989 

på MODELLFLYGNYTT 
fór endast 100 kronor!

Namn__________________

Postadress -----------------------

Postnr-----------------------  Ort
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Telemaster 2000
Helt tråfårdig modeli. Snabb och enkel att bygga. Spv 1950 mm, 
for 10 cc eller stórre motor och 4 kanals radio. Pris 1543:-

Multiplex!!!
ar inte bara segelflygplan

^ ř f ^ r š á i j a r e  
sókes

Mycket låmplig nybórjarmodell fór 3,5-5 cc med fårdigplankad« 
frigolit vingar.Spv 1400 mm, fór radio med 4 kanal. Pris 714:-.

Multiplex starka arbetshást. Åven låmplig som nybórjarmodell. 
Spv 2225 mm, fór 10 cc eller stórre motor och 3-4 kanalers radio. 
Pris 1216:-.

En mycket trevlig friflygmodell som år låmplig som forstå balsa- 
bygge. Komplett med lim och blyhagel. Svensk byggbeskrivning. 
Mycket låmplig fór skolor och fritidsgårdar och annan undervis
ning. Begår offert. Pris 109:—/st eller 890:- fór 10 st.

Agent och distributor fór 
Multiplex flygplan & tillbehór

HOGANÅS ho bb y  och  

e lek tron ik

Krásna modellbyggare 
val jer hobby trå hos oss! 
Det Du saknar hos andra 
finns hos oss!
For finsmakare finns åven sprucelist.

Framkantlist 6x8 -► 16x22 mm
Clark Y -► symmetriska 

Pianotråd 0,75 5 mm diameter

• Profillister for båttre luftstrømning 
kring roderytorna

• Vingstóttor - profilhyvlade
• ROTORBLAD till RC autogiro och 

RC helikopter

Balsa, plywood, furu, ródbok o.s.v.

Prislistor mot dubbelt brevporto 
Återforsåljare antages

PeAs Rotorblad
Kallarvågen 13 · S-813 10 Torsåker · 0290-851 37 & 407 32 - >

Flyg  A M A -C u b ! 
K o p  A M A -C u b ! 

G e b o rt A M A -C u b !
AMA-Cuben år en fin flygare! 
AMA-Cuben år en fin present! 
AMA-Cuben år en fin julklapp!

•  Κόρ inte bara en, kóp flera till Dig sjålv, 
till Dina kompisar.

•  Ordna en tåvling nåsta lovdag i skolan.
•  Tala med Din lårare om AMA-Cuben och 

visa vad Ni kan góra med den!

38

Affår och kontor
Box 133 Affår och lager
Storgatan 48, 263 22 Håganås Furutorpsgatan 73
042-302 30 252 46 Helsingborg
Mån Tis Ons Fre 1030-1800 lunchst 1300-1400 042-14 33 77

•  Beståli MULTIPLEX-katalog! ·

Ring 011 - 13 21 10 Hallgren servar glatt!

forlag
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Modeller & Elektronik AB

Ångsgatan 15, 332 00 GISLAVED Tel: 0371-107 09/107 45

FANTASTISKA LION MODELLER!

Hela utrustningen får lått plats i sin egen låda.

APACHE-20S
Har ni problem med plats fór flygplanet når ni reser någonstans? Lion Model har lost detta problem åt er. En modeil 
som år monterings- och demonteringsbar mitt ute på fåltet. Får plats i sin kartong tillsammans med både din radio, 
batteri och brånsle. Du kan till och med cykla ut till fåltet, fór att flyga utan några som helst problem. Modellen år byggd 
helt i balsa och plywood, och vingarna år spryglade. Den år helt klådd i tjock brånslebeståndig film i låckra glada 
fårger. Utmårkta flygegenskaper fór såvål nybórjaren som fór experten. Rekommenderas!!

SE PRISET: CA 795:-

TOM CAT 19-25
Nu år den hår! Lions vålflygande trainer-modell fór ny
bórjaren. Tack vare sin breda och tjocka vægkon
struktion år denna modeil mycket stabil och manover- 
bar i luften.

Kroppen år byggd i plywood och balsa, och vingarna 
i ribbforstårkt frigolit. Hela planet år klått i tjock brånsle
beståndig film i låckra fårger med tufft monster. Inte 
nog med att denna modeil år vålflygande. . .

Den år vålanpassad fór plånbockerna också

SE PRISET, ENDAST CA 595:-

L io n s t i l lv e r k a r  fo r  n å rv a ra n d e  h e la  1 6  
o lik a  m o d e lle r , d å r a v  n io  sk a la m o d e lle r , 
fo r  m o to re r  m e lla n  3 ,5  o c h  2 0  c c .

OBS! LIONs samtliga modeller ar helt kompletta med tillbehor såsom linkage, gångjårn, tank, 
landningsståll, m m, m m.

^  Hor efter om LIONs stora program hos hobbyhandlaren på din ort eller direkt till oss!! j

m
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Spryglade fardigklådda vingar
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Test av OS Max 61 RFABC-P
m @ < É § l% Í______________________

Fortsåttningfrån sidan 15!

Viklen till trois går det utmårkt. 
Originalpipan till motom fanns 
inte tillgånglig nar denna test 
tog sin bOrjan. I stallet har en 
Rossi /Extra long and quite) 
pipa anvants till full belåtenhet. 
FOljande egenskaper och egen- 
heter har vi funnit vid det prak- 
tiska handhavandet av denna 
motor: Lattstartad (handstart) 
ar denna motor definitivt. Man 
behOver inte "snapsa" - det 
skoter pumpen om. Pumpen 
fungerar utmarkt. Vi skali 
framgent próva annu stórre 
snurror. Branslekonsumtionen 
stiger dramatiskt, om motom 
går fór rikt, vilket kan leda till

n5dlauditing om man inte ar 
observant. Motom går klart 
tyst p g av lågvarv, stor propel
ler och val dampad pipa. 
Sammanfattningsvis: OS 61 
"LongStroke" med pump ar en 
mycket trevlig och lattskOtt 
motor, val lampad fór såval 
F3A som skalao hc sportflyg. 
OS61ABC RF-flygare har lan- 
gre stakar. Yea man! Så ar det!

Text & fo to : 
Conny Åquist-Renman

Bilden nedan visar original
pipan till OS61 ABC RF- 
motorn (bild fr  OS-katalogen)

Hemma hos PeA:s
Fortsåttningfrån sidan 31! 
hobbyhandlare och sedan kom
ma på modellflygamas bygg- 
brådor, var en upplevelse. 
Många undrar kanske varfór 
det heter PeA:s Rotorblad. Ja, 
PeA står fór Per-Arne och be- 
tråffande rotoblad, so bOrjade 
Per-Arne i bOrjan på sjuttiota- 
let att tillverka rotorblad fór 
modellhelikoptrar. I bOrjan på 
åttiotalet startade PeA aven 
upp me nuvarande tillverkning. 
Man måste beundra Per-Arne 
att i konkurrens med andra 
bygga upp vad som idag kan
ske ar Sveriges stOrsta balsafó- 
radlare. Ett tips till alla modell- 
byggare: I stallet fór att alltdi 
anvanda 100 mm breda balsa- 
flak Finns det skftna kronor att 
tjana genom att anvanda de 
andra breddema 70 mm och 80 
mm. Lagre priser och oftast 
mindre spill!
Så kom den stora dagen, då jag 
skulle få provflyga Per-Arnes 
nya autogiro "Air-dancer". Den 
har till skillnad mot den aldre 
"Silverbirden" direktstyming

av rotobladet i rollplanet.
Det var med spanning jag Over
tog spakama från Per-Arnes 
testflygare Olle LindstrOm. Ef
ter en del taxningar var det 
dags att fórsOka. Full gas och 
ivag. "Airdancem" lyfter cirka 
halvmetem, viker sig åt hOger 
och hamnar på rygg. Rotovar- 
vet fór lågt! Efter en del nya 
fórsók gick det riktigt bra att 
lyfta några meter, dra av gas 
samt hovra ner den mot vinden. 
Det ar en jatterolig maskin, 
som jag måste bygga så snart 
jag kommer hem.
Men ett vamingens ord ar på 
sin plats till alla som bOrjar 
flyga autogiro. Las noga igen- 
om bygg- och flyghandled- 
ningen och fólj den också!

E M æ i i V I T T
fór modellflygnytt

FIFTY AND SIXTY SERIES HELICOPTERS

Långd1346m m  ·  Hojd412m m  ·  Flygvikt cirka 4 kg 
Rotordiameter 1455 mm  ·  Motor 10 cc ·  Pris 5.500:- 

Nu firms "tåvlingskropp”**som extragrej #  Pris 2.695:-

*> Specieilt utformad for F3C - ger båttre flygegenskaper - och tåvlingsresultat!
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F u ta b a  —  O r ig in a le t ,
narkopioma in råcker till!

L)u koper en Fulabaradio till din vålbyggda modell nar du vill ha det basta i radiovag, nar du vili veta att 
grejoma funkar såkert, når du bara vill gå in for att kora ooh njuta av att modellen direkt lyder minsta impuls, 

lu ta ba rad i on ger dig allt: Overlågsen funktion och kvalitet, lang råckvidd, laddjack på alla modeller, 
reversering, fritl utbytbara kristaller inom banden, lågt pris oeh etl bretl sortiment från en kompetent och

erfaren leverantor.

FLYGRADIO CONQUEST 
4 el 6 kanaler
Komplett sats med 3-4 servon. mottagare, fåstplattor, 
skruv mm.

BIL FX 10
Vålbyggd off-roadbil for 
nyborjare. Bakiijulsdriven 
och komplett med motor.

725:-Pris: 
inkl moms

BILRADIO
ATTACK-R 
2 kanaler
KomplelL sats med 2 servon, 
mottagare, fåstplattor, skruv, 
BEC-krets m.m. Torrbatteri- 
utforande.

Pris: 575:- inkl mor

RCC år distributor for ledande 
fabrikat som: Pilot (flygmodel- 
ler i trå) EZ, motorer från 
Enya, Sailo, tillbehor m fl 
artiklar

FUTUBA SERVICEGARANTI
Fuluba Servil e år unik. Den innebar att vi åtar oss att utfora vilken reparation eller service som helst till etl pris 
som f.n. ligger under 100-lappen. De du! Kraven år att du inte gjort någon form av ingrepp i radioselet eller vant

plus och minus fei. Reparations! id under 10 dagar.

Radio Control Center AB
Gillesgatan 10, Box 124, 56122 Huskvarna, tcl 036-14 5360
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Bucket^ 's 2 5 . . .
Fortsåttning från sidan 9!

Radioinstallationen ar helt 
problemfri tack vare det stora 
utrymmet mitt i kroppen.
Jag anvender wire till sidrodret 
- en wircspånnare (Natans) år 
superb till detta. Det styrbara 
sporrhjulet styres dåremot av 
en stdtstång, men dock av sam- 
ma sidroderservo.

Målningen viktig
Nu till det viktigastc av allt - 
"målningen". Eftersom Biick- 
ems fårg livligt diskuterades 
bland skalafolk, så fórsókte jag 
få tag i fårgprov. Efter diverse 
turer fick jag tag på dessa från 
fårgfirman Wedewåg, som le
vererat fårg til1 Forsvaret, och 
från C G Ahremark, som åven 
intygade provemas Overens- 
ståmmande med originalfår- 
gen. Trots att jag hade fårg- 
prov, så var det inte så lått att få 
rått fårg tillblandad i fårgaf fa
ren. Fråmst den orange fårgen 
och mycket på grund av att 
matteringsmediet helt fftrån-

drade nyansen når fårgen vål 
torkat. Men efter en hel del 
eget blandande blev jag nfijd. 
Efter sidenklådscl och grund- 
fårg sprutmålades hela model
len med de matta ytfårgema. 
Sedan foljde en hel del arbete 
med maskering och målning av 
markeringama, men resultatet 
blev skapligt. Mindre text gjor
des med 2,5 mm gnuggisar. 
Trots att jag målat tunnt och 
vařit snål med lim, så blev vik
len någol hogre ån beråknat - 3 
kg precis.
Lite framtung blev den
Dock fick jag några extra hekto 
på grund av alt motom år tung. 
Detta medforde också att 
tyngdpunkten blev något for 
långt fram. Dock inte alltfor 
framtung, så jag brydde mig 
inte om att lågga bly bak.
Nu var det dags fór provByg
ning. En stilla eftermiddag i 
våras kunde jag inte hålla mig 
långre. Radion checkadcs och 
motom startade utan problem. 
Efter några taxningar var mo
dellen "uppe". Starten var lugn

och problemfri och allt funge- 
rade perfekt. Till och med klaf- 
fen testades fórsta Bygningen 
och inga tendenser till att mo
dellen ville stiga eller vika sig. 
Detta troligtvis på grund av 
ytyngdpunktens placering. 
Landningen med klaff år en 
njutning. Tåvlingsmåssigt har 
jag bara varit med i en låvling. 
SM i F4C på Torslanda i hóst- 
as. Dår var de statiska pången 
skapliga. Flygmåssigt gick del 
"så dår". Inga loppBygningar 
men det var våldigt blåsigl och 
modellen år ju inte så tung.
Det blev en 3:e plats till slut.

Var finns enbra 
treplansskiss?
Hoppas nu bara att jag får tag i 
en bra treplansskiss, fór den jag 
innehar håller inte måttet.
I så fall bl ir det en storre "Best- 
mann" i skala 1:5. Fór så trev- 
lig år Buckers och FV:s Sk25!

Text . Stefan Olsson 
Piano vågen 25 

451 62 Uddevalla 
Foto: Sten-Sture Olsson

Magnum-motorn
Fortsdttningsfrån sidan 21! 
en modeil fórsedd med en OS 
60 FS visade sig på vårt klubb- 
fålt. Detvaren2,44m01dTimer 
som vågde ca 4,5 kg. Alla sdn- 
dagsflygama kurade i sina bilar 
och ville inte ri skera sina mo
deller i den hårda vinden. Så 
dock inte Old Timem. Den lyfte 
från gråset och flóg fint med 
motom inte fullt utnyttjad!
Så var det med det. Mina funde
ringar over fyrtaktsmotoms 
prestanda hade besannats. Så 
med fómyad entusiasm återvån- 
de jag till ritbordet fór att slutfo- 
ra projektet.
Eftersom fyrtaktama har lågre 
toppvarv, kan man utnyttja ef
fektområdet nara toppvarv på 
ett båtlre sått. Effektivare pro- 
pellrar kan utnyttjas och sam
mantaget år de Bestå fyrtaktar- 
na meranvåndbaraiettbredare 
register ån en 2-taktare. 
Minaklubbkamrater hOrde snart 
talas om projektet och en av 

Fortsåttning sidan 44!

forlag

Li nus år basmodellen fór Lin dansen l Kóp den direkt från 
SMFF:s expedition, Box 100 22, 600 10 Norrkóping, 
telefon 011-13 21 10
Linflygm odell · spånnvidd 1050 mm v ik t 700-750 gram PRIS 285: 
kom plett byggsats Enbart ritn ing 25 :- + porto.
Byggsatsen innehåller ritning med byggbeskrivnmg samt alla delar 
fardiga fór montering. Tank, hjul och stall samt alla beslag ingår i bygg
satsen -  dock ej klådsel, lim och lack.

Bygg och tråna i host - och vinn Lindansen nåsta år!

Vinn
Lindansen’89 
med 
Linus!

Motor:
nybórjare 3.5 cc 
erfarna 5,0 cc
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OVERTRAFFAR DET MESTA!
UTOMORDENTUGA GÅNGEGENSKAPER 
MER EFFEKT. MER VRIDMOMENT.
MINDRE VIKT...

FS-91
SURPASS

FS-70
SURPASSFS-26

SURPASS Cylindervolym 14,96cc 
Cylinderdiam. 27,70 mm 
Slaglångd 24,80 mm 
Vikt 635 g
Effekt 1,6 hk/11.000 rpm

OCH DESSUTOM FÅR 
DU O.S. GEDIGNA 
KVALITET & SERVICE 
OÓ VER TRÅFFBA RTÍ

Cylindervolym 11,50 cc 
Cylinderdiam. 25,80 mm 
Slaglångd 22,00 mm 
Vikt 570 g
Effekt 1,1 hk/11.000 rpm

Cylindervolym 4,41 cc 
Cylinderdiam. 18,50 mm 
Slaglångd 16,40 mm 
Vikt 268 g
Effekt 0,41 hk/11.000 rpm

SPORTS AVIATION
DIABOLO 904
En utmårkt modell av en vålkånd 
aerobaticmaskin. Gór FAI:s och aresti 
programmet utan problem.
En suverån flygare!
Spånnvidd 1416 mm 
Motor .40-.45 2-takt

.61-.91 4-takt

MAL AT!
FARDIGT!

KOMPLETT!

VALFLYGANDE!

ΕΣΠΠ2

ELECTRIC 1800
En perfekt el-seglare i nåstan fårdlgt skick!
ELECTRIC 1800 levereras med kraftig 540-motor, fårdig 
utvåxling, fållbar propeller, stótstángsmaterial mm mm. 
Utmårkt som fórsta el-kårra eller fór skón, avslappnad 
nójesflygning. Spånnvidd 1850 mmMODEL-CRAFT

BOX 2074 o RUNDELSGATAN 16 
200 12 MALMO O TELEFON 040-714 35 FINNS I ALLA VÅLSORTERADE HOBBYAFFÅRER



Magnum-motorn
Fortsdttningfrån sidan 42!
dem ville också ha en motor. 
Han erbjod sig alt bctala två 
motorer om han fick den ena. 
Jag acccptcrade och borjade 
arbetet direkt. 
Trddgårdstester...
I juni 1980 var prototypen far
dig. Vi korde den for forstå 
gången i min trådgård. Vilkcn 
upplevelse! Tom, min klubb- 
kamrat, hoppade av gliidje. 
Motorn startade vid forstå for- 
soket! Efter justering av forga
saren gick den superbt med bra 
tomgång och varvade 7000v/m 
med en 15 x 6 propeller. Ett 
antal tester och modificringar 
gjordes under nastfoljande två 
veckor.
Vi tog med motorn till skalada
gen på ’Old Warden’ som orga- 
niscras av "Aeromodcllcr". 
Motom kordes i en testbank. På 
ett ogonblick hade vi en jåtte- 
publik. Frågoma haglade flver 
oss. Vad kostar den? Vad har 
den for prestanda? Var kan jag

kopa en? Vi åkte hem helt for- 
bluffadc over mottagandet och 
med en order på två motorer. 
Nåsta veckoslut installerades 
motorn i cn Jungmeister och 
flogs utan problem på vårtklubb- 
fålt. Det resulterade i cn order 
på åtta motorer till! Allteftcr- 
som motorerna fick publicitet 
vid shower och meetings under 
året, flot ordema in. Projektet 
var nu mer ån en hobby och for 
myckct for mig och min hem- 
maverkstad.
... och behov av hjalp!
Jag insåg att det bchovdes en 
mcdarbeuire. Jag hade fått 
mångaerbj udånden från folk jag 
inte kande. For att gora en lång 
historia kort så bcslot cn av mina 
vanner, Brian Stammer, att iigna 
sig åt motortillverkningcn på 
heltid.
Del var svårt att hitta cn lampiig 
verkstadslokal. Till slut fick vi 
lillgång till cn del av ett garn- 
malt gjuteri, som vi måstc byg- 
ga om till cn verkstad. Del inne- 
bar att vi var tvungna alt grava 
ut tonvis med gammal gjutsand

innan belonggolvet kunde gju- 
Uis. Det tog flera veckor men till 
slut var alla maskiner installera- 
dc och tillverkningcn kunde 
sattas igång.
I mitten av 1981 var vi igång 
och ordema strommade in. Vi 
kunde inte tillverka så många 
som efterfrågades så efter ett tag 
hade vi sex arbetare anstallda 
for att kunna hålla jåmna steg 
med bcstiillningama.
Den forvåntade rcgclåndringen 
skedde och vi fann att vi var 
forst i vårlden med cn 15cc motor 
låmplig for skalaflyg.
V-motor & radialmotor 
Den forstå motortypen foljdes 
av cn ’V-två’ och en tre-cylin
ders radialmotor som heter 
’Manx’. Produktionen av alla 
tre typema fortsatte till 1985 då 
vi bfirjade koncentrera oss på 
andra aktuella projekt. Eftcrfol- 
jande år sluUide min partner 
Brian.
Vid den tiden frågade mig cn av 
mina flygkamrater, Peter Whi
le, om jag ville bilda ett nytt 
foretag inom hans grupp for alt

fortsåtta tillverkningcn och ut- 
veckla nya projekt. Jag tackade 
ja och idag tillvcrkas de gamla 
motorerna och såljs under det 
’klassiska mårket’ tillsammans 
med de två forstå modellema i 
den nya ’Hi-Max’ serien. Dcssa 
kommer snart att foljas av två 
mindre motorer.
2000 motorer tilis idag 
Till dags dato har nåstan 2000 
av de gamla motorerna sålts plus 
ca 300 ’v-tvåor’ och nåstan 
hundra stycken Manx. Klassi- 
kema kan också fås i storlekar- 
na 20cc, 40cc, som ’V-två’ och 
60cc Manx. De har skeppats så 
långt bort som till Papua, Nya 
Guinea, till Canada och till de 
fiesta stållcn dårcmcllan. 
Nåvål, tillbaka till ritbordel dår 
en revolutionerande ny 0.45 
behover min uppmårksamhet, 
en fdrgasare och..

Bara fyrtaktare!
Vi tillverkar bara 4-taktsmoto- 
rer. Det bor sagas, att vi inte har 
någotmed ’Magnum’ (Thunder 
Tiger) 2-taktare att gora.

25 år som modellfabrikant 
av tåvlingsmotorer och RC-motorer, 
Från 2.5 cc -15 cc fór flyg - bil - båt.

P - 90 D ucted Fan C o m b at S p eed P - 21 P erc P - 4 0 - 4 5

P 2 I s r  r c 765 P GO-67 RE RV Ducted Fan 1.175:- P 40-45 Marin 1.125
P 2 I SE RC 765 - P 80 RE RV Ducted Fan 1.295:- P 60-67 Marin 1.295
P -10 SE RC 890 - P 80 RE RV Ducted Fan 1.995:- P 80 Marin 1.350
P 45 SE RC 945 P 15 Speed. Combat. P 90 Marin 1.595
P 60 SE RC 1 045 - Friflykt 875:- P 90 Marin Competition 2.185
P 60 SE RC 1.095.- P 5 3.5 cc Pylon 975:- P 90 Ftydro 1 995
P 80 RF RC 1 095 - P 40 5.5 cc Pylon 995:- P 21 SE Sport 645
P 80 SE RC 1 095 - P 21 SE Marin 895:- P 21 RE Sport 645
P 40-4: RE RV Ducted Fan 1.075:- P 5 3.5 cc Marin 1125:- P 21 SE Buggy 795

P - 40 - 45 S e re  P - 60 -67 - 80 S erc

P 21 
P 21 
P 21 
P 5 
P 5 
P 5

RE
SE
RE

Buggy
Car
Car
Car
Car Turbo 
Buggy Turbo

795
795
795
995

1.295
1.295:-

Rolf Hagel
Modellteknik

Box 74 230 40 BARA. Tel. 040-44 61 17 Tel.tid: 1700 -2000
44



Ett bra

Tekniska data
Rotordiameter 
Stjårtrotordiameter 
Kroppslångd 
Rekommenderad motor 
Flygvikt
Rekommmenderad radio

1040 mm 
214 mm 
1067 mm 
6 ,5 -7 ,5  cc 

ca 3,2 kg 
4 kanaler

Enkelt och robust rotorhuvud 
Plastkåpa med tråinredning 
Låttviktschassi i du ral
aluminium
Hogkvalitativ maskinarbetad 
mekanik
Samtliga reservdelar till- 
gångliga
Mycket goda flygegenskaperl i

Generalagent och distributor 
Behco Co AB Tel 08-87 30 30
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ALINGSÁS

MODELLMATERI AL
t i l l  s a lu

Byggsatser i trå, metali, plast. 
Balsatra. plywood, pianotråd 
Radioanlåggmngar 
Tillbehúr, bránsle mm 
Aven postarder

Specialitet: MODELLMOTORER 
Delar på lager åven till åldre motorer

Telefon 
DAGTID 
0322-311 13 
KVALLSTID 
0322-350 78

A E E C
D E C D IJK TE E

NymPvågen 110, 290 34 Fjålkinge ,
Tel: 044-560 57
RITNINGAR & MATERI ALSATSER till 

Lillen 15-60, Mixen 25-120, Stabil, 
A lbatross,Solo, Lim bo, X-et, Johanna, 
Josefin, Sk-78, Kom pis 
Åven ritn ingar till skalam odeller 

MOTORER Magnum, Webra, Enya, OS 
RADIO Graupner, Sanwa, Futaba 

STOR SORTERING PA BALSA 
KLUBBRABATTER 

ÅVEN BILAR OCH BATAR 
POSTORDER - Katalog mot 10:- 

ÓPPETTIDER: Vardagar 1600-2000 
LPrdagar 0900-1300

GENARP

Romele
Elektronik-RC-Hobby
RC-anlåggnlngar Futaba, JR, Sanwa 

m II samt tillbehó r och service.

Modeller, m otorer, beklådnad, balsa 
och diverse m odelltillbehor.

Digital fickm ultim eter i plånboks-form at 
endast 108 x 54 x 8 mm.

X
(30 års erfarenhet av RC-flyg!)

Telefon 040-48 06 89 (1600-2000)
- Sånder gårna per post! -

GAVLE

Butik: S. Kungsgatan 19, Gavle 
Postadress: Box 1032,801 34 Gavle 
Telefon 026-12 60 55

MODELLFLYG - BÅT - BIL 
TÅG MOTORER 

RADIOANLÅGGNINGAR 
TILLBEHÓR mm

GOTEBORG

HDBBYCENTER
Karl Johansgatan 7 

Box 4021 Telefon 031-12 62 20 
400 40 Góteborg

Hår hittar Du:
TÅG nytt & beg FLYG BAT BIL 

RC Plastbyggsatser 
Massor av annat smatt och gott!

VÅLKOMNA IN!

GOTEBORG

FOLKE V. JOHANSSON AB
Hjalmar Brantingsgatan 1 

417 06 Goteborg 
Telefon 031-22 40 56 & 22 98 31

DET M ESTA 
FÓR RC!!
o BALSA
o BEKLÁDNADSMATERIAL 
O BYGGSATSER 
O LIM, LACK, etc

GÓTEBORG

f r O l u n d a

FROLUNDA TORu
R/C Dii

D U  SOM SPECIALITET
Bilar: ex Tamiya. Kyosho, Marui. SG.

Garbo. Serpent, Yankee, Ass, PB 
Bilm otorer: Picco, OPS, OS 
Radioanl: JR, Futaba. Acoms.Sanwa

RC-tlyg o RC-båt o Tågbanor 
Bllbanor

Postorder telefon 031-45 94 01

GOTEBORG| G O

' STORT URVAL §
-----  Modelljårnvagar

^  —  RC bil, bat, flyg ^

—  P la s tm o d e lle r

■  t s é  !
iL Z 'JAl'JJJ'JJf f i

........Norra Hamngatan 30 Tel. 13 29 17 GOTEBORG

GÓTEBORG

Huggeťs Fårg
•  Stor sortering i glasváv och 

matta från 20-600 g
•  Polyesterplast, gjutplast, Dera- 

cane, Polyuretanskum
• Gelcote, 200 fårger
•  Epoxyplast
•  Aterforsåljare fór Jotun, Sverige
•  Åven postorder

Butik Lmnegatan 32 A
413 04 Goteborg
Tel: 031/14 18 14, 14 46 14

HALMSTAD

RC -anlåggn ingar B yggsatse r 

T illb e h ó r och balsa 

B ilar: C arlsson och Challenger 

Buggy:TT, S igm a och C arlsson 

och åven e le k tro n ikko m p o n e n te r

t o  s l i m © *  6 u o m
AB

Kungsgatan 20 035-12 40 70

302 45 HALMSTAD

SÅL JES
Elektroniskt tomgångs-glod,
"SANWA". Nastaň ny komp
lett med acke. 250:- + porto. 
0522-378 01 Stefan.
Belanca Decathlon 1/4-skala, 
i mycket bra skick. Flyger bra. 
Saljs med OS 120 Surpass- 
motor (6.000:-) eller utan mo
tor 2.500:-. foto kan såndas. 
0660-529 11 Lars.
46

UMEÅ
Allt inom radiostyrd hobby. 
Byggmaterial, tillbehór, 
motorer, glódstift, ackar.
Nu åven modeller från Flair

Grubbevngen 63. 902 50 UMEA 
Tel 090-14 44 02.

Balsabyggsalser for ELFLYG 
från ASTRO FLIGHT i USA: 
Viking, oldtimer av Carl Gold
berg, spannvidd 160 cm, 375:-. 
Challenger clscglarc, spann
vidd 183 cm, 375:-.
Porterfield Collegiate hogv. 
skalamodell, spv 177 cm, 590:- 
Elflygkatalog sands mot 4:40 i 
frimarken.
LRN Teknik Osterångsgat 71, 
753 28 Uppsala, 018-69 63 80.

Du, svenske modell- 
flygare ,gynna våra 
hobbyhandlare, som 
stóttar oss genom 
att finnas till!

\ ____________ _________ J

Goteborgs aterforsåljare av 
Oldtimer och Flair. Vi sal jer 
åven balsa och autogiros. 
KLUBBRABATTER. Ring 
for info. 031-11 12 26 Eft 1600

NATANS HOBBY
(den lilla vånliga butikcn med 
det stora sortimentet) utokar nu 
med modeller från FLAIR! 
o År Du nojesflygare? 
o Gillar Du dubbcldåckare? 
o Kan Du noja Dig med scmi- 

skala?
Kontakta då snarasi 
NATANS HOBBY
430 24 Vård-Backa 
0340-600 66 efter kl 1700

S V E R IG E S
MODELLFLYGFORBUND
SMFF bildades 1957 och h;ir 
klubbar, klubbmedlemmar 
och enskilda personer som 
mcdlemmar.

Forbundsord fóra nde 
Olof Pennborn 
Tjomgatan 17 
253 72 Itclsingborg 
Telefon 042-22 25 53 bost 
(Kviillstid 1800-2000)

Vice fórbundsordforande
Bengt-Erik Sóderstrora 
Rullslensviigen 17 
616 00 Åby
Telefon 011-605 58 bost

Sekretera re
Bo Bring 
Stora Nygatan 15 
411 08 Goteborg 
Telefon 031 10 07 Hlarb

Kassor 
Johan Bagge 
Lokegatan 24 
602 36 Norrkoping 
Telefon 0 1 1 13 36 47 bost 

011- 19 13 86 arb

Ledamot
Per-Axel Eliasson 
Spaningsvågen 1 
175 63 Jårfålla 
Telefon 08-761 33 11 bost

PR och rekrytering
Gunnar Eriksson 
Ostrá Parkgatan 26 
951 36 Luleå 
Telefon 0920-239 26 bost 
Telefax 0920-228 87 fvb

Suppleant
John Herdin 
Hallonvagen 100 1 
19631 Kungsiingen 
Telefon 0758-763 17 bost

tJtbildningsledare
1 lanns Flyekt 
Åkershultvagen 2 
564 00 Bankeryd 
Telefon 036 721 lObost

G renchef Fri flyg
I.ars-G Olofsson 
Box 8044
421 08 Våstra FrOlunda 
Telefon 031-49 30 55 bost

Grenchef I.inflyg, tf
Bengt I.indgren 
Orrsligen 60 
144 00 Ronningen 
Telefon 0753-538 36 bosi

(18-779 03 87 arb dir 
Telefax 08-774 38 24 arb fvb

Grenchef Radiofly g
Anders Gustavsson 
Alstavagen 6 
702 2 1 Orebro 
Telefon 019-16 15 41 bost 

0589-826 70 arb

F.xpedit ionsforestandure 
Bo I Iallgren 
Box 30
6IX 00 KnlmSrden



HOFORS

PeAs ROTORBLAD
Allt i fra rør modellbyggare

Specialitet AUTOGIROS & 
rotorblad

Vingstčttor. protilhyvlade i turu 
Roderlist, skevroderllst 
Balsa, turu, plywood osv 
Återrørsåljare antages 
Prislistor mot brevporto

Besoksadress: Nyangsraden. 
Gruvstugan, Långnås, Hofors 
Postadress Kållarvagen 13.
S-810 10 Torsåker 
Telelon: 0290-851 37 & 407 32

HUSKVARNA

Radio Control Center AB

GROSSIST MED DIREKTIMPORT 
Radioanlaggningar, byggsatser & 
motorer med kvalitet till ratt pris. 
FRAN: Futaba, Pilot, Enya, Cox, HP 
Saito, IM, Fuji, AYK, MK, Aviomodelli. 

KONTOR
GrSnnavågen 24, 561 32 Huskvarna 
Ordertelefon 036-14 53 60 
Ó ppetvard9 12 13-17, fred 9-12

HÓGANÁS/ HELSINGBORG

HČGANAS
--------------------- \

hobby och
 ̂ elektronik

Storgatan 48, Hoganås, 042-302 30 
ÓPPET: Mån, Tis, Ons, Fre 10.30-18 

Lunchstångt 13-14, Lordagar 9-13 
Furutorpsgatan 73, Helsingborq 

042-14 33 77 
o RC-flyg-bil-båt 
o RC-anlaggningar 
o Stort sortiment tillbehor 
o Hobbytra 
o Motorer OS, Enya 
Bestall MULTIPLEX-kalaloger 

engelsk 30:- o tysk 40:- 
sedlar el postg iro  375451-2

KUNGSBACKA

i n - j

BRA
Sortering fůr alla hobbyentusiaster

Alltid rårta

PRISER
Valkomna In øller ringl 

Vi skickar Sven mot postorder!
ΚΒΛ Lek & Hobby, Sčdra Torggatan 7 

434 01 KUNGSBACKA. Tel 0300-141 36

LIDKÓPING

b ^ h o M u

Silverskjdldsgatan 7
531 00 LidkOping, telefon 0510-262 34

Skalaritningar av Brian Taylor 
Dekaler: Tre Kronor

Radio: Sanwa, Futaba 
Motorer: Webra, OS, OPS

Stort sortim ent i RC-bil och -flyg 

POSTORDER

Óppet Må-Fre 1530-1800, LOr 1000-1200

KVALITET TOPPRESTANDA
2.5-3 5-6.5-7 5-10.0-10.7-11.t-13.D-15.Dcc

Flyg- Marin- Bilmotorer
Tillbehor Reservdelar. Service Tuning

Svensk M O D E L L T E K N IK
Distributor I ířOLE HACEL

Box 74 Ordertel. 040-44 61 17
23040 Bara (17.00-20.00)

LINKÓPING

BORGS hobby
Apotekargalan 7, 582 27 Ljnkbping 

Telefon 013-12 39 81

Modellflyg Modellbåt Modellbil 
Motorer - Radioanlaggningar

Modelljårnvagar - Bilbanor 
Plastbyggsatser 

Experimentlador - Tillbehor

RITNINGAR fran 1940-1960 
Skala 1:25 och fri fly g

BYGGSATSER MOTORER 
BYGGMATERIAL mm

CENTO
CETRUEDSSON 

FACK 541 200 10 MALMČ

0 4 0 - 15 51 98 & 15 16 98

LULEA

RC-FLYG TILL LÁGA PRISER

•  Futaba
•  Enya, Saito, HP
•  Byggsatser. Pilot. Kato, SIG. RPM 

Marutaka
•  Stort balsasortiment
•  Stor tíllbehňrssida
•  Postorder, ingen egen katalog
•  Ring rør information

Vattentornsvagen 12 951 61 Luled

MODEL
CRAFT
Rundelsgatan 16 
200 12 Malm6 
Tel: 040-714 35

Det mesta och det båsta fo r RC-flyg, 
-bil, -bát, tillbehór, m odelljårnvag, 
b ilbanor mm.

O.S. Engines, Marutaka, Model Tech, 
Pilot, Corel, Sigma, Master Airscrew, 
Kell Kraft, X-acto, Powermax, Tettra, 
Ishlpla, Solarfilm , Deluxe Materials, 
Reservdelar, Service, Postorder.

ELiniR
RC år modellen!

Ritningar fran 
BRIAN TAYLOR

Katalog 10:- + dubbelt brevporto - 
ej frim årken!

SIDEN 42:- per meter!

POSTADRESS Box 77, 660 60 Molkom 
0553-211 17 Postgiro 22 97 20 - 8

OXELÓSUND

ALLT FÓR 
MODELLHOBBYN

Specialitet
LINFLYG

TRÁDGÁRDSGATAN 10A 613 00 OXELÓSUND

SIGTUNA

SIGTUNA HOBBY
Fredriksbergsvågen 14. 193 00 Sigtuna 
Telefon 0760-505 55 

Batar med många tillbehór 
RC-flyg frAn bl a SIG. Mcdelhob. Pilot. 
Premiar Balsa och Fl.AIR 
Motorer OS, Wobra, HP, Super Tigre. 
Irvine m fl
Elmotorer for flyg och batar 
RC: Sanwa, Futaba, Challenger m fl 
ELITE skalaritningar & rlitningar 
av Bo Gårdstad
PollardrOr & Maxaldvlnschar och
massof med anna tillbehór & material 
Prislista mot dubbelt svarsporto 
Oopet vard 16-18, (stångt tisd) lord 10 15, 
Ovriga tider telefonsvarere.

o RC-flyg -bil -bat & tillbehor 
o RC-anlåggningar: JR 

Acoms, Multiplex 
o Motorer: OS, Webra 

Veco, Picco 
o Reservdelar

CYKEL & HOBBY
Norrahammarsgatan 5 0910 190 05

STOCKHOLM STOCKHOLM

Hoftesmoúellflyg
U p p la n d s g a ta n  66, 113 44 S to c k h o lm F B t T í lTel 08/33 30 44

C RYRON λ \
ORIGINAL^

Box 6008, 183 06 Táby
Bergtorpsvågen, Karby Gård

M otorspecialisten: Rossi, Cox, Tel 0762-103 80 & 113 92

ΚΛΒ, O.S., Q uadra, Kawasaki Specialitet:
RC-flyg, radio, motorer, balsa.

M odellflyg —  bát —  bil byggsatser, tillbehor, Futaba, Pilot,
R adioanlaggningar Enya, OS mm.

CB -spinner och kvartskala-
tillbehor M acs Product KONTOKORT TAGES. 

Postorder

TROLLHÅTTAN

T u M jCL
Ø B n Ø O Q l 3 0

LEKSAKER HOBBYARTIKLAR

TRESTADS LEDANDE 
HOBBYAFFÅR

* BIL * FLYG
* BÅT * TÅG

Drottninggatan 41 (Box 88)
461 22 Trollhåttan Tel 0520-135 45 

I Arkaden vid  forget

Byggsatser Flair
Ben Buckle 
D Boddington 

Motorer Irvine, Laser
Brånsle Diesel, Giod

Box 47 430 24 Vårobacka
Telefon 0340-600 66 eft 1700

ÓREBRO

B 0 R J E S S 0 N S
M ODELLFLYG-

\ X :  Λ  H0BBY
; Λ  J S pe c ia la ffå r fo r 

M od e llflyg

RC-anlåggningar . byggsatser 
tillbehor. motorer. b ilar. båtar 
Gummirep (Borjesson-repet) 
Postlåda 45557, 705 90 Orebro 
Besoksadress Kårsta Ó, Hovsta 
Tel 019-22 62 90, 22 70 22



J l l u - l 0 s “ er
•  obegrånsade mójligheter 
tack vare utbytbara SOFT-moduler 
Φ enkel att skóta med 
overskådlig Multidata-terminal
UtpytbaraPROFI-SOFT-modulermc-18

mikrocomputer 
radiostyrningssystem 

fór max. 9 kanaler 
Best-Nr 4835 

fór 35 MHz-bandet 
Rek. c:a-pris 5 59 5 -  

Best.-Nr. 4840 
fór 40 MHz-bandet 

Rek. c:a-pris 5595,-

PROFI-Helisoft ROM 256K
36 olika program 
med alla for nårvarande 
tånkbara funktioner 
åven fór utbyggda heli
koptermodeller 
Best.-Nr. 4800/32 
Rek. c:a-pris 6 6 5 -

klar fór leverans!
PROFI-SUPERSOFT ROM 256K
fór det senaste F3B- 
programmet och storseglare 
Best.-Nr. 4800/33 
Rek. c:a-pris 655,-

Graupner\8H I
Wotí-Suooteolt -ΜΟΦΑ·

Ο.ν.,η. .4800/31

Programhandbócker 
for me-16, mc-18 och 
Helisoft ROM i fackhandeln

JOHANNES GRAUPNER 
D-7312 KIRCHHEIM-TECK
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