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Minicraft sortimentet omfattar maskiner med 12V transformatorer och tillbehór i rikt utbud. Saljs i lek&hobby samt i jårnvaru- 
handeln 6ver hela landet. Ring 08 - 618 92 20 fór besked om ndrmaste butik. Svensk 20-sidig katalog kommer januari 1991!
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OMSLAGSBILDEN
Fin lotterivinst fó r  dem, som avlågger helikoptercertifikat 
fram till 1 december. Slotcar och Kyosho sponsrar med 
"smoking"-choppern Concept EP - eldriven.
OBS! Nya helicert-vimpeln! Foto: Sture Tingwall

Elt nytt år- ett oskrivet blad. En del av vår framtid. Med allt det innebår. Och kommer atl 
innebåra. Gulf-krig, skaltepaket och konjunktur. Får alla behålla jobben? Vi småfolk kan 
bara fólja med. Tank om vårlden hade modellflugit lite mera. Han Saddam hade behovt en 
vass F3A-modell att spralla av sina aggresioner med, USA-Bush en snygg hógvingad 
trainer som avstressande leksak. Med stars and stripes. Vad gór AM A fór vår Idsfreden? 
Modellflygnytts låsare må forstå skamtet och advaret i mina rader!

SMFF.are kan se fram emot en konferens med huvudmål "skolflygning". Genom att 
erbjuda nyblivna SMFF-medlemmar skolflygning, så får man de an mer intresserade i 
modellflyg. De upptåcker tjusningen. De fastnar.
De kommer snabbare in i den stimulerande hobby, som Modellflyg erbjuder.

Ett fint stod från Model-Craft, Hobbyborgen och Slotcar/Kyosho gor att vi kan gå vidare 
med vårvningskampanj, certifikatkampanj - nu ocksåfor helikopterfly garna - och slutligen 
rapporteringskampanjen. Det biir låttare att bii ochfórbli modellflygare. Vi bór betala 
tillbaks genom att vara våra kampande importerer och hobbyhandlare trogna.

Ett Forbundsmole våntar på oss och forslag, som skali forma vår modellflygande 
framtid. År det en liten klick entusiaster, som styr vårt Forbund och vår framtid?
Lås inlågget på sidan 9 om Forbundsmotena. Frågan år beråttigad. 1 lika hog grad en 
våckarklocka! Låt oss genonfóra 1991 års Forbundsmole med representanter fór  
modellflygare av alla kategorier - tåvlingsfiygare och sóndagsflygare och góra det till 
ett "idéernas ochframsynthetens Fórbundsmóte". Medframtiden som mål!

Den gamble Redaktoren
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Ni alia s k sSndagsflygare - enligt 
statistiken 80% av alia SMFF:s 
medlemmar - åi N i verkligen så 
nOjda, som man kan tro? Hår var 
det meningen att vi gemensamt 
skulle dryfta idéer fik att gika li
vet låttareoch in tressantare fór Er/ 
oss. Eftersom jag inte hikt - eller

last något - så kan jag inte an nat 
an tro, att allt ar precis så bra, som 
det skali vara. Eller har jag fel? 
År det verkligen så bra? Skali man 
dOma av uttalanden och inlagg på 
bl a Fčrbundsmótena, så s taller 
SMFF inte upp fór de s k son- 
dagsflygama. H3r har vi emel-

lertid fått dålig respons fór 
"sdndagsflygarspalten". Få har 
skriviL Nu biir det sista chansen 
att fóra fram ideér och synpunk
ter, om vad Ni vili att SMFF skali 
gora. Utan Era synpunkter har vi 
svårt att leva upp till de ICKE 
uttalade krav, som finns. Vi har

ordnat radiofrekvenser, lčst me
tanolproblem och gått matcher 
med bl a Luftfartsverket, Tele- 
verket och andra institutioner. 
Men ar N i verkligen nojda med 
"bara" det? Kom ingen nu med 
frågor, idéer och forslag!

Gunnar Eriksson

Vinn
1) ta radioflygcertifikat
2) ta segelflygcertifikat

3) ta helikoptercertifikat

1) OS-48 fyrtaktare
2) OS-48 fyrtaktare
3) Concept EP helikopter
4) OS-48 fyrtaktare
5) Dubbelkom m andoutrustning

4) vårva juniormedlemmar

5) sand in medlemslistan i tid!
Model-Craft, Hobbyborgen och Kyosho hjålper 
oss i vår stråvan att biir flera, battre och starkare!

! Din klubb kan vinna en Dubbelkommandoutrustningi
Din klubb behover inte gika så 
speciellt mycket fik att få vara 
med i utlottningen avdenfm a  
JR/Graupner-anlaggn ingen.

Du som klubbkassor...
Det galler fik Din klubbstyrelse 
- och kanske fråmst fik klubbens 
kassik - att redovisa minst 80% 
av sina betalande medlemmar 
enligt den datalista (per den 31 
december 1990).
Den redovisningen skali vara 
SMFF:s expedition tillhanda 
senast den 1 mars 1991. 
Svårare var det inte!

... och Du som medlem
Men Du som medlem kan också 
gora Din insats fór att klubben 
lattare skali kunna vara med i 
utlottningen. Det gik Du genom 
att snarast betala in DIN med- 
lemsavgift till klubben.

Vinnaren dras vid nasta 
Forbundsmote!
Gik det - och DIN klubb kan bli 
den lyckliga vid utlottningen som 
kommer att genomforas vid 
Sveriges Modellflygfórbund år
liga Fikbundsmóte i april 1991.

Den vårdefulla och mycket praktiska dubbelkommandoutrustningen 

har skånkts av HOBBYBORGEN och den omf attar bland annat

såndare 
4 servon 
ackumulatorer 
laddare

elevsånda re 
dubbelkommando- 
kabel tårarsåndare 
till elev-"såndare"
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Ann forst i klubben
- forst i landet?
Ann Andersson, 21-åring i 
Sodra Dalamas Radioflyg- 
klubb skrevpånyårsafton 1990 
lokal modeliflyghistoria, då hon 
som forstå kvinnliga medlem 
klarade sitt RC-cert! Ann bor
jade flyga i hostas med sambon

Magnus (Dstlings Blue Phoenix - 
en modeil, som Magnus hoppas 
på att få låna igen, då Ann i 
skri vande stund just håller på med 
finputsen på en Cricket. På mo- 
torflygsidan hagrar konstflyget, 
och redan till sommaren -91 rak-

Model Craft och O.S. 
stóttar segel-& 
motorcertifikatkampanj!

nar hon med att hinna med nå- 
gon F3A-pop-tåvling! Huka Er 
gubbar - nu kommer tjejema!

Hur många tjejer i hela Sverige, 
har avlagt prov och blivit god- 
kanda for RC-certifikatet?

Slotcar/Kyoshobjuderpå | Q  
EPConcepti |
helikoptercertkampanj

FOr tredje åreti fóljd - alltså aven 
under 1991 - kor vi med pro
paganda fór ett sakrare radio- 
flyg genom kampan jen "Ta ett 
RC-certifikat".
Model-Craft & OS - som med 
sina fina motorpriser stimulerat 
oss nu i två år - stóttar SMFF:s 
kampanj Sven i år. En fin OS- 
48 4-taktare lottas ut fór vaije 
200-omgång godkanda certi- 
fikatprov vi får in!
Forutom certifikat erhåller fly- 
ganen en gulblå certifikatvimpel

fór sandaren, ett specieilt ce- 
rtifikalkort-ochdessutom deltar 
hon/han i lotteriet 
Informationsmateriel om RC- 
certproven bestaller Du direkt 
från Gunnar PREK Eriksson.

Har Du några M gor eller fun
deringar kring certifikatkam- 
panjen kontakta Gunnar, som 
staller upp.
Gunnar Eriksson,
O. Parkgat 26,951 36 Luleå. 
Telefon 0920-23926 (bostad)

Det år ett fint pris, som SMFF/ 
PREK kan stimulera helikop- 
terflygama med. Slotcar/Kyo
sho pusharmedenConceptEP- 
helikopter. Den fina och lite 
annorlunda maskinen utgor 
priset i helikoptercert-lotteriet 
For att vinna den, så ska Du t o 
m november (anmalan av- 
stamplad senast 1 december!) 
ha avlagt helikoptercertifikat- 
proven - samt ha tur vid udott- 
ningen.
Det ingen uppsjo på helikop-

terflygare i Sverige - annu! - så 
chansen ar stor, att just Du biir 
den lycklige vinnaren. Concept 
EP-helikoptem kan Du flyga 
med t o m inne i vardagsrum- 
met - om Du nu har sådana 
bčjelser.
Gunnar Eriksson håller aven i 
denna kampanj. Har Du ffågor 
och funderingar - skriv eller ring 
honom. Han staller med glådje 
upp fbrattmedverkatillenokad 
såkerhet bland alla våra heli- 
kopterflygare. Hovra snyggt!

Model Craft och O.S. stóttar svenskjuniorvårvning! i

Varva en ny medlem under 26 år 
så deltar Du i vårvningslotteriet!

Du får 1 lott fór varje ny junior (under 26 år) 
Anvånd vårvningsblanketten som finns i 
Modellflygnytts mlttuppslag I nr 1/1990!

OBSERVERA Endast vårvaren deltar i lotteriet!

Lottning verkstålls så snart den nye medlemmen 
anmålts till en klubb. Vinsterna utsånds per post.

Vårvningsperioder
Januar) - mars 

April - Maj 
Juni - augusti 

September - oktober 
November - December

dragning i april 
dragning i juni 
dragning i september 
dragning i novenber 
dragning i januari 1992

Var var Du en ny medlem, så 
deltar Du automatiskt i årets 
varvningslotteri.
Fyll in vårvningsblanketten som 
finns i detta nummer av Mo- 
dellflygnytt (Dukan kopiera den 
vid behov). Skriv ditnamnen på 
dem, som vill bli medlem i en 
klubb och SMFF. Skriv också 
dit Ditt eget namn, Din klubb. 
Åven en klubb kan varavarva- 
re. Då deltar klubben i lotteriet. 
Vi har aven i år lagt upp det så, 
att varvaren iklader sig ett "fad
der"-ansvar fór den nya med
lemmen, vilket innebar, att det

år inga "losa" medlemmar, som 
vi på det har sattet får in i landets 
klubbar och SMFF. Alla med
lemmar biir på det viset snabbt 
aktiva medlemmar. Alla nya 
medlemmar, som anmals i sam
band med varvningskampanjen 
får Modellflygnytt direkt. Han/ 
hon tas upp på den datalista, som 
sands till Er i klubben fór god- 
kannande. Darefter foljer regi
strering ochavgiftsbetalningden 
vanliga rutinen.

Ut och varva och vinn 
en vårdefull OS-40 FS!

Vinnare under 1990: Allan Friberg, Trelleborgs MFK· Malmo RF ■ 
Bertil Strom, Ljusdals FK/mfs. · Hendry Karlsson, Hillerstorp · 
Runo Persson, MFK Skvadem · John Hagedal, Solná MSK · 
Kungshamns MFK · Mats Ottosson, Nymolla

I
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Under nyårshelgen var den gamble redaktoren 
Kolmården. Hos sina barn och barnbarn.
Båda svårsdnerna år flygvapenpiloter. Den ene, 
Ulf - bl a F3C-helikopterflygare och f ó son till 
Acke Johansson, dalmas, modellflygare, domai 
i F4C och F3A och Gud vet allt! - hade synpunk 
på svårfars skriverier i julnumret under rubriket 
"Åre dynamik”.

"Åre dynam ik?"
U lf tyckte jag var for teoretisk, 
aven om han gav mej rått i det jag 
skrev.
"Man kan inte krava, att nybor- 
jare skali veta allt om aerodyna
mik. De har problem nog att lara 
sig flyga", sa han. Jag holl med. 
Jag nog var lite for teoretisk i min 
utlaggning. Det ar latt att bli det!

Men jag kontrade med, att kun
skap ar ingen tung borda? Och om 
en nyborjare på ett tidigt stadium 
får veta, att han kan glomma sitt 
sidroder (fór attnu ta ett exempel) 
så tycker jag det ar synd. For det 
kan ju handa, atlnyborjaren sedan 
ger sjutton i all aerodynamik, då 
han lart sig framfora sin modeli i 
luften och dessutom få ner den i 
hyggligt skick. Men Ulfs syn
punkter ar varda att beak ta.
Jag anser fortfarande, att så långe 
vi har olika åsikter om saker och 
ting - det galler Sven inom mo- 
dellflyget - så sker det någonting, 
som oftast kan kallas fór utveck- 
ling. Och det ar bra!
Nu ar jag ingen expert på det har. 
Jag hardockRC-styrt under några 
år. Jag har medverkat till att unga 
(20-60 år) modellflygare stegvis 
lart sig RC-flygningens svåra, 
men trevliga konst. Under den 
perioden fick jag några erfaren- 
heter. Det år inte fel, au jag for dem 
till torgs hår.

Flyga på "riktigt"
Och allt baseras på det faktum, att

jag tillhór dem, som vill forsoka 
efterlikade "stora" flygplanenpå 
alla satt - att flyga med alla roder 
på ett så riktigt satt som mójligt. 
Och det kan ju inte vara fel!

Varfór noshjul på en 
nyborjarmodell?
Detharjagalltidfrågatmej.Sjalv 
skulle jag aldrig rekommendera 
en noshjulfårsedd modeil till en 
nyborjare. Skåletårenkelt. Jaghar 
sett många ny boijarmodeller med 
noshjul landas av nyborjare på ett 
sådant satt, att noshjulet har fått 
ta upp hela kraften vid den hårda 
landningen (!?). Noshjulet har 
trots sin sviktande pianotråd (3-5 
mm - ofta for sty v!) inte klarat av 
attneutraliserakraftema, som gått 
vidare upp till fastet. Fastet fór 
noshjulet ar ofta motorbocken, 
som får ta upp smallen. Flera 
gånger har jag sett, huren nybor- 
jarlandad modeli lamnat motor, 
motorbock, motorspant & nos
hjul, dår modellen forstå gången 
tråffade Moder Jord. En nybOr- 
jarmodell kommer många gånger 
attråkautforhårda,myckethårda, 
landningar. Då ar det synd, att 
grundkonstruktionen ar sådan, att 
det biir bedrovliga skador med 
svåra reparationer som fóljd. 
Dessutom tvingas nyborjaren till 
ett uppehåll i sitt flygande. Mo
dellen måste ju lagas. Fór det år 
ju Ovningsflyga, som ennyborjare 
vill och bor gora!

sa den
Bort med nosstdllen!
Nej, bort med nosstallen på ny- 
boijarmodeller! Satt dit ett 
"mjukt" huvudstall - gamadural- 
ståll. Finns fårdiga att kopa. Fast 
det med gummisnoddar eller 
svaga plastbultar (Insjo-firman 
har!) Vid en hård landning viker 
sig stållet. Ibland går propellem 
av. Men modellen ar intakt. 
Råtta till stallet, byt till ny propel
ler, om det behovs, och flyg igen. 
Nar man klarar landningama kan 
man fasta stallet mer permanent. 
Dessutom ar det lått att såtta ett 
pianotrådsupphangt sporrhjul på 
fenan. Då kan man styra model
len på marken - om man nu vill 
det. Det kan vara bra, fór då kan 
man trana taxning på ett fortraff- 
ligt satt - från sig och mot sig - och 
plotsligt har man fått in den "bak- 
vanda" roderkanslan, då man fly
ger emot sig.
Starta svårt - landa vdrre
Nu sSger "van av ordning" att det 
ar lattare att lara sig starta med en 
noshjulsforsedd modeli. Det ar 
helt rått! Noshjulet håller kursen 
battre, innan man ar luftburen. 
Blåser det bara, så har man hjalp 
med kurshållningen med sporr
hjulsmodellen. Och man kan latt 
stå ut med startsvårighetema med 
"tail-draggem", om man vet, att 
man har stone chanser att ha hu- 
vudståll/sporrhjulsmodellen o- 
skadad efter en dag på flygfåltet. 
Dessutom - viktigt! - starten kan

Gamble
avbrytas på ett enkelt satt me 
gasavdrag om det visar sig att d< 
drar ivag åt fel håll! 
Landningen ar svårare ån startei 
Och an svårare biir landningei 
då man man som nyborjare hi 
svårt att lara sig konigera fel i fi 
nalen, under utflytningen, vi 
sattningen etc - och hojdbedom 
ningen ar en annan svårighet. Dt 
Finns många skal att se till atte 
oturlig landning inte demolen 
modellen. Så darfor rekommcr 
derar jag med skarpa "mjukt" stal 
som viker sig vid hård landninj 
for hur avbry ter man en landninj 
som år på vag att gå åt skogen!!

Varfdr inte skevroder pi 
en nyborjarmodell?
Ja, inte vet jag. Men jag vet, a 
många anser, att nyborjaren bo 
vålja en modeil utan skevrodei 
For den ar enklare att bygga, mii 
dre komplicerad, såger man. Jaj 
håller inte med.
For det forstå år det lattare att lå 
sig flyga på det råtta såttet - mø 
skevroder. For det andra, så be 
hover man inte vid ett senare ske 
de borja låra om, då man forst 
gången skali flyga med en skev 
roderforsedd modeli. 
Komplicerat att bygga då? Nej 
Med skevroder långs hela ving 
bakkanten och mittmonterat sei 
vo, biir skevroderlinkaget me 
sina korta stanger det enklast 
linkaget på hela modellen at 
montéra Armar utåt stråck - el 
upp, ett ner. Klart! Så vånligø 
forklara fór mig, varfor inte h 
skevroder från borjan! En got 
argumen tering bojer jag mig for

Så var det landningen.
Man kan låsa, att modellens na 
skali peka neråt i finalen, som bå 
flygas med så gott som avdraget 
motor. Det år lite farligt att påst! 
så, då en nyborjare lyssnar.

Landningsplané var det!
Faktum år, att jag kan nårma mif
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Några ord om landningsplanén och sjålva landningen
TrimmaDittflygplan baktungt, 
just då Du kommitin på finalen. 
Obs gasen på tomgång!
Då får Du automatiskt storre 
anfallsvinkel med alla åflol- 
jande fordelar vid landningen.

Gór några prov-finalflygningar 
på såker hojdfór attkollaatt inget 
oforutsett intrqffar på grund av 
"baktung"-trimningen. Men det 
bor inte handa något!
Du ska alltså ha så låg flygfart

som mojligt då Du landar. Och 
biir det inte nån snygg utrullning 
på marken med fullt hójd- 
roderutslag, så har Du heft for  
hoglandningsfart.Dåblir det helt 
enkelt en ellerflera studsar som

foljd, eftersom Ditt flygplan 
fortfarande heft flygfart! For
sok då plana ut med fórsiktigt 
hojdroder, men ge ingen gets! 
Då tillfor Du bara mer fart, och 
det var juden, som var for hog!

60kmh 30kmh 45kmh

Glidbanevinkel cirka 30° Glidbanevinkel cirka 30°

A Rått planévinkel på finalen, men fór lite anfallsvinkel ger 
fór hóg fart = lång upptagning och utflytning!

35 kmh 40 kmh 45 kmh 50 kmh 55 kmh
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30 kmh

B Rått planévinkel på finalen med rått anfallsvinkel ger 
ratt fart fór upptagning, utflytning och såttning!

30 kmh

30 kmh

stopp!
10 kmh

15 kmh 20 kmh 25 kmh

• EnskAl Til YD-lemdning u f  dr 
Du med lite hogre fart - obs lite 
hdgrefart fó r Du skaforfarande 
vara nara viknings/stall-farten. 
Du tar mark med huvudstållen 
och har sporren en bit over 
marken - dock ej så hogt som

under start. Genom att Du vid 
attityd-landningenhar något hogre 
fart an vid fullstcdl -landning, så 
har Du båttre kontroll over 
flygplanet, då fråmst hojdrodret 
har kvar en viss roderverkan.
• Hjul-landning - endast for

....o
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sporrhjulflygplan - innebår sdtt- 
ningpåhuvudstålletmedhogstjårt 
(som vid start) - men farten ska 
baravara något over stall-fart. Typ 
av landningssått våljs efter om- 
ståndigheterna. Med sporrhjuls- 
forsettflygplanvåljerDu-iordning:
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• "full stall"-landning
• attityd-landning
• hjul-landning

Med nosstållforsettflygplan 
biir alternativen i stållet:

• attityd-landning
• "full stall"-landning

landningsbanan och sattnings- 
punkten på två satt, trots att jag 
foljersammabana ner genom luf
ten. Den ena ar riktig, den andra 
mindre riktig!
Så snart jag svangt in på finalen 
drar jag av motom till tomgång 
och låter planet sjålv finna sin 
plané-vinkel och sin lampliga 
anfallsvinkel. Det gor modellen, 
utan att jag ber den, bara den ar 
trimmad rått! En nyboijare låter 
en erfaren kompis trimma in mo
dellen till detta.
Under final-planén kommer då 
modellen att snållt och fint sjunka 
med nosen hogt Over "plané-lin- 
jen". Den lågre hastigheten, gor att

modellen sjunker. Den lagre has
tigheten kráver en hogre anfalls
vinkel, vilket gór, att modellen 
inte alls har så låg nos, som man 
kan tro, då man laser andra artik- 
lar i amnet. Det ar så, jag skali 
flyga min final-planélinje.
Om jag flyger final-linjen med låg 
nos, så genomfór jag faktiskt en 
dykning (fastån motom ar på 
tomgång!) och jag kommer i och 
med dykningen att oka hastighe
ten på modellen och det ar det jag 
helstskallundvika. Detarjulanda 
jag ska och då bor jag ha så låg 
landningsfart som mójligt utan 
stall/vikningstendenser. Harman 
nu tagit sig ner till en 2-3 meters

hójd, så återstår "bara" sjålva 
landningen.
Till en bótjan ska man låta bli att 
korrigera - och inte med skev- 
rodren. De kan stora strómningen 
kring vingen och modellen viker 
sig - och det biir reparationer som 
foljd. Små korrigeringar med 
sidrodret år mindre "farligt".
Då modellen år på 20-30 cm hójd 
år det bara att ge lite hojdroder. 
Den låga farten gor, attplanetinte 
stiger, utan sakta okar anfallsvin- 
keln, farten sjunker y tterligare (på 
grund av det ókade luftmot- 
ståndet) - och sáplótsligt: model
len stallar,då vingamaforlorat sin 
lyftkraft. Den har landat.

Ger Du hojdroderkomgeringen 
for sent, tråffar Du marken hår- 
dare an avsett - ett gummi- 
snoddsupphångt ståli viker sig 
snållt.
Ger Du hojdroderkomgeringen 
fór tidigt, stiger modellen en 
aning. Men slåpp efter lite på 
hójdroderspaken, låt modellen 
flyta ut, och snart år Du nere på 
rått hojd igen for ett nytt forsok. 
Och många forsok kommer att 
kravas, men så plotsligt sitter det 
i ryggmårgen - eller var det nu 
fastnar, då man lårt sig det hela!

Redaktorn
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Floda om 
modellflyg i 

allmanhet
Så fick vi då det sorgliga med- 
delandet om Hans Áhlstróms 
bortgång. Det var inte helt ovån- 
tat fór hans friflygarkollegor, men 
inte mindre tråkigt åndå. Det har 
varit giest mellan dódsrunoma i 
Modellflygnytt, tack och lov. 
Men for mig upplevdes det åndå 
som ett omen.
Det 3r dags fór modellflyget att 
slakta några heliga kor. Den fórsta 
kossan som skali bort ar. "Mo
dellflyget 3r en ungdomsorgani
sation". Det 3r inte så langre. Ge- 
nomsnittsåldem på de aktiva mo- 
dellilygamablir hdgre och hógre. 
Orsaken ar naturligtvis, att de 
flestabóijademodellflyga mellan 
1940 och 1970 och att valdigt 
många numera boijar uppnå 40, 
50 och till och med 60 års ålder. 
Samtidigt avtar nyrekry teringen, 
då landet nu bóijar bli fullt med 
model lflygkl ubbar (en huvudan- 
ledning till att många ungdomar 
boijat modellflyga ar att nya 
klubbar vuxit upppånyaplatser). 
Nublir det sannolikt inte så många 
flernyaklubbadresser. Samtidigt 
kór SMFF med konstgjord and- 
ning genom kampanjer, dar det 
inte alltid ar så noga med modell- 
flygintresset hos de nyregistrera- 
de ungdomama, allt fór att nå mer 
an 50% medlemmar under 25 år. 
Och har komma- jag tillbaka till

mitt omen. Vi har alltså haft val
digt få avgångar ur SMFF av 
"naturliga orsaker". Men nu bór- 
jar många och oroande många av 
de drivande kraftema, nå ålders- 
nivåer, då "naturlig orsak" 3r just 
det. Det biir fler dodsrunor, så 
småningom många. Vi ser det i 
USA, dar modellflyget bóijade 
cirka 10 år tidigare ån hos oss och 
dår vår ungdoms hjaltar tippar 
omkuli en efter en.
Om vi tar bort den konstgjorda 
andningen biir modellflyget en 
sport i nedgång. Det 8r inte bara 
åldersfaktom som bidrar. Fri- 
flyget har fått en abrupt nedgång. 
Allt fårre nybórjarkurser, s3mre 
flygmójligheter, dyrare resor. 
Jag har i flera år slagit min panna 
blodig i fórsóken att fómya fri- 
flygets ungdomsverksamhet. 
N ugerjagupp.
Linsidan ar inte battre. Folk har 
ju fått upp dronen fór ovasen. 
Gamla tanter, som fórr fómójt 
nickade åt småpojkar, som hade 
funniten bra ffitidssysselsåttning, 
biir nu helt galna på modell- 
flygama, aven om de kór fyr- 
taktare eller till och med elflyg. 
Samtidigt tolereras fallskarms- 
hoppama som gnetar på 20 mi
nuter åt gången 30 gånger om 
dagen med en ilsket vrålande 
motor.

Redovisning av en studiecirkel i

Linkontmll
Enligt den gamble redakfórens 
dnskemål kommer har en redo
visning av en studiecirkel i amnet 
linkontroll.
Efter annonsering fick vi det 
"stora" gensvaretav 5 deltagare - 
precis såmångasom behóvdes fór 
att cirkeln skulle kunna genom- 
fóras. Det bór påpekas, att in- 
tresset fór linkontroll alltid har 
varit lågt i vår kommun. Jag tror, 
att det kan vara så i hela lanet, ja 
kanske rent av i hela Sverige. 
Men vi bestamde oss i alia fall fór 
att genomfóra en sådan har ut-
fi

bildning. Så har gick det till. 
Studieplanen hade jag tidigare fått 
godkand av Studieforbundet 
SISU och den omsattes i prakti- 
ken. Då jag sjalv inte har några 
erfarenheter av linkontroll, sneg
lade jag på modellema "Stunt 
King" och "Linus" och forsókte 
plocka idéer från båda. Med min 
datorstyrda skarmaskin skar jag 
vingkařnor med Linus 'vingprofil 
och vingform. Det fick utgóra ut- 
gångslaget fór en samkonstruk- 
tion, dvs deltagama ritade och 
konstruerade tillsammans en

Då vi fick bort sjalvbyggarregeln 
trodde jag i min naivitet, att att vi 
skulle få massor av ffiflyg och 
linflyg. Vi fick merRC-modeller, 
RTF eller ARTF, som kostar 
flask, fly ger bra, 3r mycket svåra 
att reparera och som u tarm ar 
modellflyget påkonsten attbygga 
sjalv - och damned minskar ut- 
budet av typer att valja emellan. 
Men inom friflyget finns idag 
ingenting att kOpa fårdigt. De 
modeller, som skulle ut ur gar
deroben finns fortf arande i gar
deroben. De nykonstruerade, på 
affårsmassig basis framtagna 
modellema kom aldrig. Man kan 
kopa vingbalkar, kroppsdetaljer, 
nosblock och propellrar från 
Sovjet och Polen. Fórvánansvart 
dyrt och de som koper 3r de gamla 
råvama.
Dessa ar fór óvrigt praktiskt taget 
de enda som återstår inom grenen. 
Dom, som stod fór nyborjar- 
kursema, tycker, att dom har gjort 
nog efter 30-40 års idogt arbete. 
Jag har kommit med många for
slag de senaste åren och på prak
tiskt taget allt har jag fått bakslag. 
J ag tror andå, att jag får rått inom 
de nastkommande 10 åren och 
darfór fortsatter jag.
Vikan inte acceptera,attSUR och 
óvriga statliga och kommunala 
inrattningar drar SMFF over 
samma kam som fotbollsspelare, 
ishockeylirare, friidrottare etc, 
som alla lagger av med det aktiva 
vid 30-35 års ålder och som se
dan har ork och tid att góra en 
ledarinsats. Modellflygare lagger 
inte av!

Inriktning & organisation
Alltså måste SMFF få en ny in
riktning och en ny organisation.

Inte enbart det senare. 
Radioflyget måste få ett mer ut- 
brett tåvlande, nya tavlingsfomer 
med mer spanningsmoment, mer 
uppmarksamhet i press och óvriga 
media.
Fór friflyget och linflyget ar det 
karvare. Har behóvs ett stort ny- 
tankande. Fór friflyget kan jag 
bara tanka mig ett:
En landsomfattande tavling for 
juniorer, i samarbete med en stórre 
rikstidning och AoH (varfor inte 
Modellflygnytt, min kare Floda? 
Reds anm), med kontantpriser, 
flera tusenlappar till riksvinnama, 
och i 1-klassema! 
Detbehovs40.000:- om åreti fem 
år. Minst! Åndå ar fortsattningen 
ganska osaker. Helt klart ar dock, 
att om vi fortsatter som nu, år vi 
helt utan friflyg om något tiotal 
år. Detta år inte ett svenskt pro
blem. Detar varldsomfattande. Ta 
SM i år. Ta varidcuptavlingen i 
Vara. Nastaň renblåstpå svenska 
deltagare. Varldscuptavlingama 
påkontinentendrarfortfarandeen 
del folk, men det beror på, att dar 
finns en massa folkrika lander tatt 
ihop. I praktiken ar dar inte mer 
folk 3n vi hade på Maj-tavlingen 
i Uppsala på 60-talet.
Vi får inte glómma fór en sekund, 
att vi har ett svårt lage. Vad ar det, 
som lockar grabbama mest idag? 
De fiesta har mójlighet att valjer 
yrke helt efter eget onskemål. 
Listan visar entydigt på: 
proffsidrottman, popmusiker, 
klippare. Dessutom finns det nå
got som heter tjejer. Varken dom 
eller de uppraknade yrkesgrup- 
pema syns på modellflygfålten. 
Det ar bara så.
Det får vi lida fór.

Floda

modeil med visspåverkanav mig 
fór att vi skulle få fram en vettig 
konstruktion.
Under tiden som vi konstruerade 
modellen undervisades delta
gama i aerodynamik - vad olika 
vingpiofiler har fór egenskaper, 
varfór en vinge får lyftkraft, 
motorlara etc.

Vingen byggdes med tekniken 
vidim och strykjam. J ag fórstáratt 
många hójer ógonbrynen och 
undrar vad det ar fór teknik, men 
jag skali ge en enkel forklaring. 
Principen ar den, att man utgår 
från en vingkamai foam (frigolit) 
och plankningsmaterial t ex 
balsaflak.
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Infor kommande 
1991 års 

Forbundsmote

In t' beg rip 
ja 'n å !
Om man har svårt att fórstá det 
har med statliga regler for stod 
till ungdomsverksamma orga
nisationer, så bor man få kom
ma med en undring.
Det sags, att det MASTE vara 
60% under 26 år, forattFULLT 
stod skali utgå.
• Om en organisation har totalt 
10.000 st medlemmar, varav 
5.500 st ar under 26 år, då utgår 
inte fullt bidrag, for den 
bidragsgrundande ungdoms
delen utgor bara 55%.
• Om samma organisation 
plotsligt "bara" hade 9.000  
medlemmar totalt, men fortfa- 
rande 5.500 under 26 år, så 
skulle fullt bidrag utgå, efter
som de bidragsgrundande 
ungdomamadåutgor helaól % 
- och si, då får denna organisa
tion FULLT bidrag.
Då ar det lika plotsligt inte an- 
talet bidragsgrundande ung
domar, som bestammer om fullt 
bidrag skali utgå eller ej. Nej, 
de ar ju oforåndrat 5.500 st till 
antalet! Tvartom - genom att det 
total antalet medlemmar sjun- 
kit - eller annu råttare - eftersom 
antalet ICKE bidragsgrundan
de medlemmar sjunkit, så skali 
då plotsligt - enligt de gallande 
reglema FULLT bidrag utgå. 
År ovanstående fundering allt- 
for "rakt fram" for att den skali 
kunna vara riktig. Eller ar det 
verkligen så, att statens regler 
MÅSTE vara luddiga for att 
kunna vara tillåmpliga?

Redaktorn

Jag varpå 1990års Forbundsmote 
på SMFF. Det var stillsamt. 
Forvånadsvårt stillsamt.

Av SMFF:s 202 klubbar och 13 
distriktsforbund med sammanlagt 
443 roster vid det årets For
bundsmote var 30 klubbar repre- 
senterade av totalt 60 represen- 
tanter/roster. Dessutom var 8 av 
Forbundets distrikt narvarande 
med totalt 13 roster.
Det innebar, att Forbundetl990 
har styrts och kontrollerats av 
14% av de mojliga representan- 
tema. Distrikten hade skickat 
50% av sina delegater, en något 
battre siffra.
Genom attklubbamapådetta satt 
inte utnyttjar sin fulla rOstratt så 
kan ett litet antal modellflygare 
styra Forbundet.
Skali verkligen vi vanliga mo
dellflygare ta till vara våra egna 
intressen på ett så uselt sått? Vi 
klankarpå vårForbund av och till, 
med rått eller oratt, men vi skali 
gora det på Forbundsmotena, ej 
bara sinsemellan. SMFF avses att 
styras representativt demokra
tiskt. Men jag anser, att Forbun
det idag tyvarr inte uppfyller 
kraven på en representativ de
mokrati på grund av de låga del- 
tagarsiffromapåForbundsmotet. 
De klubbar som ej ar med på 
Forbundsmotet ar precis lika 
skyldiga till Forbundets beslut 
som de, som ar med! De med
lemmar som kommer till For
bundsmotena ar oftast samma 
gang, som alltid styrt i Forbundet. 
Nu ar det dags att vi alla ur den så 
kallade Tysta Majoriteten kom
mer mangrant till SMFF:s 
Forbundsmote 1991 i Karlstad. 
Detta for att vi skali kunna får-

andra vårt eget Forbund och 
bygga upp SPORTEN Modell- 
flyg i detta land.
Det år många som pratar om att 
SMFF bara varnar om tåvlings- 
flygama. Det år helt fel. SMFF 
och klubbar får statliga och 
kommunala bidrag på i runda tal 
2 miljoner kronor. Detta endast 
beroende på att vi har en riksor- 
ganisation med statliga bidrag. 
Tack vare SMFF har vi kun nat få 
utokat antal radiostymingskana- 
ler, metanolfrågan har kunnat 
losas med mycket mera.
Jag vill också påpeka att det to
tala antalet till SMFF per den 1 
januari 1991 anmåldatåvlandeår 
258 (!) stycken av Forbundets 
8.544 medlemmar- eller 3 (tre)% 
av alla medlemmar. Allt enligt 
uppgifter i SMFF: s månadsmed- 
delande i januari 1991. Det ar en 
forsvinnande liten del av alla 
medlemmar, tråkigt nog. Det år 
genom tåvlingar, som vi kan få 
mera PR.
Men vi kan få ånnu mera PR och 
framfor allt nya medlemmar om 
vi alla Modellflygsportens uto- 
vare vågar gå ut och tala om att vi 
ågnaross åten sport - Modellflyg. 
Om vi alla bara forsokte låra en 
enda, vån, kompis eller okånd, att 
flyga samma typ av flygplan, som 
vi sjålva, skulle vi dka antalet

modellflygare till det dubbla på 
mindre ån ett år.
Om vi sedan vågade gå ut till 
skolom a på vårkanten med er- 
bjudandet att ett visst antal skulle 
kunna få låra sig flyga under den 
kommande sommaren, skulle vi 
få många fler juniorer till SMFF! 
OchdessajuniorersomviFORST 
lår att flyga, som vi lår att bygga, 
har en bety dligt storre tendens att 
stanna kvar i klubben i mer ån ett 
år. På detta sått kan vi bredda vår 
organisation.
Skali vi uppnå det o van onskade 
målet med flera medlemmar i 
Forbundet, måste vi som med
lemmar i våra egna klubbar gora 
vad vi kan forattskickarepresen- 
tanter till S MFF:s Forbundsmote 
i Karlstad den 6-7 april 1991. 
Detta for att genomdriva en for- 
nyad anda inom Forbundet.
Vi måste också borja tånka mera 
positivt om oss sjålva och verkli
gen våga vara modellflygare, 
åven ute bland andra månniskor. 
Tånk på "MODELLFLYG, 
sporten medluft undervingama"!

Bjorn Hammar skjold 
Låghastighetsaerodynamiker 

(ett annat ord for 
modellflygare!)

Limytoma spacklas eller pensel- 
strykesmedoutspåddvidim.Man 
låter limytoma ligga oppna och 
torka overen natt. I nåsta moment 
placerar man plankningsmaterial 
efter de mårkningar man gjort ti- 
digare. Med strykjåm - varmen 
instålld på bomull (eller motsva- 
rande) - Stryker man fast plank- 
ningen. Man får garanterat en 
vinge utan de skevheter, som man 
inte vill ha. (Det finns ingen fukt 
kvar att ta hånsyn till!) 
Kursdeltagama tyckte det var 
enkelt att plaňka en torsionsnåsa 
på det hår såttet. Ovriga detaljer 
till modellen tillverkas enligt 
samma system som "StuntKing". 
Efter det att bygget var klart sam- 
lades ganget på fåltet fór inkdr- 
ning av motorema. I samma veva 
genomfordes en demonstrations- 
flygning av cirkelledaren (som  
inte kan flyga linkontroll).

Det har inte - vad jag kånner till - 
bedrivits någon flygverksamhet 
eftercirkelns avslutning - in tresset 
fór linkontrollflygning år inte 
stort. Men vi gjorde ett forsok! 
Betråffande ekonomin kring 
cirkeln kan jag beråtta foljande. 
SISU betalar 50:-/timme och 
cirkeln år 30 timmar, vilket blev 
1.500: -. Det blev alltså hogst300: - 
per deltagare, varav 20:- avsattes 
till boken "Modellflygets Grun
der" -det var SISUskrav.Resten  
gick till deltagamas modeller. 
Jag bbr påpeka, att kursplanen 
finns att rekvirera från SMFF: s 
expedition, om någon år intres- 
serad. Och harnågon funderingar 
kring en sådan har cirkel går det 
bra att ringa direkt till mej.
Jag ståller gåma upp och skår 
vingkåmor till de som år intres-
seracie

Lars Pekkala 0660-52911

Utbildningsstyrelsen anordnade 
den 5-6 januari 1991 en kurs i 
pedagogik och ledarskap fór 
ungdomsledare - utbildningssty- 
relsens fórsta kurs i detta åmne. 
Tidigare har vi haft byggkurser fór 
ungdomsledare, dels i distrikts
regi och dels på Ålleberg. 
Kursen leddes av Peter Berglund, 
Sundsvall. Peter år idrottsledare 
med gedigen utbildning i peda
gogik och ledarskap genom sitt 
yrke. Han har liknande kurser 
bakom sig. B itrådande ledare var 
utbildningsstyrelsens ordforande 
Ingemar Holmberg och friflyg- 
grenens Bjom Hammarskjold. 
MFK Skarpen i Bagarmossen 
stod fór kurslokal, man upplåt 
vålvilligt sin bygglokal - en bra 
inramning av kursen.
21 ungdomsledare kom. Det var 
vad vi i kursledningen hade for- 
våntat oss. SLM och VLM sånde

pedagogik 
m & ledarskap

kurs
de fiesta representantema. Vi 
saknadc skåningama, som alltid 
brukar vilja vara med.
Det blev en lyckad kurs. Vi lårde 
mycket av kursledningen, men 
åven av varandra. Nya idéer kom 
fram hur vi i framtiden kan oka 
rekryteringen till Forbundet. Det 
viktigaste, som jag ser det, år att 
forbåttra de nya medlemmamas 
mdjlighetertill skolflygning. Mer 
om dettta kommer efter skolflyg- 
konferensen i Såter den 16 och 17 
mars.

Bjorn Hammarskjold 
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Varvtalstabell
80/20-brånsle
(M) * Metterhausen Metterhausens pipa
(O) = OS var hela tiden fór lång! 
(U) = Utan

Propeller
Graupner Profi 11 x 10,5 11.000 U
Graupner Profi 11 x 10,5 10.400 O
Graupner Profi 11 x 10,5 10.200 M
Graupner Profi 12 x 10,5 10.000 U
Graupner Profi 12 x 10,5 10.400 O
Graupner Profi 12 x 10,5 9.900 M
Graupner Super 12x11 9.200 U
Graupner Super 12x11 9.800 O
Graupner Super 12x11 9.000 M
Arimodell Trå 12 x 9 9.800 U
Arimodell Trå 12 x 9 10.200 O
Arimodell Trå 12 x 9 9.600 M
Arimodell Trå 11,5 x 9 10.000 U
Arimodell Trå 11,5 x 9 10.500 O
Arimodell Trå 11,5 x 9 9.800 M
DW laminerat trå 11 x 12 

>—... ........  ....  ....
10.000 O

OS M ax 61 R F ABC  
"Hanno Special"

Den hår motom har vařit "Talk of 
the Town" bland F3A folk anda 
sedan den introduceredes forrå 
året och undre på det. Detta år 
namligen en replika av den mo
tor som Hanno Prettner vann VM  
med 1989.
Ósterrikaren Hanno Prettner ar så 
valkand så att en narmare presen
tation knappast ar nodvandig. 
Jagkan namnaatt han vunnit VM  
hela sex gånger och TOC (Tour
nament of Champions) åtta gån
ger - det sager det mesta. Namnet 
Hanno Prettner har sjalvklart en 
enormt saljande potential. Detta 
har naturligtvis OS fabriken in- 
sett. Åven herr Prettner har fOr- 
ståttattslåmyntavsin framgång, 
då han armodellflygarepåheltid. 
Hanno Special ar en modifierad, 
specieilt handmonterad och 
blueprintad motor tillverkad en-

dast i begrånsad upplaga, dår varje 
motor år numrerad. Den hår tes- 
tade motom hade nr 530, vilket 
ger en uppfatming om det ringa 
antal producerede motorer det ror 
sig om. Totalt kommer kanske 
några tusen motorer att produce
res - detta att jåmforas med t ex 
Fox 35 (som år en av vårldens 
mest sålda modellmotorer) som 
har gjorts i mer en miljon exem
plar. Den hår motom ar naturligt
vis specielltffamtagenfórkrasna 
tåvlingsflygare i F3 A. Naturligt
vis kan den aven passa en del 
skalaflygare och kanske aven en 
och annan motorsamlare.
OS modellmotorer har genom 
åren blivit synonyma med gedi
gen kvalitet.OS fabrikens CNC 
maskiner fór metallbearbetning 
har gjort att mått och tolerans- 
noggrannhet vid tillverkning har

blivit an hogre, men trots det så 
kan små variationer uppstå. Det 
ar har Blueprinting fårfarandet 
kommer in. Modellmotortill- 
verkning år ju en fråga om hun- 
dra/tusen delar av en millimeter. 
Någon hundradel fór mycket har, 
några tusendelar fór lite dår - det 
ar sådana saker vi måste leva med 
- om motorema skali hålla rim
liga priser. Naturligtvis vore det 
trevligt med Rolex-precision i 
våra modellmotorer, men då 
skulle det fråga om Rolex-priser 
på dem också!
Blueprinting år ett specieilt 
handmonteringsforfarande dår 
delama måts och matchas mot 
varandrafór alt loleransema skali 
bli exakt de som ritningen och 
dårmed motorkonstruktoren fo
reskriver - dårav namnet (eng. 
Blueprint=ritning). Det hår for-

farandet gor att motom biir dyrare 
exakt hur mycket år svårt att såga 
men Hanno Special år nåstan 
tusenlappen dyrare ån den OS 61 
RF-Pump - som testades i MFN 
nr 6 1988. En Blueprintad motor 
kan forvåntas ha en långre livs- 
långd, mere kraft och båttre funk
tion, men som får balanseras mot 
ett hogre pris.
Det år intressant att se att två- 
taktsutvecklingen inte har av- 
stannat trots att fyrtaktsmodell- 
motorema har kommit fór att 
stanna. Många tåvlingsflygare 
tycker att eftersom fyrtak tåre in te 
har några avgjorda fordelar ur 
flyghånseende så kor man med 
tvåtaktare som ar enklare, billi- 
gare (varåtminstone innan Hanno 
S pedal kom på marknaden) samt 
har fårre mekaniska delar som kan 
gå sonder.
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D ai aldrig sinande jakten på ef
fekt samt omvarldens krav på 
bullerdåmpning har fått en del 
fabrikanter att soka nya losningar 
eller plocka fram gamla knep ur 
tvåtaktstrimmamas faktabas for 
att få fram lampliga motorkon
struktioner. Lång slaglangd, an
drad portning, langre pipor ar 
några av de trix som anvands fór 
att få tvåtaktama att svinga stora 
snurror på lågt varv. Vem kunde 
val ana bara fór några år sedan att 
det skulle bli mojligt att anvanda 
tex en 12 x 12 snurra på en tio- 
kubikare, men så ar aUtså fallet 
med Han no Special.

N3r man fórlanger avståndet 
mellan vevaxelns centrum och 
vevtappens mitt så tikar man de 
mekaniska fórdelama enligt 
havstångsprincipen så att motom 
kan svinga en stiirre "snurra" med 
full kraft på ett lagre varvtal. 
Stórre stigning och stdrre dia
meter - Hanno Special - klarar av 
båda sakema.

Vevhus
Vevhuset 3r i stort sett identiskt 
med det pressgjutna 
aluminiumvevhus som satt på 
61RF men med den skillnaden att 
Hanno motom har ett stone 
baklager, vilket gor att mer mate
rial har fått tas ut ur insidan. Ut- 
sidan 3r vackert sidenmatL

•  f  ·

Ve voxel och lager
Vevaxeln 3r gjord i ett stycke som 
hardats och sedan slipats till ratt 
tolerans.
Vevaxeln till denna motor har 
dessutom fomicklats (rostskydd) 
fóre den slutgiltiga slipningen. 
Balanseringen ar gjord så att 
material har frasts bort på båda 
sidor om vevtappen, men så atten 
1,4 mm tjock skiva har lamnats 
kvar framåt. Det kvarvarande 
materialet i vevslangen balanse- 
rar inte ut mycket av de fram och 
återgående delama. Detta till trots 
går motom fórvánadsvart mjukt 
och vibrationsfritt fór att vara en 
"longstroke" dvs en underkvad
ratisk motor, men det ar klart att 
det låga varv motom år tankt att 
gå på spelar in har. 
Vevaxel-"timingen" 3r i stort lika 
fórólR F som fór Hanno Special. 
Axeln dppnar 34°END, stanger 
55°EOD, dvs totalt 196° 
vevaxelgrader.

Vevaxelfakta:
Ganga 5/16-24
Huvuddiameter 17,0 mm 
Vevslangens tjocklek 8,5 mm 
Vevtappens diameter 6,5 mm 
Gaspassagen (har 11,6 mm 
två innerdiametrar) 12,35 mm

Lagren i denna motor ar de basta 
OS lager vi har sett hittills - su
perb passning och fingang,

Frontlagret har måtten 22,5 x 9,5 
x 6 med kapslad front Det bakre 
stora lagret har måtten 35 x 17 x8 
samt 3r gjort i rostfritt stål fór att 
motstå nitrobranslets oxiderande 
egenskaper. Att anvanda en vev- 
axel med 17 mm 0  ar inte helt 
ovanligt på tiokubikaremen attha 
ett kullager med 3 5 mm ytter 0  ar 
unikt. FOrhoppningsvis 3r detta 
Idsningen på de problem som de 
fiesta fabrikanter brottas med, 
namligen rost och lagerhaveri i 
storandan. Båda kullagren ar av 
japanskt TNT fabrikat.

Cylinderenhet samt 
vevstake
Cylinderenheten 3r av ABN typ 
dvs kolven ar av kisellegerad alu
minium. Fodret ar av massing 
(eng brass) - kemiskt fdmicklat. 
Detta till trots kallas motom fór 
en ABC motor, formodligen fór 
att konsumenten andå inte bryr 
sig. Fodret, som har en vagg- 
tjocklek av 2,5 mm, ar utrustat 
med tvåoverstrdmningsportar, en 
boostport samt en delad avgas- 
port. Avgasporten ar oppen 150° 
vilket 3r forvånansvart konser
vativt fór en pipmotor. Men en 
langre avgastid skulle ge ett hog- 
re varv och med denna motor ar 
det ett lågt varvtal som galler. 
Avgasporten har fått en intressant 
modifikation i vanstcr, resp hoger 
ovre hom har ett jack gjorts fór att

hdja vridmomentet (se bild). 
Detta ar inget nytt under solen, 
utan har anv3nts av motor- 
cykelmotorkonstruktorer och av 
amerikanska K &B i deras 40 och 
50 motorer. Cyllen ar pinnad for 
korrekt montering. Overstrom- 
ningsportama ar oppna 114° och 
boostporten ardppen 104°, vilket 
ar identiska tider med 61 RF. 
Daremot ar boostporten bredare 
och storre i Hannomotom (se 
bild). Blow down dvs skillnaden 
mellan avgas/overstromnings- 
portamas oppnande resp stang
ning 3r 20°. Den med tråd-G:n 
låsta kolvbulten har 6 mm 0 .  
Aluminiumvevstaken ar brons- 
bussad i båda andar - två oljehål 
i den utsatta storandan.

Fortsåttning nåsta sida!

Ovre raden fr  v:
Motorn i bitar med tillbehor. 
Hanno-pumpen till hoger. 
Hannovevhuset till hoger - obs 
kullagret och avgasporten. 
Nedre raden fr  v:
OS 61RF till vånster, Hanno 
Special till hoger.
Vevaxlarna - Hanno spec t h. 
Pumpen bakifrån.
Den fina bojliga avgasbojen i 
rostfritt overst. Originalbojen 
till Hanno-motorn underst. 
Avgasporten Hannos special 
till hoger.

11
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Det Sr få stora modelltillverkare 
som vågar satsa på att framstålla 
motorer for enbart en tavlings- 
klass inom linflyget. Utø ver den- 
na motor tillverkar MOKI också 
sarskilda motorer fór klassema 
F2A, F2B och F2D.
Motom, som år helt igenom ny- 
konstruerad, har kopierat alla 
kannetecken på en modem team- 
racemotor. Den ar schniirlespolad 
och forsedd med bakinsug och 
sidutblås. Till motom levereras en 
tankventil med inbyggd av- 
stangare, som monteras på bak- 
insuget. Den ar avsedd att monte
ras inverterad direkt i modellen 
ochårrelativtlått, 147 gkomplett 
med tankventil.

Vevhuset
Vevhuset, i kokillgjuten alumi
nium, år uppenbart konstruerad 
fór att ge en lått motor. Som alla 
racermotorer har den två kullager 
fór lagring av vevaxeln. Det bak- 
re har storlek 10x22x6 mm (med 
nio kulor) och det fråmre ar 
8x16x4 (tio kulor). Mest an- 
markningsvart ar att motom år 
tillverkad fór att monteras in
verterad i modellen utan sårskild

metallram eller -panna. Motor- 
fåstet år cirka 2 mm tjockt (tunt!) 
ochplanfråstenbartpåoversidan, 
det vill saga anliggningsy tan mot 
modellen når den skruvas i. 
Motorfåstet år uppdelat, med ett 
framre faste (2 skruvar) omedel- 
bart bakom framre kullagret och 
ett bakre faste (4 skmvar) på nor
malt stålle i hojd med cylindem.

Vevaxeln
Den hårdade vevaxeln har en 
huvuddiameterpå 10,00mm som 
går hela vågen från den bakre 
kullagret fram till det fråmre. Dår 
minskar diametem till 8,00 mm 
fór det fråmre kullagret och 
medbringarens fastsåtming. Tåt- 
ningen mellan vevaxel och vev- 
hus sker alldeles bakom fråmre 
kullagret. Dår har vevaxeln tre 
svarvade spår fór att utgora 
labyrinttåtning mot vevhusga- 
sema. Vevaxeln år urborrad bak
om detffåmre lagret m ed7,5 mm 
diameter och tåtat med en 
aluminiumplugg. Spinnmuttem 
skruvas fast i en invåndig M6- 
gånga på vevaxeln. Vevaxelba- 
lansen år cirkelrund och forsedd 
med en tatring av aluminium fór

Recension av  
modellflygmotor 
M O KI TR-9
"Det var glådjande att få uppdraget att testa 
en modellflygmotor helt och hållet avsedd 
fór teamrace-klassen F2C (2,5 cm3) mot 
bakgrund av att jag i 30 års tid 
huvudsakligen har tåvlat enbart i teamrace. 
Så såger Bengt-Olov Samuelsson.
att hoja vevhuskompressionen. 
Enligt min uppfattning år vevax
eln inte tillråckligt avbalanserad. 
Vevaxeltappen har 4,5 mm dia
meter och har langst bak en 
drivtapp på 2,5 mm diameter fór 
drivning av insugsrotom. Med- 
bringaren fåsts på sedvanligt sått 
medenkoniskhylsapå vevaxeln.

Kolv och foder
Kolv och foder ar av ABC-typ, det 
vill såga aluminiumkolv och 
hårdforkromat måssingfoder. 
Fodret har en ytterdiameter på 
18,0 mm, vilket ger normal 
våggtjocklek fór motortypen. 
Fodret, som år schniirle-portat, 
har två o verstromningsportar, en 
boostport och en avgasport. 
Koniciteten år cirka 0,02 mm/10 
mm ovanfor avgasporten och 
något storre under denna.
FOr F2C-klassen kommer bul- 
lerbegrånsningsregler att inforas 
1 januari 1993. Dessa innebår att 
fór motorer med avgasutslåpp 
framåt eller åt sidan får avgas
porten ej vara storre ån 50 mm2. 
Dessutom skali motom vara så 
inbyggd att avgasoppningen i 
fodret ej kan ses från modellens

utsida. I MOKI TR-9 år avgas- 
portens storlek 35,4 mm2, vilket 
innebår goda marginaler till re- 
gelgrånsen.
Den gjutna kolven har en tak- 
tjocklek på 1,8 mm, vilket jag 
bedomer skali vara tillråckligt fór 
att tåla det kraftiga forbrån- 
ningstryck som uppstår i diesel
motorer. Det år annars inte ovan- 
ligtattkolvtrycket ger vika något 
efter att hakčrts ett tag. Kolvsidan 
saknar konicitet bortsett från de 
overstå 2 mm, dår kolvtaket har 
0,02 mm mindre diameter. Kolv- 
bulten av hårdat stål har en dia
meter på 4 mm och år nåstan helt 
urborrad fór att minská vikten. 
Den hålls på plats med sed vanlig 
klips av pianotråd.
Topplocket, av aluminium, stic
ker ned 2,4 mm i cylindem. Pass- 
ningen år något glapp, cirka 0,03 
mm, vilket inte år optimalt. Jag 
efterstravar att på mina motorer 
ha lått try ckpassning mellan topp 
och foder. I toppen finns en 
kompressionskolv, också av alu
minium, med 8,0 mm diameter. 
Storrediameter behovs inte forati 
fåtillråckligajustermojligheterav 
kompressionen. For att finin-

Hanno Special
Fortsåttning från foreg sida!

Topplocket
Den vackert rddeloxerade toppen 
år - i gammal fin OS tradition - 
maskin bearbetat ur ett stycke. 
Resultatet biir fint men dyrt. Fór 
ovrigt har motom fått smek- 
namnet "Rdtoppen" av detta sti
liga topplock. Detta effektiva 
kompressionsfórhállande var på 
ca8,7:l medoriginalpackningen 
monterad. Emellertid fóljer det 
med två extra packningar 0,3 mm 
12

resp 0,4 mm tjocka. Så hår år det 
fritt fram fór experimenterande. 
Klåmkanten år 5 mm bred och 
forbrånningsrummets djup4 mm.

Pump och forgasare 
Pumpoch forgasare ar forcnklade 
(mindre slangar och nipplar) på 
Hannomotom om vijámfór med 
61RF pump och forgasare. Dess
utom år forgasarhålet mycket 
mindre, fór att sånka varvtalet, 
men trots litet venturihål så år det 
hår en mycket tørstig rackare till 
motor. Pumpen år av mem-

brantyp som drivs av vevhusets 
over resp undertryck, regulatom 
år fabriksjusterad och får inte ro
ras. Tack vare pumpen kan tan
ken placeras varsomhelst i planet 
- Over tyngdpunkten år vål tex en 
bra idé fór att slippa trimproblem. 
Pump och forgasare år kånsliga 
fór orenheter i brånslet så filter 
både hår och dår år ett måste.

Pipa och avgasboj
Till dennamotor harOS tagitfram 
en speciellt lång pipa och av- 
gasbčj. Avgasbojen inte speciellt

mycket bojd, så den passar dåligt 
i många plan. Model-Craft såljer 
emellertid en bojlig variant i rost- 
fritt som år mycket båttre, vålj 
hellre den, om du ar osåker.

Den vackert rodeloxerade pipan 
(tank på topplocket) år mycket 
låttjusterad och "bred" i sin an- 
våndning och instruktionen ut- 
forlig. Sått piplångden enligt 
instruktionsbladet och du kan 
svinga de fiesta propellrar på en 
och samma långd dvs ca 175 mm 
från motoms avgasport till pipans 
borjan.
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stållningen av kompressionen in te 
skali vara fór svår, ar kom
pressionsskruven fórsedd meden 
fin g3nga, M9x0,5.
FOr kompressionsinstallningar 
anvands en 5 mm insexnyckel. 
På en dieselmotor umyttjas nor
malt gastrycket vid forbranningen 
fór att trycka tillbaka kompres- 
sionskolven nar kompressions
skruven skruvas ut. Det gas
trycket racker inte till om det ar 
en riktigt tat passning mellan 
kompressionskolv och topplock. 
Darfór blir det allt vanligare med 
någon metod att fdsta kompres- 
sionskolven vid -skruven så att 
den fóljer med tillbaka vid 
minskning av kompressionen, så 
kallad pushpulltyp. I denna mo
tor gOrs det genom att kom
pressionsskruven invandigt har en 
liten skruv som ar fastgangad i 
kompiessionskolven. Den lilla 
skruven 3r gangad M3, vanster- 
gangad så att den inte lossnar vid 
urdragningen.

Vevstaken
Vevstaken, i aluminium, har ett 
avstånd mellan stor- och liilanden

MOKI TR-9
Slaglangd 14,0 mm
Cylinderdiameter 15,0 mm
Slagvolym 2,47 cm3
Avgastid 134°
Óverstromningstid 112°
Boosttid 108°
Insug, Ďppning 40° end
Insug, stangning 48° eod

_______________________

på 26,0 mm. Det ligger inom det 
normala avståndsintervallet fór 
2,5 cm3 motorer med 14 mm 
slaglangd. aven om det ar åt det 
kortare hållet. Vevstaken ar 
bronslagrad i båda åndama. I 
storanden ar lagerbredden 4,6 mm 
och fórsedd med tre smOrjhål. I 
liilanden ar lagerbredden gene
ro sa 6,3 mm och har ett smoijhål. 
Bakinsuget ar gjutet i aluminium 
och monteras med fyra M 2,5 
skruvar i vevhuset. Det saknar 
sarskild lagring fór insugsrotom. 
Insugsrotom ar av stål med en 
ytterdiameter på 10,0 mm och ett 
genomgående hålpå 8.5 mm. For 
att fórbattra gasstrømmen i 
bakinsuget Finns en "kalkbacke" 
inpressad i bakinsuget bakifrån.

Den motsvarar den stromlinje- 
utfyllnad som normalt lodes fast 
ivevaxelnpåfrontinsugsmotorer. 
Idettafall sitter "kalkbacken" fast 
ibakinsugetmenstickerinirotom 
utan att vidrora den. Passningen 
mellan rotor och bakinsug var 
något fór tat och darmed lite karv.

Forgasaren
Fdr att varmeisolera fórgasarhal- 
sen ar en bussning av plast ned- 
pressad i bakinsuget. Denna 
plastbussning har också ett styr
stift fór tankventilen så att denna 
ej kan vrida sig under tankning. 
Forgasarhalsen, av aluminium, 
gangas ned i bakinsuget och har 
utvandig 10 mm sexkant fór latt 
åtdragning.

Forgasarhalsens ganga ar W 1/4" 
x 32 och 3r alltså samma ganga 
som den vanliga Cox .049 fórga- 
saren. Tvåstorlckar levereras med 
motom, innerdiameter på 3,5 
respektive3,8 mm. Dessatvåkan 
mójligen racka till i borjan men 
efter hand bor dessa komplette
res med ytterligareforgasarhalsar 
i intervallet 3,5 - 4,5 mm. Darige- 
nom kan man optimalt anpassa 
bransleforbrukning och flygfart 
till propeller och onskat antal 
omtankningarforattklaraettheat. 
Med motom foljde en komplett 
tankventil med forgasamål och 
avstangningsmekanism. Genom 
den tankas modellen vid omstart

Fortsåttning nåsta sida!
— — — — — — —

Varvtalstabell

Motor Forgasardiameter

Stor
test
prop

Liten
test
prop

Taipan
7x6

Taipan
7x4

Combat
prop

MOKI TR9 nr 1, 0  3,5 mm 22.800
" 0  3,8 mm 15.800 23.600 14.900 20.900 25.300

MOKI TR9 nr 2, 0  3,8 mm 22.900
Nelson SE 15, 0  4,5 mm 14.900 23.200

Inkorning & testflygning
Motom kordes in enligt instruk
tionsbladet - en tank på marken 
resten i luften - med standard 80/ 
20 soppa. OS-fabriken rekom- 
menderar att minst 18% olja an
vands (ricin eller syntet) samt att 
5-30% nitro tillsåtts brånslet. Vi 
har hela tiden kOrt onitrerat och 
det fungerar, men naturligtvis 
skulle 5-10% nitrometan hjålpa. 
Enligt fabriken kravs minst 30 
flygningar innan tomgången har 
stabiliseret sig och jag har fått grira 
flera nodlandningar, då motom

inte gått bra på tomgång - eller 
stannat. Men det vamas man ju 
fór i info-bladet. I skri vande stund 
så har jag annu ej gjort 30 flyg
ningar, kanske 17 eller 18. Men 
motomblirbarabattrehela tiden. 
Det tar också tid att vanja sig vid 
pumpen, som latt gdr motom sur 
vid start, så man måste vara for- 
siktigt och inte snapsa fór mycket 
om man har bransle framme i 
fórgasaren.

Två olika starttekniker:
1) tanka-snapsa-starta. Då startar

motom på snapsen samt pumpar 
ffam soppa och fortsatter att gå 
2) Tanka - slå på propellem tilis 
motom sjalv pumpar frem och så 
starta.

Detmedfoljandestiftetbyttesmot 
ett Enya nr 3 (nr 4 går också bra) 
och sic - dågickalltmycketbåttre. 
Det har ar definitivt en motor fór 
en erfaren flygare, som flyger 
mycket och som vill ha det basta 
samt ar villig att betala fór det. 
Ar man dessutom villig att expe- 
rimentera med olika bransle-

blandningar, kompressionsfor- 
hållanden och olika propeller- 
storlekar, så belonas man med 
kraft i massor. F3A-plan på 2 
meters spannvidd och 4 kg - only 
the sky is the limit!

Allmant:
Encylindrig tvåtaktsmotor. 

Vandspolad cylinder, vevaxel i 
dubbla kullager. 

Portionerande fórgasare matad 
av membranpump.
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MOKI TR 9 2 .5
Team-Racing modellmotor

' f  /  ^
10 1 8

TR9 PORLASZTO

9 6 7

Mera Moki!
Fortsåttningfrån foreg sida!

från en brånslebehållare under 
tryck via en fingerventil. 
Avstångaren gor det mojligt att 
stanna motom dels om den går 
dåligt och dels for att stanna mo
tom infor en omtankning. I 
teamrace efterstravar piloten att 
stanna motom så sent som mdj- 
ligt infor omtankningama så att 
vardefulla sekunder inte går for- 
lorade. I normalfallet brukar det 
bli avstångning cirka ett varv 
innan mekanikem skali fånga 
modellen. Tankventilen har en 
centralkropp i gjuten plast. I hålet 
for forgasarhalsen ar en alu- 
miniumhylsa inpressad fór att 
styva upp centralkroppen. I cen
tralkroppen finns också en nippel 
for snapsning av avgasporten vid 
tankning. Dettauttagharej någon 
strypning utan detta måste ordnas 
på låmpligt sått, exempelvis en 
los nålventil i ledningen till 
avgasporten.
Det basta sattet att kontrollera en 
motors prestanda ar ju naturligt
vis att prova den på det satt som 
den sedan skali Lavla, det vill saga 
i modellen. Av det skalet har jag 
ej provkort mina motorer i prov- 
bånkdesenaste 15 åren. Eftersom 
MOKITR-9 har helt annorlunda 
fastsåttning an de Nelson-moto
rer som jag anvånder, kunde jag 
ej flygprova motom. For att få en 
jamforelse har jag vid samma 
tillfalle testat en Nelson SE 15. De 
testpropellrar som jag har an vant 
ar lite speciella Jag anvandermed 
forkarlek gamla handgjorda, 
nedkapade, glasfiberpropellrar 
fór att få så stabila varden som  
mojligt. UtOver dessa har jag 
provát några andra propellrar fór 
att oka det testade varvtals- 
området.
Nar jag tittar på resultatet av 
provkdmingama måste jag tillstå 
att jag ar klart imponerad av de
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tvåexemplarav MOKITR-9 som 
jag har provát. De varvar val så 
bra som den Nelson som anvån- 
des som jamforelse. Jag har dock 
inte kontrollerat bransleforbruk- 
ningen så jag kan inte avgora om 
det år lått eller svårt att klara 34 
varv på en 7 cm3 tank. Med han
syn till att de medfoljande for- 
gasarhalsama ar relativt små bór 
det dock gå bra att flyga 34 varv.

Pro vkorningsre sultat
Efter att gått igenom motom i 
detalj anser jag mig ha funnit 
några detaljer som relativt latt går 
att modifiera ("trimma") for att 
erhålla battre resultat. De ar av- 
sedda att minská friktionsmot- 
ståndet i motom och fórbattra ba- 
lanseringen. Baklockets lagring 
av insugningsrotom bor okas nå- 
got i diameter genom lappning 
eller hening. Jag brukar ha ett to
talt spel på 0,05 mm.
Forbattra balansen
For att forbattra balanseringen ser 
jag två mojliga vågar:
a) ta bort tåtringen runt vev- 

axelbalansen och slipa bort 
material på båda sidor om 
vevaxeltappen eller

b) pressain2-4stavaravwolfram 
i vevaxelbalansen på motsatt 
sida från vevaxeltappen. 
Dessutom bor tåtringen svar- 
vas ned 0,2 mm på ytter- 
diametem fór att minská frik
tionen.

Motom år av modem design med 
låg vikt, våltillverkadoch med bra 
prestanda Vad mer kan man be- 
gåra av en modellmotortillver- 
kare. Till och med en val fun- 
gerande tankventil med av- 
stångare fóljer med.
Jag vili gama rekommendera 
denna motor till alla som kånner 
intresse fór Good-Year och team
race men som hittilis inte har vå- 
gat starta darfor att de tycker att 
det behovs specialmotorer.
Hår kommer allt serverat på ett

B -0  Samuelsson

Det fanns bara vanliga blin- 
kande glodlampor hos en 
hobbyhandlare i sodra 

Sverige.Prisetlågkringl30:-.En 
glOdlampa var vål inget att ha! 
Den forbrukade f  ΰ fór mycket 
stfóm. Och den syntes dåligt i 
dagsljus och ånnu såmre i solljus 
- men blinkade fint i morker. Men 
vem flyger når det år kolsvart? 
Det blev ett fall fór "back to the 
drawing board" - man måste hitta 
på något sjalv. På den vågen tick 
jag mej ett stroboskop, som jag 
provade i somras - bland annatpå 
Norbergstråffen. Tomas Nyholm  
var testpiloten.
Enheten var ettavstórt stroboskop 
med ett xenonblixtror. Jag pro
vade den på kanal 69 med Chal
lenger 720 såndare och en Becker 
smalbandsmottagare och en 
Challenger 720 mottagare. Den 
visade sig fungera vål i solskenet 
och gav ett vackert blixtrande ljus 
- och utan några som helst stor- 
ningar. Den monterades i en 
elektrifierad Cherokee 25, som  
drevs med 14 NiCd/1.200 mA- 
celler och en Cobalt-motor. 
Blixtfrekvensen minskade i takt 
med att effekten sjonk på motor- 
ackpaketet. Det ger en bra indi
kation på når det år dags att landa. 
Jag kom på den hår idén når jag 
tankte tillbaka till tiden, då jag 
jobbade i London i borjan på 70- 
talet med radiosåndare och ra- 
diomottagare på normala AM, 
FM och KV m fl frekvenser.
Jag kommer ihåg, att några 
tyristorer och halvledare hade en 
tendens attpåhogaeffekter "stråla 
ut sin nårvaro" i radiospektrumet 
(vilketintevarbra!). Menmedett 
fórsiktigt val av komponenter och 
med rejål avstoming skulle man 
kunna bemota och bota sådana 
tendenser. Varfor inte utnyttja 
denna mojlighet med ett avstort 
stroboskop i mina flygplan? Det 
lyackades slutligen och jag fick 
fram ett vackert skinande/blin- 
kade stroboskop, och den var helt 
avstord fór mina behov.
Så hår gick det till. Det visade sig 
att World Import (08-663 08 75)

såide en 12V blixtvami 
lampa (#1555 å 129:-) som 
låmpligast, eftersom den hadi 
glimlampa (som har mindre s 
ningsrisk ån en halvledare) 
styra xenonroret med.
Når originaltransistom, som 
mycket storande, var utbytt i 
en lugnare transistor Tip i 
(finns hos Elfa) och en 0.047 
100V keramisk kondensator ■ 
avstoming - monterats på batt 
ingångskablama, så var enhe 
avstord.
Genom att byta befintliga k 
densatorer 220μΕ och 10pF 
andra likvårdiga med hogre 
betsspånning (cirka 40V) i 
med Tip 29B-transistom kar 
World Imports stroboskop 
våndas med 6 NiCd-28Nii 
celler. Med lågre antal ce 
(=lågre spånning) får man la 
blixtfrekvens och vice versa. 
For att inte overskrida eventu 
patentråttigheterskajag forkl 
principen och funktionen av 
annan fungerande enhet.
Vill man by gga ett stroboskop 
man anvånda detta kopplir 
schema Principen av funktio: 
år mycket enkel. Allt vi behc 
gora år att mata en måttligt I 
spanning over ett xenonfyllt 
från en måttligt hogvårdig k 
densator. Spånningen over 
nonroret år lågre ån xenonro 
genombrottsspånning, så nåj 
risk for overslag finns inte. Pi 
fOrbeståmd tid matas en myc 
hOg spånningspuls med låg sti 
till en tredje elektrod "d" fixe 
på utsidan av roret. Elektrod 
år kallad trigg-elektrod. Dei 
hogspånningspuls på "d" stå 
till ett lokalt elektriskt sonder 
av xenongasen mellan triggel 
trod "d" och en av primårel 
tronema A eller B. Gasen i d 
område biir elektriskt leda 
(joniserad) och dessa framsta! 
elektriska partiklar (joner) roi 
snabbt over hela långden 
xenonroret och skaparen elekt 
ledning mellan huvudeleki 
dema A  och B. Under en bråk



Jag ville ha ett stroboskop (blixt-indikator) 
på mina flygplan - som på riktiga flygplan. 

Jag letade efter en sådan, men det fanns 
bara vanliga blinkande glodlampor.

Suman Chopra beråttar. I Jag ville ha ett 
stroboskop

av en sekund kortsluts xenonroret 
over kondensator C, och full 
laddning av kondensator C 
strommar genom xenonrOret. 
Detta ger en kortvarig och stark 
blixt,SåfortkondensatorCår helt 
urladdad, slocknar roret och en 
bråkdel av en sekund senare, 
Overgår de kvarvarande elektriskt 
ledande partiklama (jonema) till 
dess ursprungliga icke ledande 
form. Kondensatom C kan laddas 
igen och nasta triggerpuls kan 
matas till triggelektrod "d" for 
nasta blixt. Blixtenergin ska inte 
overskridaroretsmaximalaeffekt, 
och det råknas ut med den hår 
formeln.

Energi = 1/2 C V2 joules
C år vårdet på kondensatom i fa
rad och V år spånningstryck Over 
C mått i volt.
Antal blixtar/sekund = effekt i 
Watt

Ritning nr 1
C2 laddar upp sig mot 350V  
(matningsspånning) och upp- 
laddningstiden år styrd av vårdet 
på RI och VR1. Dårmed kan 
initialstyrpulsens intervall stållas 
in. I praktiken når spånningen på 
C2 aldrig 350V, eftersom når 
spånningen har nått cirka 25V  
bOrjar diae D3 leda strømmen och 
styr ut tyristor SCR 1, vilket leder 
till att xenonroret leder strom. 
Dårmed kommer blixten och allt 
biir urladdat ur kretsen.
Så snart C2 år urladdat, slutar D 3 
leda strømmen och C2 kan åter- 
igen borja ladda upp till en ny 
styrpuls. Detta år en upprepande 
"cirkel" och frekvensen på denna 
rundgång beståms av hur snabbt 
C2 laddas upp, vilket beståms av 
hur fort matningsspånningen 
350V kan återhåmta sig och se
dan tidskonstaten av R ,, VR, och

C . Matningsspånningen cirka 
350 V kommer från omformaren 
- se riming 2.
C3 år uppladdat till cirka 350V  
genom R2 och når tyristor SCR1 
leder strom, laddas C3 ur genom 
T,,primårlindningen 1 Ot, med en 
hog strompuls. Resultatet biir en 
hog spånningspuls (ca 7.000V) i 
sekundårlindningens 200t. 
Denna hogspånningspuls år ma- 
tad till triggelektroden "d" på xe
nonroret och resulterar ien Snabb 
och stark blixt mellan huvud- 
elektrodema A och B , och C4 biir 
urladdat liksom åven C. 
Komponentvårdet år omsorgs- 
fullt valt så att allting hånder i rått 
sekvens, dvs C3 och C4 måste bli 
fulladdat, innan styrpulsen kom
mer. Olika Diaes D3 - sårskilt 
billiga sorter kan ha variemade 
spånningsåvrden. Dettakan dock 
avhjålpas med minskning eller 
okning av vårdet på C2.

Kretsen till omformaren
Detta år en sjålvsvångande krets, 
som omformar låg spanning till 
en hogre spånning, som skali for- 
sorja stroboskopet.
Når man matar 12V till kretsens 
punkt A  och B, borjar transisto- 
rema TR, och TR2 leda strom. 
Eftersom ingen halvledare år 
elektriskt identisk med en annan 
(tack vare toleransema i forstårk- 
ning "gain", bas "Be och emitter 
"e" spånningsfall) leder ena 
transistom mera strom ån den 
andra. Denna skillnad i stram i 
primårlindningama 5-6 och 7-8, 
magnetiserarkåmen en aning och 
denna forandring i magnetiska 
flodet ger spanning i andra lind- 
ningar. Med hjalp av "feed back"- 
lindningama 1-2 och 3-4 fOrstår- 
ker man denna skillnad. Så t ex 
får transistom, som leder mera 
strom, hjålp att leda ånnu mer

strom, och den andra transistom, 
som leder mindre strom, leder 
ånnu mindre strOm. Den ledande 
transistom fortsåtter att oka 
stromledningen och ger en mag
netisk flux- (=flode) forandring i 
en beståmd riktning. Denna tran
sistor orkarslutligen inte ledamer 
strom - den biir måttad - och re
sultatet biir ingen forandring i det 
magnetiska flodet. Dårforblir det 
ingen spanning i lindningama 1- 
2 och 3-4 - i samma riktning som 
tidigare. Det gor att en måttad 
transistor leder mindre strom. 
Mindre strom ger sedan forand
ring i det magnetiska flodet i 
mottsatt riktning och dårmed biir 
spånningen på lindningama 1-2 
och 3-4 i motsatt riktning ån tidi
gare. Detta får den "strypta" 
transistom att leda mer och mer 
strøm - och den "måttade" tran
sistom att leda allt mindre strom.

Denna cirkel upprepar sig och vi 
får våxelstrom på sekundårlind- 
ning 9-10, vilken efter passage av 
likriktarbryggan ger likstrom på 
punkt C och D - cirka 350V. 
Svångningsffekvensen i kretsen 
år beståmd bland annat av tran- 
sistoremas snabbhet. Sloa tran
sistorerkan inte oscillera så snabbt 
kan dårmed hålla sin oscille- 
ringsfrekvens borta från FM- 
flygbandet. Samtidigt håller de 
den hoga spånningen av cirka 
350V, som behovs forattforsorja 
stroboskopet. Tip 29B-transis- 
torer - eller likvårdiga - rekom- 
menderas dårfor.
Alla ingående komponenter kan 
kopas hos ELFA (08-735 35 00). 
T i stroboskopet kan kopas hos 
World Import (08-663 08 75) - 
min kostade 10:- + moms.

Suman Chopra

Kom ponentlista Stroboskop
Resistorer tolerans 10%, 0,25W 

R, 1γώΩ R 100kn
R32D10W VR, 5 mO, kapslad

Kondensatorer
C, 8 mF, elektrolyt 500V C 2 mF, elektrolyt 200V 
C3 0,1 mF 400V polyester eller keramisk 
C4 8mF, 500V papper

Avstórningskondensator 0,047 mF, 400V, keramisk 
D3 ST2 Diae (25V Diae)

Xenonror
LP, Hivac ZFT210W minst

Kom ponentlista Omformare
Resistorer tolerans 10%, 0,5W 

R, 100Ω R21,5 kD
Likriktare, 4 st IN 4004 
Kondensator C1 = 0,04 mF, 100V, keramisk 
Transistorer

TR,,TR?, Buy 80, men Tip 29B med hogre 
ån 12V mgångsspånning och mindre stomingsmojlighet. 

Transformator
Linda sjålv (eller FX 2239 Mullard) en 1A 0-3-15-27-30V 
nåttransformator med separata lindningar, se figur 2.
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Elflyget år på frammarsch i Eu
ropa, och vi harpá Modellflygnytt 
fóljer med i svangama.
Vi hoppas under detta år kunna 
presentera lite nyheter och tankar 
om elflyget.
Den gamble chefredaktøren bad 
mig skrivaom elflygivår tidskrift. 
Jag undrade vad som kunde rora 
sig i den gambles hjåma. Jag ar ju 
bara en helt vanlig sondagsflygare 
och absolut ingen expert 
Den gambles svar blev då: Det år 
ju det som år intressant fór våra 
låsare. OK, om nu den gamble 
tycker så, så låt oss satta igång.

Varfor fly  ger en sådan 
manniska som jag  
enbart elflyg?
Helt enkelt fór att jag tycker det 
år kul. DM or att det år en utma- 
ning mot alla de som tycker att 
detta Mr skrap! Missfórstá mig nu 
ratt. Detfinns faktisktmångasom 
misslyckats med elflyget 
De har all anledning att tycka som 
de tycker. Fór elflyg som helhet 
har många små fallgropar, som 
man latt kan trilla i och då fung
erer elflyget dåligt.
Dårfor hoppas jag att jag ska 
kunna reda ut några frågetecken 
med mina enkla rader.
Mi ttfors ta påståendebliratt elflyg 
inte 3r bilhgare an annat modell- 
flyg.Ihistoriensbegynnelse fanns 
personer som trodde att man 
kunde locka till sig fler elflyg- 
anhangare med påståendet att 
elflyget var billigt. Elflyg ar inte 
billigt, men det ar inte dyrare 3n 
annat modellflyg. 
Varf6rdetårså,berorpådenenkla 
sanningen att man måste ha ratt
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elflygutrustningfórattlyckas! Nu 
boijar vi narmaosspudelns kama 
Mitt andra påstående fóljande: 
Den, som misslyckats med elflyg 
har inte haft ratt utrustning! Det 
ar faktiskt inte alls så latt att få tag 
på ratt utrustning som man skulle 
kunna tro.

Ett exempel:
Hur många forbrånningsbygg- 
satser finner du i en hobbyaflar 
med en motor inkluderad i bygg- 
satsen?
Om nu tillverkaren lagt till en 
motor i sin byggsats, har han då 
givit dig det motorsvagaste al
ternativet? S3g, att du år speku
lant på en fórbranningsmodell 
avsedd fór 19 - 25 cc. En erfaren 
flygare valjer att minst utrusta 
denna modeil med en 25:a. Går vi 
då vidare i butiken och kikar på 
elmodeller. Vad finner du?
Jo flera stycken med en motor i 
byggsatsen. Vad ar det fór moto
rer som Anns med? De billigaste 
och de svagaste!
Billiga? Det ar helt vanliga indu- 
strimotorer som fixats till lite. 
Visst går de att flyga med, men 
med en sådan margined motor ar 
det inte latt.
En sådan modeil år i inte lamplig 
fór en nyborjare.

Forst en laddare!
Får sedan denna nyborjare inom 
elflyget dåliga råd om sin ladd- 
ning av ackar, så ar det kort. Det 
biir ett misslyckande. Punkt! 
Mitt tredje påstående biir då: Har 
du bestamt dig fór att bóija med 
elflyg tag då råd av oss som trots 
alla misslyckanden fortsatt med 
elflyg. Detforstaduegentligendå 
bór skaffa dig ar en laddare!

Tro nu inte att jag blivit helt to
kig. Jag menar faktiskt d e t ! En 
bra laddare ar ett måste fór vaije 
elflygare. Den kommer du att be- 
hóva. I stallet fór att från borjan 
kópa dig en laddare fór enbart 7- 
8 celler, bór du direkt kópa dig en 
som har kapacitet upp till 24 cel
ler. Du kommer att behova den! 
Nukanskeduinvånderattdetblir 
dyrare, och att du enbart kommer 
att flyga med 6-7 celler. OK, gor 
som du vill, men du kommer att 
behóva kunna ladda fler celler 
inom en snar framtid, så dårfor 
kan du lika bra kópa dig en riktig 
laddare från bórjan. Vad fór sorts 
laddare bór du kópa?
Sjalv anvånder jag två laddare 
medbraresultat-enAstro 112och 
en Schultzeladdare. Astro 112 
racker våliboijan,FOrattinte saga 
hela din aktiva elflygtid. Den ar 
rimlig i pris. och koper du dig en 
liten digital voltmeter som kom- 
plementsåkan duladdaupp till24 
celler UT AN att óverladda något 
cellpaket mellan 6 till 24 celler. 
Vem som saljer dem? Jo, Firma 
Pertek och LRN-Teknik har dem. 
(telnummertilldessafirmorfinns 
i slutet av artikeln)
Nu forstkan du borja tanka på vad 
fór slags karra som du vill flyga 
med.
Fór nu skali du borja fundera på 
vad fór slags motor du skali skaffa 
dig. Vill du flyga en snabb kårra, 
en seglare eller en sportmodell? 
Det Anns namligen en motor fór 
varje slags typ av flyg som du 
valjer. Och, nu år det tillfalle fór 
mig att slå ett litet slag fór de 
motorer av Mabuchiursprung 
som Herm Werner Dettweiler hos 
firmaGraupnertagitfram. Dukan
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Starten har gåttfor 1990 års 
upplaga av El-e-fantastiskt Al 
up-Last down. Det att inte 
krocka med de óvriga 10 
deltagarena och att landa sist:

anvanda en av dessa motorer m« 
ett rimligt resultat.
Ja, jag vet att jag nu ar litet mol 
sagelscfull, men sanningen skal 
ju alltid komma fram. Observer 
att du bór anvanda de propellra 
som Herm Dettweiler rekoro 
menderar. Till sist bór det och  
nåmnas. att dessa motorer inte a 
några tavlingsmotorer.
Sjalv har jag provát ett litet antal 
olika motorer under mina år son 
elflygare: Geist, Keller, Astro, 
samt en hel del olika Mabuchi- 
motorer med olika tillverkares- 
saljares namn på. (Med det sist· 
namnda menar jag att motorem 
tillverkas av Mabuchi och forses 
av distributórema med olika 
"fancy" namn).
Jag har haft goda erfarenheter me« 
de tre forst namnda motorema. 
men måste nog erkanna att del 
blivit mig lite kostsamt, då man 
egentligen måste kópa en m o t a  
till vaije slags karra. Så var fór mig 
tilis fór helt nyligen dåjag fick tag 
på en Hektoplettmotor. Dessa 
motorer tillverkas av Herm Plet· 
tenberg i Tyskland. Det var for
resten den motor som 80 % av 
forama anvande sig av under dei 
senaste VM-tavlingen. Sjalv for
stårjag dettamycket val sedan jag 
nu provát på dessa motorer. De har 
bra kvalitet och dessutom ar de 
flexibla! Låt mig fórklara: O m  du 
vill flyga snabbt måste du ha ett 
ankare i din motor som har fl 
lindningar. Nackdelen ar dåattdii 
får lagre flygtider på grund av all 
motom då drar mycket strom från 
dina ackar. Vill du ha långie 
flygtider måste de ha ett ankare 
med fler lindningar. 
Nukommer detsmartamed d e ssa  
motorer! Herm Plettenberg er- 
bjuder oss konsumenter ankare 
med olika antal lindningar till 
mycket rimliga priser. Genom att 
lossa sex skruvar på motom kan 
man byta ankare på sin Hekto
plettmotor på mindre an fem 
minuter. På detta sått kan m a n  
anvånda sin motor till olika slags 
kårror och flygningar. 
Grundprincipen når det gållei 
elflygmotorer år ganska enkel.
(---------------------------------------- )

Flera = flera celler
lindningar = lågre strom 

= långre flygtid.
V__________________________ 1
Hektoplettmotoremakan du kopa 
hos Firma EL Air, dvs Bosse Sjó-
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berg. Snackar du med B o sse , be 
då att få tillsant dig den digra 
testlistan - sju (!) tfltskrivna sidor 
- dår Bosse testat olika motorer 
med olika propellrar vad det gal
ler dragkarft, varvtal, strom (A), 
effekt (W). Dessutom har han 
råknat fram en effektfaktor på 
vaije test (g/W) och till sist anges 
varje motors vikt. Lista g o - dig en 
mangd ovarderlig information. 
Sått igång med att bygga din 
modeli. Under tiden bestammer 
du dig fór den motor du skali valja. 
I n3sta artikel kommer jag att re- 
dogora fór mina åsikter om hur jag 
valjer ackar och propellrar. 
Forresten kanske du nu forstår 
varfor jag i inledningen av dessa 
rader bad dig skaffa dig en lad- 
dare som kan ladda från sex till 
24celler? Inte?Gådåtillbakaoch 
las grundprincipen igen!
Flera lindningar = flcra celler = 
lágre strom = långre flygtid!

Ett forslag!
Tag kontakt med erfama el- 
flygare! Åk till fly-ins, tåvlingar 
etc. Kom till exempel ner till oss 
iSkanornårviden8:eoch9:ejuni 
fortredjeåretanordnarvårtfly-in 
"El-e-fantastiskt".
I fjol motte ett25-tal elflygare upp 
och vi hade hur kul som helst! På 
ett sådant mOte har du tillfalle att 
snacka med de basta elflygama i 
hela Svedala. På lOrdagen åter- 
upprepar vi den "tavlingen" som 
blev mest popular haromsistens - 
"All up - last down". An vand vil- 
ken elkarra du vill, vi startar alla 
på en gång i gemensam start. Den 
som landar sist har vunnit.
På sOndagen introducerar vi en ny 
"tavling" har i landet: TIT! Det 
år en ny tavlingsform som Per- 
Axel Eliasson och undertecknad 
fixat till. D e tre T:en står for "Tre 
Timmar Teamtavling".
Vi har redan flera team som an- 
malt sitt intresse. Dessa team har 
lovatatt- forutom sittgodahumor 
aven ha sina egna kampsånger, 
kamprop, specieil teamklådsel 
etc. Kanske kommer våra danska 
vanner att stalla upp i denna 
tavlingsform på sitt speciella 
danska satt.
Detta var allt fór denna gång och 
om du vill - det vill saga om du 
laser nasta nummer av Modell- 
flygnytt - så ses vi igen.

El-e-fantastiskt!
Kalle Westerblad

Firmor namnda i artikeln:
ELAir: 0171-50103 

LRN Teknik: 018-696380 
Pertek: 0760-72452 

Ring dessa gubbar på kvallen!

Denna sida uppifrån: 
Per-Axel Eliassons underbara 
oldtimer, Red Zefyr.
Elfly g ar inte bara seglare. 
Hår en Cabin Playboy senior 
och en Porterfied.
Finn Fredriksen, Danmark, 
visade under det sista El-e- 
fantastiskt upp en egen
konstruktion, Bacara.

Reglerna for TTT:
TTT = Tre Timmar 
Teamtavling
TTT 3r en teamtavling for el
modeller dår det galler att hålla 
en modeli flygande i tre timmar 
med minsta mojliga depåtid. 
Varje team får bestå av hogst tre 
personer och en modeil (en 
kropp, en vinge, en stabbe): 
Under tavlingens gång 3r det til- 
låtet att reparera denna modeli. 
Utbyte av motor, propeller, reg
iage, mottagare, såndare etc 3r 
tillåtet.
Tre drivack-paket får anvandas,

men endast ett drivacc-paket per 
flygning. Max antal celler i ett 
dnvack-paket ar sju.
Varje team tilldelas en kontrollant 
som mater flygtid och raknar an- 
talet starter.
Flygtid raknas från att modellen 
lamnar kastarens hand till forstå 
markkontakt = landning. 
Landning får ej ske långre bort 
från piloten an c:a200 meter. Vid 
landning upphor tidtagning om 
modellen ej långre syns. 
Tavlingen pågår under tre timmar 
och påboijas med en gemensam 
start vid en forut meddelad tid
punkt.
Det 3r tillåtet for medlemmar 
inom ett team att våxla uppgifter. 
Varje team skali till den ar- 
rangerande klubben anmåla sitt 
deltagande senast en vecka fore

tavlingen. Vid denna anmålan 
skali teametange minst tvåfrek- 
venser som teamet kan anvanda. 
Under tåvlingen ar det endast 
tilllåtetattanvandaden tilldelade 
frekvensen.
Senast en och en halv timme fore 
start skali varje team presentera 
sin modeli och sina tre drivack- 
paketfor tavlingsledningen som 
granskar och med mårkning 
godkanner dem.
Endast markt material får sedan 
anvåndas under tåvlingen. 
Sedan en timme fóre start skali 
tåvlingsledningen meddela var
je team vilken frekvens deblivit 
tilldelade.
Efter tre timmar upphor tidtag
ningen, och det team som upp- 
nått den langsta totala flygtiden 
har vunnit.
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Sóders nya hobby affar 
i återvåndsgrand!

Svár att hitta
Vi har fått en ny hobbyaffår i 
Stockholm, trots rådande kristid. 
Ja helt ny år den ju fOrståss inte 
om man skali vara helt korrekt, 
men det handl ar om en rejål ut- 
Okning. Detår Sbders RC/Hobby 
eller Hobbyexperten, som man 
också kaliar sig som har flyttat 
från Folkungagatan 140 runt 
hornet och in på den lilla åter- 
vandsgatan med adress Folk
ungagatan 132C. Kundema har 
svårt att hitta till den nya butiken 
uppger innehavaren Christer Ost 
berg, men det biir långsamt battre. 
Strax efter inflyttningen i host 
sjonkomsåttningen till halften av 
den normala. Butiksytan ar nu på 
ungefår 80 kvadratmeter mot ti- 
digare 20 och hylloma har hunnit 
bli valfyllda med de råtta "time 
killing produktema". Christer ar 
sjalv RC-flygare och han vet vad 
hanpysslarmed. Detarviktigtatt 
kunden får de ratta prylama, sa
ger han och årlighet går alltid fóre 
affår forsakrar han.

Egen import
Soders RC/hobby bedriver egen

import och år också generalagent 
fór vissa varor. Hit hor t.ex de 
populara "luftstållen" från ita
lienska Dubei Model (fd. Merati), 
som finns i flera utfóranden. Fråin 
Tyskland importeras bl.aJamara 
byggsatser och radiotillbchor så
som servon och kablar. Från 
England håmtas Radio Active's 
prisvårda småtillbehOr och hOg- 
klassiga skalabyggsatser från 
Mick Reeves Model. Den mest 
såldaav dem år Hawker Hurricane 
i skala 1:6 med spv. 2030 mm. 
Man har också egen import av 
modellflygvideo och forhandlar 
om att utoka importen bl.a från 
USA.

Over 100 olika 
flygbyggsatser i lager 
I det ordinarie utbudet av bygg
satser finns Over 100 flyg- 
modeller från bl.a. Maru taka, 
SIG, Pilot, Great Planes, Gold
berg, Graupnerm.fl fabrikat. Det 
kan vara svårt att bestamma sig. 
Till nyborjaren erbjuder man 
gåma en hogvingad trainer från 
Jamara, Westerly 2000, som  
skali ha en 25-35 motor. Den

kompletta byggsatsen år mycket 
prisvård.

ARF—  dagens melodi 
EfterfråganpåARF-modellcrblir 
allt storrc. Nu tillhor denna kate
gori den i sårklass mest sålda 
byggsatstypen trots att priset of- 
tast ligger flera hundra kronor 
Over motsvarande tråbyggsatser. 
Dagens modellflygare vill inte 
tillbringa lika mycket tid vid 
byggbordet som tidigare. Många 
av dagens byggsatser år också 
forarbetade och levereras ofta 
med t.ex fårdigplankade vingar, 
utsågade spant och balsadelar. 
Allt fór att underlåtta och spara tid 
vid bygget.

Helikoptrar
Soders Hobbyaffår tillhOr de bu
tiker som har fullståndig Kyosho 
Concept service. Concept har 
under senare år varit den mest ef- 
terfrågademodellhelikoptem.Nu 
kommer också en stórre variant 
fóróO-motoroch fOrvåntningama 
år hoga. En liten modeil med el
motor finns också att kopa.Man 
såljer också en annan populår 
helikopter av mårket X-CELL 
som finns i 3 storlekar.

Motor och radio 
På motorsidan år det nåstan bara 
OS som gålier. Affåren har alla 
utom de mest exklusiva flygmo- 
torema i lager. Eftersom kvalitet, 
slitstyrkaoch sortiment tåckeralla 
behov år efterfrågan på andra 
motorer liten.
På radiosidan såljer man just nu 
såmånga JR X-347 anlåggningar 
som man hinner få hem från ge
neralagenten. X-347 år progra-

Nr 1 *1991

merbar fór både helikopter, van
ligt RC-flyg och segelflyg. Den 
serutatthaallafOrutsåttningarfor 
attkunnabliden nya "inneradion". 
Andra radiomårken på hylloma år 
Futaba, Graupner och "gók- 
ungen" Challenger. Det har skri- 
vits spaltmetrar om HI-TEC:s 
kvalitet, men det år ett bra val fór 
den som vill hålla kostnadema 
nere, fOrsåkrar Christer.
Butiken har under flera år tillhan- 
dahållit ackvamare i olika ut
fóranden till rimliga priser och det 
biir allt vanligare att man redan 
från borjan installerar en sådan i 
sin nyamodell. Butiken har också 
ett ovanligt stort utbud av små- 
tillbehor från alla de kanda mår- 
kena t.ex Kavan, Du-Bro, Sul- 
livanv m.fl. Propellrar finns från 
t.ex. Master Airscrew, Graupner 
och Powermax.
Alla former av beklådnadsma- 
terial finns att tillgå.

Katalog, priser och 
rabatter
Hobbyexperten har givit ut en 
katalog på over 120 sidor. Det var 
otroligt mycket arbete att ta fram 
katalogen, såger Christer. Resul
tatet har dock blivit bra. Man får 
en god oversikt på vad som finns 
att tillgå och dessutom en hel del 
goda tips om hur man går till våga 
vid modellbygget, beklådnad, 
start av motor m.m. Butiken ger 
ej några generella rabatter till 
modellflygklubbar men man for- 
sOker att hålla prisema på en låg 
nivå Genom den egna importen 
kommer man ifrån kostnadskrå- 
vande mellanhånder.
Man bedriver också en viss for- 
såljning via postforskott och an- 
nonserar regelbundet i bl.a Mo- 
dellflygnytt. Kundemafinns ånda 
nere i Mosambik i Afrika

Framtidstro
Christer trorattmodellflyghobby 
skali utvecklas positivt i framti- 
den och genom sin ny satsning vi
sar han också att han tror på att det 
finns forutsåttningar fór att driva 
en stor och vålsorterad hobbyaffår 
på Sodermalm i Stockholm.
Det år bara att hoppas på att fler 
kunder i fortsåttningen hittar till 
affåren - fórmodligen den mest 
kompletta modellflygbutiken i 
hela Stor-Stockholm. Den år val 
vård ett besok. Det år dock ont om 
P-platser i området och det år lått 
att kora forbi den lilla granden. 
Om man år obekant med Soder
malm kan det vara enklast att åka 
kollektivt. Nårmaste tunnelbane
station år Medborgarplatsen.

Johannes Raukola
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Trots lågtryck med regn och blåst 
holi dalkarlama igång modell- 
flygandet. Klubbenhar sittfáltfint 
belaget några kilometer utanfor 
Sater vid en plats som heter 
Ljusterangama. Fria fina ytor i ett 
blomstrande odlingslandskap. 
Det senare ger mójligheter till 
nodlandningar om motom skulle 
stanna långt från modellflygfáltet. 
På lordagen den 25/8 var det 
meningen att Olle Vossman med 
sinfullskalakarraExtra230skulle 
komma forbi och gora en uppvis-

ning. Detta som tack fór att mo- 
dellflygklubbens Magnus Óstling 
vařit hemma hos Vossman i 
Norrtalje och gjort uppvisningar 
med Rc-karror. Men vadret var 
bedrovligt så denna punkt utgick 
tyvårr.
I Sater finns Bil & Hobby som 
drivs av Dan Bergkvist. Han im- 
porterar en rad trevliga modeller 
från Unionville Hobby i Kanada, 
så raden av Ottrar, Beavrar och 
Norseman-modeller okar fór 
vaije månad i den har delen av 
landet. Per Nilsson, Hedemora, 
kom med en helt egen konstruk
tion som uppmårksammades. Det 
aren semiskala- liknandemodell 
av en Bellanca. Spannvidd 3,46 
meter, vikt 13,7 kg och en ving- 
belastning av futtiga 74 gram/ 
dm2. Karran drivs av ert Hus- 
kvama fójságmotor på 65 cc. 
Ekipagets toppfart ligger runt 90 
km/tim. Lagsta fart ner mot 25 
km/tim! Stabben har en spann
vidd av 1,2 meter - ungefår som 
en vanlig mindre karras ving- 
spannvidd. Vingstottor, ving-

Sent om Såter!
Radioflygarna har många olika tråffar att vålja 
bland under hela sommarsåsongen. ModelI- 
flygnytt besókte Sódra Dalarnas Radio- 
flygklubb i Såter vid deras tråff i slutet av
augusti forrå året.
fastsattning och dylikt har skru
vats ihop med M6-bult. Inte långt 
från fullskalakarromas bultar, 
alltså. Maskinen ar klådd med 
solarfilm och det fungerar bra. 
Det ar val ordnat fór stromfor- 
sorjningen. De sju servona och 
radiomottagaren har två olika 
ackumulatorpaket. Mottagaren 
får sitt från en vanlig 550 mAh- 
ack. Servona har en egen krets 
som matas från ett 1800 mAh- 
paket. Det har gOr att mottagaren 
inte skali slås ut av tillfalliga 
spanningsfall, då flera servon tar 
stfóm samtidigt. På lordagen var 
nog Magnus Ostlings uppvisning 
med "Dragon Lady" det mest

spektakulara. Lågsniffar på en 
meters hojd, inverterat, tog andan 
ur publiken. En annan som har 
fullt upp med att flyga normalt 
utan att slå sonder...

Bo Holmblad
Ovan t v: Magnus sveper in, 
upp och ner, over Ljuster- 
ångarna med sin Dragon 
Lady.
Ovan T h: Per Nilsson med sin 
stora modeli. Nufattas enbart 
en motorkåpa i aluminium.
T v: En flygentusiast, som 
trotsar regnet. Radion under 
regnkappan och nederborden 
rinner utmed ansiktet!

For sex-sju år sedan blev Stefan 
Larsson från Fjugesta utanfór 
Órebro inspirerål av en kompis 
att borja med modellflyg.
Stefan blevgenasthelfrålstpå den 
nya hobbyn. I biirjan av 1990kom 
en gammal drOm - att starta en 
helt egen affår av något slag - att 
gå i uppfyllelse. Då fick han 
chansen att čverta BOrjessons 
Modellflyghobbyaffår i Kårsta 
utanfor Orebro.
— Jag tvekade inte lange når jag 
fick forfrågan, intygar Stefan. 
Lokalfrågan från Stefans affår var 
det inte problem med. På tomten 
hemma i Fjugesta fanns en gam
mal fastighet, som har varit sko
fabrik. Fjugesta ligger i regionen 
Orebro-Kumla - en gång den 
svenska skoindustrins hogborg. 
— Men visst var det mycket jobb 
att iordningsstalla skofabriken till 
en modem hobbyaffår. Det enda 
raka var att riva ut alltsammans 
som fanns i kåken och satta upp 
nytt, framhåller Stefan.
—  Men se hur snyggt och pryd

ligt det har blivit nu, sager Stefan 
med en gest utover de val forsedda 
affarsytoma. Dar hittar vi radio
styrda modeller, såval flyg som 
bilar och båtar, men med tonvikt 
på flyget. Sanwa och Hitec år 
marken som dominerar fór nar- 
varande på radiosidan medan 
motormarkena ar OS, Webra och 
S uper-Tigre. Men det går att hitta 
aven andra fabrikat i sortimentet. 
—  Ån så lange har jag inte fór 
avsikt att specialise« mig på nå
got specieilt marke. Jag tar hem

de saker som det ar efterfrågan på, 
havdar Stefan.
Han funderar aven på att ta upp 
en egen import. Val medveten om 
att det finns mycket bra saker att 
ta hem med de råtta kontaktema 
och kanalema. Och kundema har 
redan boqat hitta vågen tillNarkes 
Hobbyaffar - Borjessons efter- 
tradare som ar det fullstandiga 
namnet på Stefan Larssons nya 
foretag, trots det nya laget i for- 
hållande till det gamla inkOrda 
Borjessons.

Nårkes
Hobby
center
Text A lf Eriksson 
Foto Torbjorn Claesson

—  Det finns ett bra underlag i 
området har. RFK Ikaros i Ore
bro ar en av landets storsta mo- 
dellflygklubbar, påpekar Stefan.
—  Sedan finns det klubbar runt 
omkring, sager Stefan och fram
håller ortsnamnen Kumla, As
kersund, Laxå, Nora, Lindesberg, 
Karlskoga och S tora Mellosa. Det 
finns klubbar fór modellflyg i hela 
mellansverige. En inte o vasentlig 
del i Stefans affarsverksamhet

Fortsåttning nåsta sida!
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"Bygg Din ackvarnare” 
i Modellflygnytt nr 2/90

En kretskortlayou t har tagits fram 
till den beskrivning av en ack- 
vamare med IC LM 3 9 14N, som 
Suman Chopra hade gjort. Nar 
kretskortet ritades, utvecklades 
idén på i vilka applikationer som 
kretsenartanktattanvandasi. (Se 
bild A). Det blev tre anvånd- 
ningsmójligheter som samma 
layout bygger på.
Typ 1 · år grundversionen som 
ger en stapel av dioder och diod 
for diod slocknar allt eftersom 
batteriemas/ackens kapacitet 
sjunker. Test av acken gors under 
minst 10 sekunder så att den be
lastas och ger en fullvardig test. 
Ackvamaren drar från ca 150 m A  
(alla dioder lysande) ner till den 
sistarodaochidetlagetca 18mA. 
Typ 2 · ger en punkt (en diod 
aktiv) och visar vad den aktuella 
spanningen/konditionen i acken. 
Vill man erhålla den stapeln som 
typ 1 ger, nertrycks switch Y (se 
bild A). Vamaren drar punktlage 
ca 20 mA (se teknisk data).
Typ 3 • ger i inkopplat låge 
ingen information, fór att inte dra 
någon strom alls. Med nertryckt 
switch X får man punktmatning 
och om man samtidigt trycker

switch Yblir deten stapel. Det går 
inte enbart att trycka Y så att en 
stapel ges.

Applikationer
Typ 1 · årtånktattinbyggasien 
lådasommandåochdåtestarsina 
ackar med. Den skali alltid finnas 
med i meklådan.
Typ 2 · byggs lampligen in i 
modellen och ger dåkontinuerligt 
information om ackens kondition. 
Den drar lite strom, nåst intill 
forsumbart, men man har alltid en 
kontroll av acken.
Typ 3 ·  byggs in i modellen och 
vid varje landning testar man sin 
acke och får samma information 
som ovan, men den drar ingen 
strom under tiden acken jobbar.

Teknisk data
Kretsen drar i punktlage ca 20 m A 
om enbart en diod lyser. V id vissa

lågen drar kretsen mer beroende 
på hur många dioder som aktive- 
rats. Detta har dels med ackens 
kondition /EMK) att gora samt 
den kondensator (C l) som sitter 
på kretskortet. Den år i grund- 
utforande på ΙΟΟμΡ och om den 
byts ut mot en med hogre kapa- 
citanssåstabiliseras kretsen. Den 
biir inte så fladdrig och drar då 
mindre strom. Nackdelen år att 
"kondingen" biir stor och klum- 
pig. En nyladdad acke har som 
bekant sfórst kraft och till en bor- 
jan biir kretsen inte så fladdrig. 
Men allteftersom effekten avtar 
uppstår fladdret. Allteftersom  
ackens spånning sjunker byts diod 
efter diod, som ger en vand
ringseffekt over granndioden och 
vid punktmåtning kan ibland två 
dioder lysa.

Vid gransen 4,83V  (gul diod) 
borjar effekten att avta radikalt

och det kan vara dags att ladda. 
Vid test med stapelmåtning i 
minst 10 sekunder kan man se om 
spånningen sjunker genom att 
nåstliggande diod borjar att lysa. 
Om man slapper switchen i ca 5 
sek och dårefter gor ett ny tt tryck 
så ser man att spånningen har gått 
upp igen. Om man åter håller 
switchen nertryckt en stund upp- 
repas proceduren. På detta sått kan 
åven ackens återhåmtningsegen- 
skaper testas. Vill man åndrafrån 
en typ till en annan finns det på 
kretskortet typ 1 tvåbyglar(Xoch 
Y) på koppaifolien (Se bild B) och 
på typ 2 en bygel (X) och en 
switch. På kretskort ty p 3 år dessa 
byglar ersattas med switchar. 
Dessa byglar kan bry tas upp eller 
lodas ihop. Det finns på krets
kortet forborrade lodoron foryttre 
strombrytare (Se bild B).

Conny Tisell 
GråboMFK 0302-424 22.

Nårkes H o b b y ...
Fortsdttning fr  foreg sida! 
kommer att vara postorderfor- 
såljning. Så nog vet Stefan vad 
han skali ågna sin tid åt. For ån så 
lange har han kvar sitt dagliga 
knog på Atlas Copco i Orebro. 
Hobbyaffåren år oppen på kvål- 
lar och lordagar.
—  Det år ett provår ån så långe. 
Går det bra det kan bli fråga om 
heltid, funderar Stefan.
Och servicen gentemot kundema 
har han tank t på. Alla kunder som 
hittartillNårkes Hobbycenter biir 
serverade i den trivsamma kaffe- 
homan och skulle det finnas ny- 
borjare som kommer, så år det 
inga problem. De får alla råd och 
hjålp som dekan behova. Inflyg- 
ning av nya modeller, det ståller 
Stefan upp med.
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Satsa på linflygets ungdomståvling

Lindansen 90!
i
I
I
I
I

Lindansen år en ungdoms- 
tåvling fór nåsta generations 
linflygare. Den startades 1986 
och genomfors årligen. 
Tåvlingsprogrammet år en av- 
kortad del av semistuntpro- 
grammet - linflygets konst- 
flyggren F2B.
Tåvlingen borjar med kvalifi- 
ceringståvlingar i klubben/di- 
strikten och avslutas med en 
riksfinal. 1990 års tåvling ge- 
nomfórdes i Våsterås, dår ta- 
langfulle Bjom Blom segrade.

For dig, som tanker såtta igång 
med modellflyg eller redan har 
borjat så år linflyg en utmårkt gren 
inom modellflyget. Du kan boija 
med att bygga basmodellen 
Linus, som SMFF har tagit fram 
fór Lindansen. Den kan bestållas 
från SMFF - antingen som kom
plett byggsats fór 285:- eller en
bart som riming fór 25:-.
1991 årsLindansfinalplaneras att 
genomforas den 24-25 augusti i 
samband med årets S M-tåvlingar. 
Vill Du eller Din klubb ha gal

lande relger, kontakta SMFF:s I 
expedition 011-13 21 10.
ForLindansfinaldeltagama står. 
SMFF fór kost och logi under' 
tavlingsdagama.
Har Du eller Din klubb frågor | 
kring Lindansen kontakta då |

PREK/Lingrenen
Gert Assermark, 

Vallgatan 9 ,643  00 
Vingåker.

Telefon bostad 0151-101 14 I 
Telefon arbete 08-762 69 77 |

i
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Johan Bagge 
Lokegatan 24 
602 36 Norrkóping 
Telefon 011-13 36 47

fånerier & finurligheter m.m.

Stackars Dej som  
inte klarade julrebusen!

Och stackars tomten. Han kon
staterede namligen att "SPAR
KAR MAN RENEN FÅR MAN  
SPARKA SJÅLV". Det skulle 
rebusen bli, men tyvarr blev det

tjall på linjen någonstans mellan 
mitt huvud och tryckpressen, så 
den blev fór svår i stillet fór fór 
lått, som jag trodde. Ingen svarede 
i alia fall, så beloningama finns

kvar till nas ta år igen. Ty det har 
han lovat (=tomten).
Favorit i repris heter det ju i Kalle 
Anka & Co n3r dom plockar frem 
en serie från 60-talet och trycker

igen. En av de battre Homoma 
tycker jag sjalv år en från 1985, 
som handlar om varfor en vinge 
skali vararundadpåoversidan fór 
att lyfta. Den hette...

Promenád i stadsparken
En promenád i Stadsparken har 
inget med modellflyg att gore. 
Alldeles riktigt, men om vi gór en 
liten tankelek kanske vi battre 
forstår varfor ett flygplan flyger 
och en vinge ser ut som den gor. 
Vi tanker oss alltså stadsparken 
med grusgångar och grasmattor. 
En gång går rakt frem genom  
parken, en annan går i en båge på 
andre sidan grasmattan.
Prickama skali forestålla en skol- 
klass som går på två led. Ena le
det går rakt frem, andre ledet tar 
omvagen. De som går rakt ffam 
går i samma takt hela tiden.
Vid andre anden av parken skali 
vaije skolbam traffa på den som 
han eller hon gick bredvid från 
borjan.

Två såker forstår man 
ganska lått:
1. De som tar omvagen måste 
springa fór att komma frem på 
samma gång som kompisen.
2. Det biir långre avstånd mellan 
de springande bamen ån mellan 
de som går, eftersom vågen ar 
långre.
Nu skali vi istallet fór gråsmattan 
som ligger i vågen tånka oss en 
vinge med rundad Oversida och 
istallet fór bama luftmolekyler. 
En molekyl år en manick som år 
så liten så det år inte klokt. Några 
atomer stor bara, men det spelar 
inte roll for vår liknelse.

Sugs uppåt
Molekylema år så attans små så 
jag ritar bare några pilar istallet. 
Precis som skolklassen delar sig 
luften. En strom går rakt frem, och 
en tar omvågen runt óversidan. 
Molekylema på óversidan måste 
då "springa" fór att komma frem 
i tid och det biir glesare. Giest med 
molekyler betyder detsamma som 
SUG. Når man halsar ur en fiaska 
biir detglesare medmolekyler och 
tungan sugs fast om man inte 
slapper in ny luft. Vingen sugs 
alltså uppåt och planet flyger! 
Egentligen år det en massa andre 
saker som hander kring vingen

också, men det struntar vi i. En 
forenkling år tillåten, om man 
låttare fórstár.
Om man vill experimentera med 
olika former (profiler) på vingar 
kan det vare låmpligt att skåra en 
i cellplast istållet fór attbyggamed 
spryglar och lister. Inte bare ex
periment forresten, många gór 
plastvingar, fór att det går fort. 
Det år ganska lått att skåra, det 
knepigaste år mittforstårkningen 
om man skali ha V-form.
Det som behovs år cellplastflak 
som kops på byggfirmor. Finns i 
olika storlekar och tjocklekar. 
Kostar från någon femmaperflak 
uppåt beroende på tjocklek. En

bilbatteriladdare, skårtråd, ett par 
pappbitar och nålar behovs också. 
Att skåra i plasten år inte skadligt 
fór laddaren, men jag tror att åga- 
ren helst vill vare med. Till tråd 
brukar jag anvånda linflygwire. 
Om du inte har sådan kan du 
skicka ett frankeret kuvert med 
din adress till mej. Lågg med ett 
extra 2 kr frimårke, som sånder 
jag några meter wire. Kopplas in 
så hår.
Boijamedlångwireochflyttaena 
klåmman nårmare så ser du når 
tråden skår bra. Fór varm och fór 
kali tråd ar inte bra. Man kan 
provskåra i någon gammal cell- 
plastfórpackning. Spånn tråden

ganska hårt, och dra inte fór 
snabbt En vinge skar man genom 
att nåla fast en pappsprygel på 
varje sida. Dela in pappmallama 
i lika många numrerade streck, 1 
cm mellan varje. En drar från varje 
sida, och någon råknar strecken, 
så man håller samma fart. Det år 
en kul metod att gore vingar, fast 
man brukar få pro va några gånger 
innan det biir bra. Sjålva plasten 
biir ganska sladdrig. det år klad- 
seln som ger styrkan. Men det tar 
vi nåsta gång.

rroe

klåmmor

tråpinne
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I  Tavlingskalender Friflyg 1991 -  Alla klasser
Elegi over

en forbrod  barndom

Alte Zåten sind vergangen.
Den blev aldrig byggd, Mustangen 
Plastbyggsatser saknar kdnsel. 
Tacka vet jag tra från Wentzel!

V

Ur Eubald Gnmdlunds 
dagsverspoesi ur tidsknften 

Sidra Roslagens 
Ventilbasun & Harold

Nr Datum Távlingens namn Arranger Kontaktman telefon bost/arb
01 2 mar Matfors VT - "sju starters" Matfors MFK Mikke 060-21210

F1A, F1B, F1C, jun/sen Lill-Micke 060-15 80 44
FAI-lag, A1, 77 cm, HKG, jun/sen Micro-Micke 060-212 95

02 9 mar Norbergstråffen, F1A, F1B, F1C, jun/sen 
A1 jun, Oldtimer C2, S2

Norbergs FK/mfs Bengt Wendel 0223-226 24

03 15 jun Vástgóta-tavlingen Bránnebrona FK/mfs Gunnar Skold 0501-351 72
F1A.F1B, A1.HKG, F1A:rak (krok) Lennart Skóld 0501-16745

04 15 jun Natt-tåvlingen, F1A, F1B, F1C, jun/sen VLM Anders Ericsson 060-55 44 59
FAI-lag, A1, 77 cm, HKG jun/sen Michael Dahlin 060-15 80 44

05 21 sep Autumn Max, World Cup Contest MFK Slåndan Herbert Hartmann 0510-122 48

Tåvlingskalender RC-flyg 1991 -  Klass F3A
Nr Datum Tavlingens namn Arrangór Kontaktman telefon bost/arb
01 11 maj Stenungsundspokalen Stenungsunds MFk Bernt Olsson 0303-739 08 bost

F3A, F3A sport, F3A popular 08-39 98 20 arb
02 27-28 jul Grums-pokalen Grums MFK Lennart Jansson 054-342 38 bost

F3A, F3A sport, F3A populár 054-19 56 1 9 arb

O rganiserad  
flygskola
ett sått att utveckla 
Svenskt Modellflyg 
eller lite åsikter från utbildningchefen

Vi modellflygare trivs fint med 
vår sport och lek. Byggning, 
flygning och tavling ger oss den 
tillfredsstallelse vi behover fór att 
ålska och utova modellflyg- 
sporten. Var och en av oss klarar 
sig i princip helt sjalv, nar vi val 
passerat nyborjarstadiet.
Vi skulle också i princip kunna 
klaraoss sjålva utan attorganisera 
oss i klubbar, distrikt och central
organisation. Dock skulle vi utan 
våra organisationer, dår vi med 
gemensam styrka kan våma och 
utveckla våra intressen, så små- 
ningom bli allt fårre, inneha fårre 
flygfait osv.
Ju f le r ...
Vi ar alla intresserade av att an- 
talet utovare av modellflyg dkar, 
darfor att vi unnar andra att ha

lika roligt som vi har. Men också 
darfor att fler utovare ger oss 
sfórre gem ensam  styrka att 
våma om vår sport. Fler utOvare 
ger minskade enskilda kostna- 
der fór gemensamma utgifter, 
fler utovare skapar storre mark- 
nad fór modellflygutrustning, 
battre utbud och lagre priser, 
"ju fler vi ar tillsammans, ju 
gladare vi biir". Det berikar alla 
att delta i en generationsover- 
gripande fritidssysselsattning. 
Vi har också osjalviska syften 
når vi erbjuder ungdomar att 
utdva modellflyg i stållet fór 
knivslagsmål och hasch ...

Ty vårr år det så att de fiesta som 
biir modellflygare, inte spon
tant av egen kraft sdkt sig till vår 
sport. De har på ett eller annat

satt lockats till modellflyget av 
gamla entusiaster.
Vi kan inte vånta på att månnis- 
koma sjålvmant skali soka upp 
oss! Vi måste aktivt och orga- 
niserat rekrytera de nya mo- 
dellflygama! Dessutom måste 
vi hjalpa nyborjaren over de 
initiala problem som alltid  
uppstår. Ytterst få klarar att bi- 
behålla sin entusiasm over de 
krascher och felkonstruktioner, 
som nyborjaren råkar ut fór om 
han inte får hjalp. Ånnu ett skal 
till aktiv och organiserad ny- 
rekry tering ar de statliga regler 
som kraver minst 60% ungdo
mar i organisationema.

Flyga forstå drivkraften
Att nyrekrytera ar inte alltid så 
latt. Som enskild person kan vi 
alla gora en liten insats genom  
att sprida vår entusiasm. Men 
som organisation kan vi gora 
mycket mer - PR-insatser - upp- 
visningar och spridandet av 
olika typer av skrifter. Som or
ganisation kan vi också erbjuda 
bygglokaler och modellflygfalt 
mm. Men viktigast. Vi kan er
bjuda hjalp med flygandet, som  
ar den framsta drivkraften till 
att borja med modellflyg.
Det framsta rekryteringsinstru- 
mentet kan bli en organiserad 
flygskola i klubben, en skola

dar nyborjaren kan prova på 
modellflyg, utan att forst bě
hová investera en pengar och 
byggmoda. En flygutbildning, 
dar v i" satter giftet i kroppen" på 
nyborjaren då vi lår denne att 
modellflyga. Darefterhjalpervi 
till med bygge, ge goda råd mm.

Organisering, strategi
Med en ORGANISERAD flyg
skola menar jag, att klubben sat
sar och ser till att flyglektionei 
erbj uds regelbundet, att det finns 
flygplan med ev dubbelkom- 
mando, att det finns flyglarare 
och att det finns utbildnings- 
program. Klubben bor dessutom 
har en rekryteringsstrategi, dar 
flygskolan ar ett av de taktiska 
instrumenten. Man bor ha en 
helhetssyn på hur man skali 
hjalpa ungdomar att bli och forbi 
modellflygare.
Ytterligare ett antal uppenbara 
skål till att bedriva organiserad 
flygskola ar
• en flygskola kan utformas till 
att efterlikna utbildningen i full- 
skaligt sportflyg. Det ger hogre 
status åt sporten.
• Nyborjaren behoverhjalp. Del 
år nåstan omojligt att låra sig 
helt sjålv.
• Genom organisering kan viss 
uniformering genomforas. Ge
nom att kontinuerligt insamla

Danska radio ffygare tvingas låm na 
KongI Dansk Aeroklub!

KDA - Kongelig Dansk Aero
klub - danska motsvarigheten

till KS AK - meddelar i ett brev till 
bl a FAI och FAI-anslutna for

bund (dåribland SMFF) att man i 
Danmark står infor en mycket

tråkig situation.
Danska radioflygare år organise
rede i "RC-Unionen", som hittilis 
varit ansluten till KDA. Då nu 
KDA avsevårt hojt medlemsav· 
giften forradioflygama, som skal 
betala lika hog avgift som "van
liga" storskalaflygare, har RC-
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Tåvlingskalender RC-flyg 1991 -  Klass F3B & F3J
Nr Datum Távlingens namn Arrangór Kontakt man telefon bosbarb
01 9 mar VMF:s Edssjůtermik Våsby Modellflygare Torsten Nystedt 0762-136 76
02 27 apr Vårtråffen F3B-T Acroflyers Owe Carlsson 040-1314 85
03 10/11 maj Polarcupen, F3B (dag 1) F3J (dag 2) Bodens MFK Lars Olsson 0929-125 35
04 29 sep Hóst-Maxen, F3B-T & "2-meters” Brånnsbrona FK/mfs Mikael Ingemarsson 0501-701 14

Tåvlingskalender RC-flyg 1991 -  Klass F3C
Nr Datum Távlingens namn Arranger Kontaktman telefon bosbarb
01 18-19 maj Hel i koptertåvl ing Våsterås FK/mfs Håkan Guslavsson 021-33 27 65

Tåvlingskalender RC-flyg 1991 -  Klass F4C
Nr Datum Távlingens namn Arranger Kontakt man telefon bosbarb
01 25-26 maj ICA-lyftet, F4C + Populårskala Helsingborgs MFK Borje Sebring 042-714 26

RBUNDSM ® TE 91 6-7 april 1991 · Karlstad 
Hotel Gustav Fróding

de erfarenheter som vinnes, ut- 
vardera dem och utfarda riktlin- 
jer kan snabb utveckling av 
skolverksamheten nås.
• Iflygskolankanmannoggrant 
poangtera sakerhetsaspektema. 
Att utbildningen skali leda till 
"examen" och erhållande av 
certifikat biir naturligt.
• Genom bedrivandet av en or- 
ganiserad flygsk o la  tvingas  
klubben att standigt ha nyrekry- 
tering aktuell och strategin fór 
densamma.
• En klubb kan stå fór de inves
teringar och den organisering 
som erfordras. Det år inte rim
ligt att begara att en enskild 
medlem skali gora det.

Vad kan tala emot en organise- 
rad flygskola:
• Det kostar pengar i ett inled- 
ningsskede fór flygutrustning 
mm, men nya medlemmar ger 
nya inkomster.
• Det kraver målmedvetenhet 
och disciplin av de som håller i 
flygskolna.
• Eventuella centrala riktlinjer 
kan av en del uppfattas som ett 
otillborligt hammande av den 
"fria" viljan.
• Några måste avsatta tid till att 
forse flygskolan med utrustning, 
flygplan mm.
Jag tycker att fordelama år så

stora, att varje klubb bor strava 
till att organisera en flygskola. 
Steget från en spontan eller oor- 
ganiserad flygskola (det vanli
gaste idag) till en organiserad år 
inte stort. I den spontana skolan 
finns ju redan de fiesta nackde- 
lama, men bara få av fordelama. 
Så varfor inte ta steget fullt ut 
och vinna alla fordelama? Jag 
vill betona att det inte endast ar 
radioflyg jag talar om. Det år 
lika nbdvåndigt med flygskola 
fór lina, troligtvis också fór 
friflyg.

Ett exempel
Hur kan en rekryteringsstrategi 
utformas, dar flygskolan utgor 
en del av den?
En strategi som redan delvis 
provats ar som foljer: (Klubben 
har både bygglokal och flyg- 
fålt)

Vår · Affischering och person
liga besok i grand- och gym- 
nasieskolor gOrs. Annons i 
lokalpress och uppvisnings- 
flygning/modellflygdag. 
Klubbens PR-verksamhet ar 
mest intensiv på våren. 

Som m ar · Flygskola tvågånger 
i veckan, ev med ett litet av- 
brott i juli. Sammanlagt cirka 
30 lektionstillfallen.

Host · N y PR-insats i skoloma

Skolflyg-konferens 16-17 mars 1991
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Prelimindrt program
Lordag

Sondag

1100-1200 Forelasning
1200-1300 Lunch
1300-1500 Forelasning & diskussioner
1500-1520 Fika
1530-1700 Demo & skolflygprovning
1830- ..... Middag och...
0800-0845 Frukost
0900-1200 Diskussion & grupparbeten
1200-1300 Lunch
1300-1500 Diskussioner
1500-..... Fika

infor starten av byggskolan. 
Byggskola med flygteori be- 
drivs en gång per vecka. 

Vinter · Byggskolan fortsatter 
och vårens PR-verksamhet 
inklusive flygdag planeras. 

Efter det forstå årets forsok med 
denna strategi okade antalet 
juniorer i klubbben som pro- 
vade med mer an 15 st och det 
goda humoret på de aldre med
lemmama okade enormt. Med 
en strategi lik denna fås en 
helhetligt utbildning fór nybor- 
jama, nar de erbjuds både flyg- 
och byggskola.

Motiverade
De som rekryteras på våren, lar 
sig att flyga och biir darmed 
motiverade att bygga och orkar

darfor med att fullfolja sina pro
jekt. De som rekryteras på hos
ten kan med fortrostan se fram 
mot sommaren nar de i flyg
skolan får lara sig att flyga sin 
byggda modeil, innan de hinner 
lara sig att krascha den.
• Det borde vara lika naturligt 
fór modellflygklubben att orga
nisera flygskola som byggskola. 
Dessutom kan klubbar som sak- 
nar bygglokal i alia fall ordna en 
flygskola.
Låt ossutropa 1991 till det år då 
alla klubbar i landet tar initiativ 
till modellflygskolor! Eller till 
det år då flera klubbar diskute- 
rade saken på konferens 16-17

mars· Ingemar Holmberg 
Utbildningschef

Unionen folk fullt fårståeligt 
protesterat. Under många for- 
handlingsomgångar har man for- 
soktfinna en kompromisslosning, 
som dock inte har kommit till 
stånd. Detta har i sin tur lett till, 
att samtliga danska radioflygare 
inte langre tillhor KDA. Darmed

ar de inte heller langre knutna till 
FAI.

Får ej tavla utomlands!
I realiteten innebar detta något så 
beklagligt som att danska 
radioflygare inte langre tillåts 
tavla intemationellt, dar gallande

FAI-licens kravs fór deltagande. 
Detta galler bl a klassema F3A, 
F3B, F3C, F3D, F3E och F4C. 
De danska linflygama och fri- 
flygama omfattas INTE av detta, 
vilket gor att intemationellt tav- 
lande fór dessa kategorier ar fullt 
i sin ordning.

Vi svenska modellflygare 
beklagar utvecklingen 

i vårt broderland och håller 
tummarna for att 

en acceptabel - och 
realistisk - losning snabbt 

skali losa problemen!
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På uppdrag av SMFF har Mats Bejhem och 
Håkan Ostman från Våsby Modellflygare 
konstrueraten combat-modell, som uppfyller 
kraven på att vara lattbyggd och skali kunna 
anvandas båda av nyborjaren och åven passa

I for den riktige tavlingsflygaren i F2D Combat. 
Konstruktorema har tagit intryck av de ryska 
modellema, som varit foregångare och modi- 
fierat dem med egna erfarenheter av combat- 

I flygning for att få fram en riktigt vass modeil.

Modellflygnytt presenterar hår en byggbe- 
skrivning av modellen, fór den, som inte vill 
såga till de olika delama sjalv, har Mats tagit 
ffam en komplett byggsats, som han saljer fór 
omkring hundralappen.
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Frigolit 17 (15-20) kg/m3 (Plastolit Arninge)
Balsa 3 mm hård Qartergran 40 g/dm’jtill roder)
Balsa 3.5 mm
Balsa 4 mm hårdast tånkbara (forstarkning till mittsprygel) 
Balsa 5 mmhård balsa
Balsa 8 mm medelhård balsa (till mittsprygel)
Balsa 12x25x160 mm hård >180 g/dm3 (till yttersprygel) 
Balsa 12x25x160 mm 100 g/dm3 (till innersprygel)

Abachitrå 15x13x25.5 mm
Plywoodremsor 1.5x15x330 mm (till mittsprygel)
Plywood 1.5x15x28 mm 2 st
Plywood 1.5x30x72 mm 1 st
Plywood 1.5x33x200 mm 1 st
Plywood 2.0 mm (till roderok)
Lister 5x4 mm 1310 mm långa av furu 
Lister 5x5 mm 1310 mm långa av furu

Trekantsstav 5x15x36 mm 2 st 
Trekantsstav 15x15 mm (till alternativ tankhållare) 
Måssingsror 2.5 mm inner-0 (till rodergångjårn) 
Måssingsror 3.0 mm ytter-0 (till brånsletank) 
Måssingsror 3.2 mm inner-0 (4 mm ytterdiameter) 
Måssingsror 2x5 mm i fyrkant 
Aluminiumplåt 0.2 - 0.5 mmftill roder)
Pianotråd 1.0 mm (till linhakar)

Arbetsgång
Arbetet borjar med till- 
verkning av rodret, då det 
tar lång tid (4 dagar) fór 
rodret att torka i pressen. 
Under tiden kan kroppen 
tillverkas. På så såttblir Du 
snabbare klar och kan flyga 
tidigare.

1. Såga ut rodret av 3 mm 
hård balsa (Se mail 13).

2. Klipp ut 2 st roderfor
stå rkningar per roder ur 
0.2 - 0.5 mm alumini
umplåt (Se mail 14).

3. Limma på roderfór- 
stårkningama på rodret 
med kontaktlim.
(Se mail 13 och 14).

4. Såga till måssingsror 
med 2.5 mm innerdia- 
meter: 1 st 43 mm långt, 
2 st 22 mm långa.

5. Fåst de kortare mås- 
singsroren på rodret så 
att depassarin på var sin 
sida om det långa mås- 
singsroret som senare 
skali fås tas på modellens 
bakkant. Rikta med en 
rak 2-mm pianotråd ge
nom alla tre rorbitama. 
Fåst med grant ZAP- 
lim. (Se mail 13).

6. Fyll springoma mellan 
roren och balsan med 
superepoxy.

7. Lågg tre lager glasfiber 
(50g) plus kevlarremsa 
run t toren på rodret. Fåst 
med epoxy.Lågg rodret 
i press med ett plast- 
stycke, 50 mm skum
plast och en boardla- 
mellskiva på varje sida. 
Pressa ihop lamellski- 
voma med tvingar eller 
bultarmed vingmuttrar. 
Låt torka i press i ett 
dygn! Figur 6

8. Fila ner balsan på rodret 
mellan måssingsroren 
jåms med kanten på alu- 
miniumplåten fór att ge 
plats åt det mellanlig- 
gande mássingsróret 
som senare skali fåstas 
på kroppen.

9. Lågg på 25 g glasfiberpå 
båda sidor om rodret. 
Fås t med epoxy utspådd 
med metanol. Lågg rod
ret i press med ett plast- 
stycke, 50 mm skum
plast och en boardla- 
mellskiva på varje sida. 
Pressa ihop lamellski- 
voma med tvingar eller 
bultar med vingmuttar. 
Låt torka i tre dygn!

10. Skår till långdema på 
frigolitvingama: 51 cm 
(yttervinge) resp 54 cm 
(innervinge). Bredd 85 
mm, tjocklek 45 mm.

1 l.Snedskårvingspetsama 
(enligt mail 0).

12.Skårut frigolitvingama 
(mall 1 och mail 2).

13. Såga ut mittsprygeln ur 
8 mm balsa (mail 3).

14. Såga 25 mm breda bi
tar av 120 mm bred, 4 
mm tjock balsa. Stående 
fibrer på balsan.

15. Limma de tillsågade 4 
mm-balsabitama långst 
fram på varsin sida om 
mittsprygeln. Anvånd 
vitlim eller kontaktlim.

16. Såga till plywoodrem
sor, 1.5 mm tjocka, 15 
mm breda, 330 mm 
långa. 2 remsor per 
kropp (mail 4).

17. Limma på plywood- 
remsoma på mittspry
geln. Lågg en abachibit 
(mail 5) mellan ply- 
woodremsoma långst 
fram. Plywoodremsoma 
skali sticka ut 5 mm 
bakom mittsprygeln. 
Anvånd vitlim. Surra 
med gummisnoddar. 
Figur 1

18. Borra två 4.0 mm hål 
fór motorbocksfåstena.

19. Såga till 2 st 28 mm 
långa måssingsror med 
3.2 mm inner-0 (3 mm 
skrav skali pas sa i roret), 
och 4.0 mm ytter-Ø, fór 
motorbocksfåstena.

20. Limma bågge mås
singsroren med epoxy
lim i hålen fór motor
bocksfåstena. Fila roret 
jåms med plywoodrem
soma.

21. Såga ut delar till regeln 
enligt mail 6, dels i 5 mm 
balsa,delsi 1.5mm ply
wood. Limma samman 
med kontaktlim.

22. Limma samman mitt
sprygeln med regeln i 
punkt 21. lim m a ihop 
90gradermotvarandra. 
Ply woodsidan av regeln 
skali våndas framåt. 
Anvånd vitlim.
Figur 2

23. Såga upp spår i frigo- 
litvingama, 7 mm brett 
forregelnfrånpunkt21. 
Spåren sågas 50 resp 57 
mm från frigolitvingens 
bakkant.
I  yttervingen (den korta 
vingen) skali spåret vara 
112 mm djupt och i in- 
nervingen (den långa 
vingen) skali spåret vara 
75 mm djupt.

24. Limma på 5x4 mm list 
på ena vingbalken av 
frigolit. listen skali vara 
stående, dvs 5 mm-sidan 
skali vara på hójden och 
4 mm-sidan från ving
ens bakkant fram mot 
framsidan av vingen. 
Limma fast mittspry
geln. Limma direkt dår- 
efter fast den andra 
vingbalken av frigolit 
och rikta det hela. l im 
ma med vitlim och fåst 
med målartape.

25. Såga till yttersprygel 
enl mail 7 av 12 mm 
balsa, vikt >180 g/dm3. 
Yttersprygeln skali vara 
tung fór att fungera som 
vingspetstyngd.

26. Såga till innersprygel 
enl mail 7 av 12 mm 
balsa, vikt 100 g/dm3.

27. lim m a fast innerspry- 
geln (den låtta) på 
innervingen (den långa 
vingen) och ytterspry
geln (den tunga) på 
yttervingen (den korta 
vingen).Anvånd vitlim.

28. Innan bakkantslisten 
limmas: Boj fórst lite på 
listen och se om den vri
der sig. Om den vrider 
sig, vrid listen ett kvarts 
varv och próva igen. 
Den får INTE skruva 
sig. lim m a bakkantlis
ten 5x5 mm, fórst på 
mittsprygelns bakkant 
och sedan på ytter- och 
innerspry glama. 
lim m a med vitlim och 
anvånd målartape fór att 
fåsta.

29. Såga ut 2 homforstårk- 
ningar av 5 mm balsa 
enligt mail 8.

30. Limma fast hómfór- 
stårkningama med vit
lim. Figur 3

Fastsattning av 
linledaren
Efterfoljande avsnitt be
skriver två olika sått att 
fåsta linledaren.
Punktema 31A - 39A be
skriver en lite mer avance
rat sått som innebår lodning 
av måssingsror och mås- 
singsplåt till ett linledar- 
fåste som monteras i båda 
vingspetsama.
Punktema 31B - 35B be
skriver ett enklare sått som 
kan vara låmpligt fór ny- 
borjaren men åndock fullt 
tillråckligt fór att på en bra 
modeli.

31A. Forma inner- och 
ytterspryglama med fil 
och sandpapper till 
flygprofil. Runda kan- 
tema.

32A. Slipa frigolit och lis
ter helt jåmna.

33 A. Klipp till två plåtbitar 
av 0.4mm mås singsplåt, 
15x25 mm och två bitar 
fyrkantsror, 2x5mm, 12 
mm långa.

34A. Lod ihop måssings- 
plåtbitama och fyrkant- 
roren enligt figur 4.

35A. Gór två avlånga hål, 
2x5 mm i ytter- och in- 
nerspyglama med sam- 
ma avstånd som fyr- 
kantsroren i punkt 26.

36A. Stick fyrkantsroren 
genom hålen i spryg- 
lama så att rotkanten går 
kant i kant med ytter- 
sidan av sprygeln.

37A. Boj upp måssings- 
plåtbitamas bakkant så 
att de ligger jåms med 
insidan av sprygeln. 
Figur 5.

38A. Klipp måssingsplåt- 
bitama så att det återstår 
5 mm på långden.

39A. Limma fast plåtmon- 
taget i ytter och inner- 
spryglama på spryglar- 
nas insidor med epoxy
lim.
Fortsått till punkt 40!

3 IB. Forma inner- och yt
terspryglama med fil 
och sandpapper till 
flygprofil. Slipa ej spry- 
glamas yttersidor!

32B. Slipafrigolit och lister 
helt jåmna.

33B. Såga till två ply- 
woodbitar, 1.5x15x28 
mm.

34B. Limma på de två ply- 
woodbitama 1.5x15x28 
mm, 60 mm från fram- 
kantslisten, en på ovan- 
sidan av innersprygeln 
och en på undersidan av 
innersprygeln. Anvånd 
vitlim. Se figur 18!

35B. Borra två 1.5 mm hål 
med 10 mm avstånd ge
nom de två plywood- 
bitama och innerspry
geln.

40. Limma papper runt om 
hela vingbalken av fri
golit. Anvånd utspått 
vitlim och stryk lim på 
papperet.

41. Såga 611 mellanspryg- 
lama av 5 mm hård balsa 
(mail 9 och mail 10).

42. Limma fast mellan- 
spryglama med vitlim.

43. Såga ut 4 triangelf or- 
made homforstårknin- 
gar av 5 mm balsa att 
fåsta i hómen mellan 
varje mellansprygel och 
bakkantslisten av furu. 
Den sida som skali lim
mas mot mellanspry geln 
skali vara c:a 40 mm och 
den sida som limmas 
mot bakkantlisten skali 
vara c:a 25 mm.

44. Limma fast homfor- 
stårkningama med vit
lim.

45. Såga till två bitar av 5 
mm balsa, 15x150 mm 
enligt enligt mail 11.

46. Limma fast en av bi- 
tama från punkt 45 un
der mittsprygeln, kant i 
kant med 4x5 mm-listen. 
Anvånd vitlim.

47. Såga ut och borra upp 
bránslegenomfórsel av
1.5 mm plywood. Hålen 
skali vara 12mmØ(mall 
12).

48. Såga till en 15 mm bred 
och 30 mm lång bit av
3.5 mm balsa.

49. Kapabort30mmavden 
i punkt 45 dllsågade 
balsabiten.

50. Limma den i punkt 48 
utsågade balsabiten på 
mittsprygelns ovansida 
kanti kant med 4x5 mm- 
furulisten. Anvånd vit
lim.
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Hugade spekulanter kan kontakt Mats Bejhem 
på telefon 0760-801 79
LampligmotorpådennamodellarNelsoneller 
Rossi, eller varfOr inte en rysk combat-motor, 
som passar alldeles utmarkt.
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Dessa ryska motorer fdrmedlas av Håkan 
Ostman, som genom sina goda kontakter med C O M B A T C O ^
ryskacombatflygarekanerbjudamotorema till 
formånliga priser.
Håkan Ostman har telefon 0760-885 44.

ΛθΟΝΙΒΑ>.
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Pianotråd 1.5 mm (till linledare)
Pianotråd 2.0 mm (till serpkrok, stótstáng, rodergångjårn) 
Mylarfilm 25 my Scanelectric.
Mylarfilm 50 my Scanelectric.
Delrinplast 12 mm 0
Plastslang 1-1.5 mm inner-0 (till rodergångjårn)
Skruv M3 55 mm lång (till rodertiornsfåste)
Måssingsplåt 0.4 mm

Vitt papper Glasfiber 25 g
Glasfibertape Glasfiber 50 g
Unor 0.5 mm till framkantsfSrstårkning, såkerhetswire 
Bred klar tape Kevlarremsor
Superepoxy Metanol
Vitlim
Casco kontaktlim alt Bostik kontaktlim artnr 1702 glasklar 
Grónt ZAP-lim v Epoxylim

Kemiskt ren bensin Kemiskt ren aceton
Roderhorn
Nylonskruv 6 mm Buntband
Avlång ballong Brånsleslang 4 mm svart
"Sockerbiffelektriskt kontaktdon)
L-stång av aluminium 15x10 mmtill motorbockar 
Latexslang 8mm ytterdiameter

51. Limma brånslegenom- 
fórseln av plywood 
ovanpå den i punkt 50 
limmade balsabiten. 
Anvånd vitlim.

52. Limma den i punkt 49 
kapade balsabiten på 
mittsprygelns ovansida, 
kant i kant med brånsle- 
genomforseln av ply
wood. Anvand vitlim.

53. Borra hål fór roderok 
och serpkrok i mittspry- 
geln 65 mm från 4x5 
mm-listen.Borra med 
4.0 mm borr.

54.Sågatillett40mmlångt 
måssingsror med 4.0 
mm ytter-0 och 3.2 mm 
inner-0 (3 mm skruv 
skali passa i roret).

55. Limma fast måssings- 
roret med epoxylim i 4.0 
mm-hålet.

56. Borra ett 4.0-mm hål i 
mittsprygeln, 5 cm från 
bak-kantlisten for att 
kunna fåsta "bakvikt".

57. Såga ett 17 mm långt 
måssingsror med 3.2 
mm inner-0 och 4.0 mm 
ytter-Ø.

58. Limma måssingsroret 
med epoxylim i 4.0 mm- 
hålet.

59. Fila måssingsroret jams 
med plywoodremsan på 
båda sidor av mitt
sprygeln.

60. Fasa av de i p. 46 och 52 
fastlimmade balsabitar- 
na bakåt. Borja bakom 
håletmed måssingsroret 
(roderok sfåstet).

61. Stadga mittsprygeln 
med 5x 15 mm trekantlist 
i fråmre hómen.

62. Tillverka motorbockar 
av L-format aluminium, 
15x10 mm. 3.5 mm hål 
borras och avpassas till 
motom och tidigare hål 
i mittsprygeln for mo- 
torbocksfåstena.
Figur 15

63. Kontrollera att motor- 
bockama passar på 
mittsprygeln. Justera om 
så behovs.

64. Fåst det i punkt 4 långa 
måssingsroret (43 mm) 
i bakkanten på kroppens 
furulist med grónt ZAP- 
lim.

65. Fyll springoma mellan 
roret och furulist en med 
superepoxy.

66. Surra bjomtråd runt 
måssingsroret i krop
pens bakkant. Limma 
over bjomtråden med 
grónt ZAP-lim.

67. Fila och slipa rodret.
68. Kapa pianotråd av 2 

mm tjocklek 110 mm 
lång. Bocka den så att 
den kan anvåndas som 
gångjåmi måssingsoren 
mellan kropp och roder. 
Se figur 7!

Tillverkning av 
tankhållare
Nårmast fóljande punkter, 
6 9 -7 1 , beskriver två sått 
att tillverka tankhållare. 
Punktema 69A-71A be
skriver tankhållare av 5my 
mylarfilm. Då det kan vara 
svårt att få tag i denna typ 
av mylarfilm, beskrivs i 
punktema 69B-71B en al
ternativ tillverkning av 
tankhållare av balsa.

69A. Klipp till tankhålla- 
ren, c:a 180x140 mm av 
50my Scanelectric my
larfilm. Tankhållaren 
skali vara lika bred som 
avståndet mellan mitt- 
sprygeln och nårmaste 
mellansprygel.

70A. Limma fast tankhål
laren med kontaktlim. 
Figur 8

71A Fortsått till punkt 72.

69B. Måt avståndetmellan 
mittsprygeln och når
maste mellansprygel på 
yttervingen (denkottare 
vingen).
Såga till en 26 mm bred 
bit av 5 mm balsa med 
den uppmåtta långden 
mellan mittsprygel och 
mellansprygel.

70B. Limma den tillsågade 
balsabiten 50 mm från 
frigolitvingens bakkant 
på yttervingsidan.
Se figur 8B!

71B. Limma en trekantslist 
15x15 mm som fór- 
stårkning i hornet mel
lan den pålimmade bal
sabiten och mittspry
geln och en trekantslist 
i hornet mellan den på
limmade balsabiten och 
mellansprygeln.
Se figur 8BI

72. Skår ut plats fór motor 
i cellplasten i yttervin
gen - den korta vingen

73. Tåckden rena cellplas
ten med bred tape.

74. Klipp till framkants- 
fbrstårkning av linor.

75. Sått fast linoma med 
glasfibertape utmed 
vingamas framkant.

76. Blanda kontaktlim med 
lika delar kemiskt ren 
bensin och kemiskt ren 
aceton.

77. Skår till 25 my mylar
film som år 2 dm långre 
ån modellens långd.

78. Stryk det utspådda 
limmet på en del av my- 
larfilmen motsvarande 
den del som skali tåcka 
frigolitvingama.
Se Figur 9! Låttorka!

79. Stryk outspått kontakt
lim på:
a) Spryglama
b) Mittsprygeln
c) Róret
d) Vingspetsama
e) Bakkantslisten
f) Plywooden 

bakom motom

80. Låt torka!
81. Låg varme på strykjår- 

net. (konstsilke).
82. Lågg mylarfilmen Over 

modellen så att den del 
som år bestruken med 
lim låggs over frigolit
vingama.

83. Fåst mylarfilmen med 
stiykjåm från mitten och 
ut Over den långa listen 
vid frigolitvingama.

84. Fåst mylarfilmen med 
strykjåm over mittspry
geln.

85. Grovklippmylarfilmen.
86. Fåst filmen med stryk

jåm  over frigolitving- 
amas framkant.
Se figur 10!

87. Snitta upp kring mitt
sprygeln och motor
bockar.

88. Fåst filmen på frigolit
vingens framkant.

89. Skår bort óverskottetav 
film vid framkanten.

90. Spånn filmen over 
vingspetsama och fåst 
med strykjåm.

91. Skårbort overskottet av 
film vid vingspetsama.

92. Spånn filmen over 
spryglama och fåst med 
strykjåm.

93. Spånn filmen overbak- 
kantlisten och fåst med 
något hógre vårme på 
strykjåmet.

94. Snitta fór roderroret.
95. Limma fast fliken over 

roret med kontaktlim.
96. Skår rent.
97. Stryk over framkanten.
98. Stryk utifrån och in på 

båda sidoma fór att få 
slått.

99. Snitta upp mylarfilmen 
vid motorbocksfåsteL

100. Fåst snabbt med 
strykjåm.

101. Skår rent plywooden 
vid motorbocksfåstet.

102. Fåst ordentligt vid 
motorbocksfåstet och 
over brånslegenomfor- 
ingen.

103. Skår upp hål fór brån- 
slegenomfóring.

104. Pensla utspådd epoxy
1 skarvama kring mo- 
torbocksfåstena.

105. Såga till roderoket av
2 mm plywood 
(mall 15).

106. Borra hål i roderoket 
enligt mail 15:
• 1 st6mm fórcentrum- 

skruv
• 2 st 2 mm fór linhakar
• 1 st2mmfórstótstáng

107. Måla roderoket med 
brånslebeståndig fårg.

108. Bocka linhakar av 1 
mm pianotråd och lod 
fast dem i roderoket.
Se figur 111

109. Svarva roderoksbuss- 
ning av 12 mm delrin
plast.
Se figur 12!

110. Bocka till serpkrok av 
2 mm pianotråd.
Se figur 13!

111. Skruva fast roderoket 
med 55 mmlång 3 mm 
skruv på modellens 
ovansida. Fåst serpkro- 
ken på modellens mot- 
stående sidamed samma 
skruv.

112. Montéra ihop rodret 
med kroppen.

113. Montéra roderhomet 
på rodret.

114. Skmva fast en metali - 
koppling från en elek
trisk "sockerbit" i ro
derhomet.

115. Bocka stotstången av 
2 mm pianotråd.

116. Koppla samman ro
derok och roderhorn 
med stotstången.

117. Bocka linledare av 1.5 
mm pianotråd enligt fi
gur 14.

118. Montéra motom.
119. Av 0.5 mm wire skali 

en såkerhetswire till- 
verkas. Wiren skali tåla 
en dragbelastning på 
100 Newton.

120. Gór en ógla på wiren, 
lagom stor att trå over 
motom.

121. Lod ihop oglan i ån
den av wiren.

122. Dra wiren till roder- 
oksskruven vid serp- 
kroksfåstet på undersi
dan.

123. Gór en ógla på wiren 
rant 3 mm roderoks- 
skraven.

124. Lód ihop oglan i så- 
kerhetswirens andra ån
de rant roderoksskru- 
ven.

125. Skruva fast serpkrok 
och såkerhetswire på 
roderoksskraven.

126. Klipp till en lOcmlång 
latexslang, 8 mm i 
yttermått.

127. Kapa en 6mm nylon
skrav till 1 cm långd och 
stick i den i latexslan- 
gens ena ånde. Drag fast 
och tåta med ett bunt
band rant latexslangen 
och nylonskraven.

128. Boj ett 3 mm mås
singsror, trå over en 15 
mm lång 4 mm brån- 
sleslangóvernederdelen 
av brånsleroret och stick 
in det i latexslangens 
óppna ånde. Drag fast 
och tåta med buntband 
rant latexslangen, brån- 
sleslangen och mås
singsroret. Figur 16

129. Stoppa ner slangen i en 
avlång ballong.

130. Stick ner ballongen 
med latexslangen i 
tankhållaren.

131 .Koppla samman tank- 
roroch motormedbrån- 
sleslang.

132. Koppla på linor. Av
ståndet skali vara 15.92 
meter från motoms cen- 
tramaxellinje till hånd
tagets långdaxel.

Figur 17
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- Stenungsunds -
Pokaien  .· F3A

S tenungsunds MFK drar igång 
sin F3A-tavling - Stenung- 
sunds-Pokalen. Med ett vand
ringspris i F3 A-klassen hoppas 
man locka S verige-eliten till en 
"adel kamp i vårfagra Bohus- 
låri'.Valetavtavlingsdagar-11- 
12 maj - gor, att många F3A- 
flygarekan monstrasinavingar 
på deras fait "Gråslanda". 
Tavlingen omfattar aven F3A

Sport & Popular. Alla ar val- 
komna - med/utan flygplan. 
KOr mot Neste polyetenfabrik, 
svang Stripplekårr - skyltat 
"Modellflygdag".

Rune Ekstrom

Klubbens F3A-lag t v: Bernt 
Olsson, som vann F3A Sport 
vid SM-tåvlingarna -90.

Frekvenskontroll
Efter att ha hort om Televerkets 
kontroll av radioapparater i So- 
derteljeklubben, beslot Grums 
MFK att gora detsamma.

Tommy Kruse från Televerket, 
Radio Karlstad, kom - som ren 
service - och kontrollerede luft
rum och radiosandare vid vårt

i Fmnkrike Mer info mm genom 
Per-Axel Eliasson 
Spaningsvågen 1,175 63 Jårfålla 
08-761 33 11.

Herr Modellflygare Per-Axel 
Eliasson meddelar, att han fått 
inbjudan att delta i Open Euro
pean Cup i F3I - dvs segelflyg 
med flygbogserstart (se f  ϋ Per- 
Axels artikel i Mfh 6/89). P-A  
vill gora detta kånt fór flere, så 
att de kan prova på den intres- 
santa tavlingsformen. "Det 
skulle vararoligt, om andre ville
folja med!" sager han. P-A tar 

i

flygfalt Portlanda. Det ar bra 
standard på anlaggningama. Av 
35 kontrollerede visade det sig, att 
detvartvå anlaggningar- av aldre 
modeli - som befanns vare i risk- 
zonen och kunde stora.

Gor som vi gjorde!
Som såkerhetsansvarig i GMFK 
kan jag bara uppmana andre 
klubbar att ta kontakt med Tele
verket Radio. De ar mycket till- 
motesgående. Tag chansen att få 
Ert luftrum svept och sandama 
kontrollerede.
Efter det kan vi inte alltid skylla 
på vår apparatur, nar något går 
snett. Batterier, linkage, kristaller 
- och vårt eget fremførende av 
luftfarkosten har också stor del i 
sakerheten.

Lennart Jansson 
Såkerhetschef, Grums MFK

bilen denna gång. Helpension 
på sjålva tåvlingsplatsen kostar 
250:-/dygn.Sista anmålnings- 
dag ar 30 april, så det år god tid 
attbygga nytt. Per-Axel har så- 
vål lamplig flygfårdig modeli 
som byggsatser till salu.
Hår måste flera hånga med!

Segel
Ting

Intresserade kalias till Segel- 
Ting lordagen den 23 mars kl 
1000 i Hiinnebergs lager, 
Berglunda Industriområde SV 
om Qrebro. Vi diskuterer reg
ler, årets tavlingar och traffar. 
Idérikedom vålkomnas extra! 
Kommer Du norriffån E3 & 
E 18 kOr genom Orebro soderut. 
S v3ng av E 18 mot Oslo och sen 
vid skylt Berglunda Industri
område. Kommer Du soderi- 
från på E3 & vag 50, svang ut 
E18 mot Oslo. Vålkomna!

Au se gel-termik RC-gr enen 
Anders Gustavsson 

019-253708
>-

Mern laminat och 
S.A.F.V.O.G.G.

Efter forrå uppsatsen om lami
natteknik har det hant lite i det 
Olofssonska byggrummet. 
Andre material har provats fór 
D-boxar och det som verkade 
mest lovande, var en D-Box med 
0,03 mm. dural ytterst, sedan 
sovjetisk kolfiber, 0,12 mm med 
fibrema på langden och sist 50 
26

grams Kevlar i 45 grader eller 
25 grams glasfiber, aven den i 
45 grader. A llt binds ihop med 
epoxy under vacuum.
Forstå proven var lovande och 
en D-box tillverkades fór att re
parere en F l A modeli. Bytte har 
hela D-boxen.
Nu var det dags fór nås ta idé.

Som foddes i Jugoslavien i sam
band med EM -88. Jag kollade 
in Issaenkos och Tchops F1A  
modeller på deras hotellrum. 
Och Issaenkos "långvinge" på 
over 2400 mm spannvidd var 
vridstyvare ån dom fiesta F1C 
modeller. Vad hånder om man 
då gor en F1C modeli med D- 
box? Jo den borde i alia fall bli 
tillråckligt vridstyv. Sedan får 
man ju kolla in eventuella nack- 
delar. Fór prova bor man.
Hår intill finns ritning på min D- 
box F l C. Hår i ridningen dopt till 
SAFVOGG, då det fullståndiga 
namnet biir lite vål långt och en

del pryda personer kanske inte 
skulle bli så glada. Layouten ar 
inte som jag tånkt mej den från 
borjan, men forenkelhetens skull 
anvånder jag fårdiga balkar från 
Ungem och Gabor Zsengeller. 
Om åndå Gabor gjort dom någon 
decimeter långre. Jag hånger 
fortfarande kvar vid samma 
gamla plana profil. Som i var· 
dagligt tal kallas "Remus". Jag 
tycker fortfarande att detta år en 
alldeles utsokt bra profil, som ratl 
utsorterad hanger med det mesta 
De om de, experimentera mera!

Ellgel
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Vi borjar 1991 med att se till- 
baka och kan konstatera att 
svenska friflygare mer och mer 
visar sig på de intemationella 
tavlingsplatsema, med i flera fall 
mycket goda resultat. I World 
Cup fór 1990 tar sålunda U lf  
Edlund andraplatsen, Mikael 
Holmbom tredjeplatsen och Lars 
Larsson elfte, i konkurrens med 
varldens envisa snurrekroks- 
specialister. IF 1B  tar som van
ligt Bror Eimar en plats bland de 
framsta, fyra denna gång. Bland 
andra som håller sig framme 
marks Anders Håkansson på 
tolfte och Håkan Broberg på 
tiugonde plats. IF1C tarGunnar 
Agren en nionde och att han 
siktar på en annu battre place
ring 1991 står klart nar man hdr 
att han under de senaste måna- 
dema byggt fyra (4) nya F1C- 
flygplan. Konkurrentema torde 
behova se upp!
Notabelt från World Cup ar att 
segem i alla tre klassema gick  
till Sovjet genom Juri Jablovski 
i F1A, Alexander Andrjukov i 
FIB och Evgenij Verbitsky i 
F1C. FOr oss som imponerende 
ser på dessa mastares fremfart

återstår att genom traning i både 
teknik och taktik fórsOka detro- 
nisera helst alla tre och dårige- 
nom sprida World Cup-åren Over 
andra aven. På hemmaplan ar 
det några andra som utmarkt 
sig, t ex genom att idogt samla 
poång på DM, SM, NM och 
andra masterskapstavlingar, och 
nu nått upp till de 35 poang som 
behovs fór att bli Stor Grabb. 
Dessa lyckliga år Per Findahl, 
Norberg, Gunnar Ågren, Upp
sala, Lennart Hansson, Malmt), 
Gunnar Holm, Solna, och Lars- 
GOran Olofsson, V3stra FrO- 
lunda. SG-mårkenatWerlåmnas 
vid  SM FF:s FOrbundmOte i 
Karlstad i borjan av april 1991. 
Listan Over de som darmed år 
Store Grabbar i modellflyg om- 
fattar nu 21 friflygare óch top
pas av två meriterede personer, 
namligen R olf Hagel och An
ders Håkansson, båda med 138 
poang och båda från AKM i 
MalmO. Listan Over friflygare 
med minst 2 poang har 147 
nam n. P oang får man på 
masterskapstavlingar av skilda 
slag och fr o m 1987 aven på 
World Cup-tavlingar.

Tavlingar 1991
Kalendem fOr 1991 inleds som 
tidigare år, om inte med Ice- 
Racing, så åtminstone med race 
på is, t ex 16/2 Wake-tavling på 
SjOn Glan i regi av MFk LinkO- 
ping, kontaktman Per Johans
son 0 1 3 -5 2 0  86; M atfors  
Vintertavling 2/3 på StOdesjon, 
kontaktman Mikael Holmbom  
060-212 10. Vidare Norbergs- 
traffen 9/3 på SjOn Åmanningen, 
kontaktm an B en gt W endel 
0223-226 24, fOr att ta de tav
lingar som står fOrst på listan.

I nasta nummer av M odellflyg- 
ny tt kommer komplett tavlings
kalender med alla nodvåndiga 
uppgifter, i skrivande stund ar 
den icke helt klar. De två riktigt 
intressanta tavlingama går båda 
i Skåne, Friflyg-UT 9-12 maj på 
Revinge, Friflyg-SM 31 aug-1 
sept på R inkaby, arrangOr 
AKM: s modellflygare.

Nya Bl-klassen
På Grenkonferensen 1990 togs 
som bekant beslut om ny regel 
fór de minsta gummimotor- 
modellema.

Denna regel ar som foljer:
Hogst 12 dm2 totalt baryta
HOgst 40 g gummimotorvikt

I ovrigt får flygplanet vara be
skaffat hur konstruktSren vill, 
med fållbar propeller såval som 
med frigående propeller (ar 
plast, t ex), med utvaxlingsan- 
ordning, med dubbla motorer, 
med eller utan landningsstål 
osv.
AKM: s modellflygare tror fort 
farande att denna nya tavlings· 
klass kan vara ingångsporten till 
FAI-klassema i friflyg. For att 
ge mojlighet till dem som åi 
intresserade inbjuder AKM til 
det forstå Riksmasterskapet i 
klass B l ,  som skali arrangeras 
tillsammans med Friflyg-SKM 
på Rinkaby månadsskiftet au- 
gusti-september - 31/8 - 1/5 
1991.
Åtskilliga månader återstår til 
dess, så anvand tiden till at 
bygga en riktigt krutkarra!
Det 3r vinter i Skåne idag, vind 
NV , cirka 5 m/sek, mulet, -2°, 
Flygbart.

Lennart Hanssoi

Stora
Grabbar 1990
Rolf Hagel, AKM 138
Anders Håkansson, AKM 138
Bror Eimar, Solna 120
Sven-Olov Lindén, Ďrebro 70
Rune Johansson, Norrkoping 60 
Per Findahl, Norberg 53
Hans Lindholm, Våsterås 52
Gerald Bohman, Solna 51
Sven Pontan, Hånden 46
Ragnar Åhman, Gamen 46
Gunnar Kalén, Gamen 46
Hans Friis, Gamen 45
Gunnar Ågren, Uppsala 41
Lennart Hansson, AKM 41
Gunnar Holm 38
Nilserik Hollander, Karlstad 37
Jan-Olle Åkesson, AKM 37
Lars-Goran Ololsson, AKMGfft 36 
Bo Modéer, Solna 36
Urban Nygren, Solna 36
Ulf Carlsson 35

Stora Grabben Per Findahl.
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D alaaktivt!
Vålkommen till 
Norbergstråffen i  
friflyg!
N orbergs F K /m fs inbjuder 
friflygare till Norbergstråffen i 
på sjon Åmanningen (reserv- 
plats sjon Noren) lordagen den 
9 mars medgenomgångkl 0830. 
Man tåvlariklassem aFl A,F1B  
och F1C såval fór juniorer som  
seniorer. A l fór juniorer samt 
oldtimer C2 och S2. Medlem
skap i SMFF ar ett måste! 
Anmålan skali vara poststamp
lad senast 27 febr 91. A vgiftema 
in på pg 479 18 05-7.

Bengt Wendel, 
Trollbostigen 7, 738 32 
Norberg. 0223-226 24.

Dalapylon hos 
Falu RFK  
på sjon Runns is!
Nu år det dags igen fór såsong- 
ens fórsta så kallade "rygg- 
skottspylon". Detta kommer att 
ske lordagen den 9 mars kl 1000. 
Samling på isen utanfór Rox- 
nås. Det ar skyltat från Rolf 
Ericsson Bil (fd Falu Motor). 
Damma av Era gamla karror 
(Quicky 500 Dalavarianten el
ler motsvarande) eller ring Pat
rik, som grejar både regler & 
ritningar (ev byggsatser). 
Anmalan får inte komma senare 
an 7 mars!

Patrik Hedlund, Falu RFK 
023-180 66

Vålkommen till 
Kristiflygartråffen  
i Norberg!
Som traditionen bjuder arrang- 
erar Norbergs FK/mfs åter igen 
en Kristiflygartråff. I år biir det, 
forstås, torsdagen den 9 maj. 
Det ar bara att dyka upp med 
vad slags modellflygplan du vill. 
Ta garna med hus vågn och 
stanna hela helgen. På torsdags
kvallen biir det en grillfest fór 
alla. Kristiflygartråffen har bli- 
vit allt storre fór varje år, med 
många intressanta modeller.

Ring Stig Groning 0223-212 06 
eller Hans Olsson 0223-215 59 

och tala om att Du kommer.

hos M FK Fenix  
i Råttvik
LOrdag 16 mars har vi vår årliga 
flygdag på Siljans is vid klubb- 
stugan (Råttviks Båthamn). 
Servering finns!
Lordag 27 juli anordnas en s k 
flyghelg av MFK Fenix på Ratt- 
viks nya modellflygfålt Geting- 
landa intill Råttviks M otor
station. Dår finns campingmoj- 
ligheter, servering mm.
For vidare information kontakta 

Bengt Staffas 
Hjort Anders våg 24 

795 00 Råttvik 
0248-104 15 (bostad) eller 

0248-122 81 (klubblokalen)

R ipa-fåltet
en kom m entar
Med anledning av Ripa Ra- 
dioflygsållskaps artikel i Mo- 
dellflygnytt nr 6/1990 betråf- 
fande Ripa-fåltets regler och 
bestammelser, vill Kristian- 
stads Modellflygklubb lamna 
fóljande fórtydligande. 
Genom ombildning av Åhus 
M odellflygsektion, som tidi- 
gare ingick i Åhus SkyttefOr- 
ening, har det nybildade Ripa 
Radioflygsållskap overtagit 
arrendekontraktet på modell- 
flygfáltet i Ripa. KMFK har 
aldrig i något sammanhang 
erbjudits att sjålva - eller till- 
sammans med annan klubb - 
ovcrta det aktuella kontrak- 
tet. For att komma ifrån de 
Overenskommelser som tidi- 
gare gållt KMFK:s anvån- 
dande av faltet, synes om- 
bildningen ha gett avsett re
su ltat. D etta  innebår for 
KMFK: s del att klubben trots 
sitt 85-tal medlemmar ej kan 
klara av de kosmader som ge
nom Ripa Radioflygsållskaps 
agerende drabbar den enskilde 
medlemmen. KMFK har se
dan 1986 lagt ner mycket ar- 
bete och ekonomiska resurser 
fór att bredda vår verksamhet 
samt fórbáttra fåltet. Resulta

tet från 1985 och 41 medlem
mar fram till 1989 då vi Okat 
till 88 medlemmar, har skett 
genom mycket hårt arbete och 
med go-anda från alla inom vår 
klubb. FramfOr allt har genom 
d u b b elk om m an d oflygn in g  
ungdomsantalet okat kraftigt. 
Vi anser, att de regler, som 
utfardats av R ipa R ad io 
flygsållskap år ett dråpslag mot 
alla som sysslar med denna 
hobby.
Vår forhoppning år att alla som 
på något sått kan påverka och 
som inser konsekvensema av 
omfattande kostnadsókningar 
fór den enskilde medlemmen, 
gor sin rost hord. Om medlem
men fór att utfora sin hobby 
måste betala avgift till klubben 
och dessutom till fórdyrande 
markfórvaltning, torde snart 
inga ungdomar har råd att fort- 
såtta med sin hobby.
Inom KMFK vill vi måna om 
våra medlemmar och vår ung
dom, varfor vi inte kan accep
tera ett avtal med tredje part, 
som genom sin forvaltning 
belastar den enskilde med helt 
onOdiga kosmader.
Vi anser att medlemmama ge
nom sitt medlemskap skali fri tt 
kunna utfora sin hobby - utan 
några extra pålagor.

Kristianstad Modellflygklubb 
Lennart Åsberg, ordf 1986-89 

Erik Sórliden, ordf 1990-

Landslagsligan i 
F4C infor 1991
Under 1990 genomfórdes en- 
dast planerade 3 uttagnings- 
tåvlingarna - AKM G:s på 
Torslanda och Hokaklubbens 
SM i Halmstad. Den forstå, 
SRFK:S på Barkarby, fick  
instållas p g a fór få deltagare. 
Mycket svagt av de aktiva att 
inte stålla upp, når SRFK mer 
eller mindre blev ombedda av 
de aktiva på skalariksdagen 
att ordna en UT-tåvling!
Det sammanlagda resultatet av 
de 2 UT-tåvlingama presente
ras nedan.
De 3 fórsta kommer att fore
slås att ingå i 1991 års lands
lag i F4C, med fjårde man som 
reserv. Om någon har något 
attanfOramotlistan, 
skali detta framfo- 
ras direkt till Au- 
skala snarast. Efter
som inget land har 
ansókt om att få ar- 
rangera EM 1991, 
togs fOrhandling- 
ama upp med våra

nordiska kollegor under VM
1990 angående ett NM. Den 
senaste NM-tåvlingen holls i 
Finland 1983. Eftersom den 
planerade tåvlingen i Norge 
1985 blev instålld, åtog sig 
vår norske kollega att under- 
soka mojligheten att lågga
1991 års NM  dår. Når dessa 
rader tecknas ner (nov 90) år 
det klart, att Norge kommer 
att arrangere NM  och det sker 
28-30 juni i Elverum.
For ovrigt ryktas från norsk 
sid a , att tåv lin garn a i 
Rakkestad kommer att åter- 
uppstå. Trevligt!

For Au-skala 
Kjell-Åke Elofsson

S
1. GOsta Lovgren, Gripen 200,0
2. Bertil Carlsson, Trollhåttan 194,1
3. Stefan Olsson, Uddevalla 172,1
4. Lars Helmbro, Trollhåttan 170,5
5. Esbjom Stromqvist, Gripen 169,4
6. Kurt Lennå, Hokaklubben 92,8
7. Bem e Gunnarsson, Gripen 87,2
8. Tommy Christiansson, Gripen 81,8
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Nya motorer från Irvine
I mitten av mars raknar Natans 
Hobby ha fóljande ny he ter inne: 
Irvine .40 diesel RC 
Irvine .40 "long stroke" RC 
Kanske också M ills 1,3 cc Mk I.

Natans Hobby 
0340-600 66

Meyer-propeller
Helmut Meyer har lång erfaren- 
het av propellertillverkning. 
Helmuts propel Irar har blad av 
glasfiberarmerad epoxi med nav 
av aluminium. Naven har plast- 
spinner. Blad och nav saljs var 
for sig. Bladen: 11 x6, 12x6, 
12x8,13x7,14x6,14x7,14x8,16x6,16x7 
- de kostar 150 kr/par. Naven/ 
spinnerdiameter: 3 2 ,3 8 ,4 4  mm 
for axelhål 5 mm eller 6,35 mm 
kostar 75:-. Naven har "tyskt 
standardfaste" (3 mm hål & 8 
mm rotbredd) och passar många 
fabrikat: Freudenthaler, Aero
naut, Graupner (9-11"), Multi
plex, RASA och Robbe.

LRN Teknik 
018-69 63 80 

Gasdriven lodpenna 
3F:s Hobby Service, kan da fór 
linflyggrejer & -motorer bl a, 
ny-introducerar ett praktisk till-

behdr fór hobbyfolket. Det dr en 
gasdriven lddpenna med flera 
tillbehdr, levererad i en praktisk 
"presentkartong". Satsen om- 
fattar bl a munstycke fór hård- 
lddning 1300°, tillbehdr fór 
småltlimning, varm kniv "hot 
knife" och olika spetsar fór lod
ning, Info-hafte på engelska  
medfóljer. Bdr vara en praktisk 
sak fór den handige: I6d lin- 
kagebrottet till servot, stark- 
limma med småltlimmet etc.

3F:S Hobby Service 
0155-355 26 el 328 47

Fyra nya från vth!
Bra tyska bocker av bra engel
ska forfattare har kommit ut från 
det tyska forlaget. De ingår i 
serien "Fach wissen Modellbau". 
De nya bOckema 3r:
• Dave Day: RC-Hubschrauber 
64 sidor med det mesta om  
helikopterflygning.
• Ian Peacock: Folienfinish fiir 
Flugmodelle. 64 sidor med tips 
om hur man klar ett modellplan 
- och smyckar det efter smak.
• David Boddington: H ugm o
delle nach Bauplan - sjalvbyggt. 
Kand engelsk m odellflygare/ 
byggare/skribentbakom bra tysk

bok om att bygga "lOsvirke" ef
ter riming.
• Charles Gardiner: Scale-Seg- 
ler - gut vorberietet fliegen. Bo- 
ken tipsar om låmplig skala- 
segelmodell och att bygga den. 
BOckema rekommenderas trots 
det tyska språket. Las bOckema 
som modellflygtipskalla - och 
som fin anledning att brusha upp 
tyskan, Europas nya viktiga 
språk. Hobbybokhandeln har 
dem fór cirka 90:- per styck.

Hobbybokhandeln 
08-54 84 55, fax 08-739 04 90

Ack-kontakter från PK
Hobbyteknik importerar ack- 
kontakter från PK. De ar popu- 
I3ra bland modellbilåkare tack 
vare lågt Overgångsmotstånd - 
passar aven elflyg.
• Hankontakter i satser om 3 st. 
42:-/sats.
• Batterikontakter - forgyllda 
rOr som lods direkt på ackama. I 
satser om 10 st. 21:40/sats.
• Skarvkontakt, som 10ds mot 
kabel. I satser om 6 st, plus 3 
roda & 3 svartakrympslangbitar. 
25:30/sats.
• Silikonkabel 1,5 mm2. 35:-/ 
forp. om 3dm rOd & 3 dm svart.

• Krympslang som passar kon- 
taktema finns 1 dm-langder i 2 
dimensioner, 29:80 resp 37:90/ 
sats, 5 st roda och 5 st svarta. 

Hobbyteknik, RC-bil & 
Elektronik, 019-14 0735

Pylon i 1/4-skala!
Formula 120 pylon - 1/4-skala+ 
20 cc-motor (fyrtaktare) har man 
tåvlat med i U SA  sedan 1984. 
D e finns nu i Sverige. 
Epoxyglaskropp, vingar i cell- 
plast, stall i dural. Riming i full 
skala eller halv skala ingår. 
Bygginstruktion ingår ej - sat
sem a passar endast vana byg- 
gare. Pris ca 2.200:-/sats. 
"Cassut", "Shoestring", "Mid
get Mustang", Falcks "Rivets", 
"Cosmic Wind", Sweet Pea", 
"Polecat" ar några av de pylon
modeller som ingår.

Jan Karlsson, 0760-332 74

HiTec Powermate
Detta år en batterichecker fór 
mottagarackar. Vi inkoppling 
belastas acken och nålen visar i 
% hur mycket av laddningen 
som finns kvar. Acken kan 
kopplas in direkt i urtaget eller 
också kan medfoljande matsladd 
(forvaras i facket bak på måta-

' 1 —  “ 1 1 ----  -----  \
Beråtta om Dina modellflyg-nyheter hår utan att dra till med J L ·  HOBBYHANDLARE · IMPORTÓRER · AGENTER 

annonskostnader. Men var ute I tid- det kan bil trångt! sånd gårna in material till "Nya Prylar"-sidorna
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ren) anvandas. Det spelar ingen 
roll hur + & - (plus och minus) 
vandes nar inkopplingen sker, 
så lange plus-kabeln sitter i mit
ten på mottagarackens anslut- 
ningskontakt (vilket ar vanligt 
på i princip de fiesta radioan- 
låggningar idag!) - dock kan 
Sanwa-apparater kr3va v iss  
uppmarksamhet! HiTecPower- 
mate finns hos valsorterade 
hobbybutiker och rekommen- 
derat cirkapris år 160:-.

APC-propellrar - nytt!
Via en kompis i Californien har 
Lennie Bohlin fått nys om de 
nya APC-propellrama - som f  ό 
finns att få hos andra importører. 
Dessa propellrar med ny design 
- med lite av s k oldtimerstil - 
ger enligt testrapporter betyd- 
ligt lagre oljud ifrån sig utan att 
dragkraft går fórlorad. I vissa 
fall har faktiskt battre drag- 
kraftssiffror uppvisats med dessa 
nya propellrar med sitt annor- 
lunda utseende. Genom kvali- 
tetskompositmaterialet erhåller 
man en vridsty v propeller. Pri- 
serna år fårvånadsvårt låga: 
Samtliga propellrar inom sitt 
storleksom råde kostar lika

mycket: 8" 15:-/st; 9 ” 20:-/st; 
10" 25:-/st; 11" 30:-/stoch slut- 
ligen 12" 35:-/sL

Mer om APC-propellrar!
Thomas Natansson också tagit 
upp en import av dessa APC- 
propellrar, som ty cks bli en succé 
i bland annat England, medde- 
lar Natan, som har hela APC- 
sortimentet på lager.

Natans Hobby 
0340-600 66

Astro-nyheter
Till Astros elflygmotorer med 
vaxel finns nu ett motorfaste 
som avsevart underlåttar mon
teringen i modellen, fåstet skru- 
vas på vaxeln och motom mon- 
teras sedan med tre skruvar i ett 
nosspant av plywood - påsamma 
satt som man monterar direkt- 
drivande motorer. Priset fór 
motorfastet år 63:-.
Astro Cobalt 40  FAIG  ar en ny 
motor med vaxel. Den lampar 
sig fråmst till større segelmo- 
deller. Motom ar avsedd fór 18- 
24 celler och en tillford effekt 
av upp till lkW . Vaxeln gor att 
den orkar dra stora propellrar 
med den dragkraft som erfordras 
fór segelplan med spannvidder

kring 4 meter. Motoms vikt ar 
395 g och den kostar 1.680:-.

LRN Teknik 
018-69 63 80

El-checker från Slotcar
Jam Checker heter en praktisk 
anordning fór att kolla, att allt 
fungerar OK med servona. 
Koppla in Jam Checkem mellan 
ackpaketet och mottagaren och 
kor med ett servo i taget, så får 
Du reda på om servona drar fór 
mycket strom av någon anled
ning. De kan stå och dra i något 
andlage eller också kan ett 
linkage gå fór ttøgt. Det år all tså 
ett billigt-rekcapris 139:-- som 
kan gora mycket ny tta och spara 
många krascher! Slotcar med- 
delar, att Jam Checker redan 
finns hos vålsorterade hobby
butiker.

Plettenberg i Sverige 
De påkontinenten dominerande 
elflygmotorema, Hecktoplett, 
saljsnuavELAiriBålsta. Dessa 
motorer vann VM och SM i el- 
flyg 1990 och finns i fem effekt- 
storlekar från 300 till 2000Watt. 
De kan koras på valfritt antal 
celler - från 6 till 30 celler. Man 
behover bara bestamma sig fór

vilka maxeffekt med behover, 
samt fór hur många celler man 
vill anvanda, så får man en ex- 
akt anpassad motor fór sin mo
deil. Hecktoplettmotorema ger 
vid maxeffekt en dragkraft på ca 
5 kp, vilket racker till det mesta. 
I Tyskland anvands de till 10 
kgs segelmodeller och 7 kgs 
helikoptrar! Priser ca 840:- - 
2.500:-. ELAir har också fart- 
reglage, fallbara propellrar, 
skraddarsydda ackpaket.

ELAir 
0171-501 03

Ovre raden fr  v:
Johan Redhe med sin ny a 
Formula 120 pylonmodell 
Cosmic Wind & Jan Karlssons 
Pole Cat (den ljusa modellen); 
Plettenbergmotorer från ELAir; 
Meyer-propellern från LRN; 
de fyra nya tyska bockernafrån 
vth av engelska forfat tåre. 
Nedre raden fr  h;
Ack-kontakter mm utrustning 
från PK & Hobbyteknik; 
"nygammal" lodpennafrån 
3F:s Hobby Service; Jam- 
checker och HiTecs Powermate 
- båda via Slotcar samt slut- 
ligen de nya APC-propellrama.

HOBBYHANDLARE · IMPORTÓRER · AGENTER Skicka ett foto och lite text - det råcker! Och har Du Ingen
sånd gårna in material till "Nya Prylar"-sidorna bild hjålper vi gårna med fotografering avprylen - GRATISI

- _____  4
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JS Hobby & Aviatik - 
fårst med RC-postorder
JS-Hobby & Aviatik i Gdteborg 
kaliar sig "Sveriges fórsta ren- 
odlade postorderftjretag inom 
områdena RC-flyg, RC-anlågg- 
ningar och Flyghistorik".
Man expanderar kraftigt, med- 
delar Joran Robertsson - med 
lång erfarenhet inom detta af- 
fårsområde - och skickar in ett 
par intressanta saker till Nya 
Prylar-spalten.

Två nya microservon 
och ett kraftigt
• JS presenterar två nya micro
servon från JR - som man ån så 
långe sager sig vara ensam om. 
Det ar JR 321, kullagrat, vikt 22 
g, dragkraft 2,3 kg. Pris 399:-. 
Det mindre JR 341 vager 18 g 
och har en dragkraft på hela 2,3 
kg. Åven detta kostar 399:-.
• Ett nytt helikopter- och stor- 
skalaservo från JR finns också. 
Dubbla kullager, koboltmotor,

vikt 41 g och dragkraft 6,0 kg. 
Pris 625:-

JS Hobby & Aviatik 
031-12 70 48

Ackvakt och glodstod!
• Det finns alternativ på ack- 
vakter. JS har fått in en svensk- 
tillverkad ackvakt med topp- 
kvalitet. Den har 10 st indika- 
tionsljus, som visar konditionen 
i Din acke. Pris 295:-.
• FOr den som behover ge sin 
motor lite "stodstrom" - ffamst

vid tomgång - har JS en svensk- 
tillverkad, elektronisk glodin- 
koppling, s k "Egas", i toppkva- 
litet. Den kopplar automatiskt 
in glčdacken inuti planet vid 
tomgång, då det kan behovas 
extra "glodstOd". Glodpunkten 
år stallbar och enheten passar 
en- & tvåcylindriska motorer.

JS Hobby & Aviatik 
031-12 70 48

Fr v: De små microservona; 
Ackvakten och "glodstodet".

Beråtta om Dina modellflyg-nyheter hår utan att dra till med J L ·  HOBBYHANDLARE · IMPORTÓRER · AGENTER 
annonskostnader. Men var ute I tid- det kan bli trångt! sand gårna In material till "Nya Prylar"-sidorna

Ny design 
Enkel konstruktion 
Såker konstruktion 

Lått att montéra

Finns i kompletta set 
från mini till maxi

Den enkla losningen!

Skulle luften ta slut eller det biir brott på slangen - inga problem - den inbyggda returfjådem flippar ut stållet och en såker 
landning kan ske med hjulen ute · Har Du funderat på infållbart, men tyckt att det verkat besvårligt, próva DUEBI och 
upptåck sjålv hur lått det år · Och billigare ån Du tror! · Prospekt mot frankerat (5:-) A4-A5-kuvert

Folkungagatan 132C 
116 30 Stockholm 
Telefon 08-43 67 87 
Telefax 08-43 67 87

Återforsaljare
antages!
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Sent §  ant om  
sjoflyg i Såter

Så hår i vintermOrkret kan det 
val passa med lite gammalt ma
terial om sådant som hånt innan 
isama lade sig.
13-14 oktober anordnades for 
forstå gången en sjóflygtraff i 
Såter, ett arrangemang som  
Sodra Dalamas RFK tånkt gdra 
till årlig tradition. Trots att in- 
bjudan gått ut en aning sent kom 
en hel del utsocknes flygare på 
besok. Från Avesta kom Lars

Grahn med en grdn Lill-Kluring 
i bagaget och bjod åskådama på 
sedvanlig luftcirkus. Ett gång 
från Norbergs FK syntes smyga 
omkring i depån, ingen hade 
någon sjoflygkårra med sig  
denna gång. Från Torsång hade 
Christer Candell letat sig med 
sin armégrdna Sundancer. Han 
gjorde flera fina flygningar trots 
motorproblem i fOrsta starten. 
Falu RFK:s Roland Eriksson

fixade en snygg uppvisning med 
helikopter i den byiga vinden. 
Roland flóg en Concept 30 med 
en Hughes 500E skalakropp 
målad i Hehflygs fårgschema. 
Från arrrangórskl ubbcn sågs 
Goran Eknos knallgula J3-Cub 
med amerikansk registrering. 
Flitig flygare var också Erik 
Persson med SK 78.
Otur hade Lars Nygren från Så
ter då planet ner i en våg så illa 
att en flottor brots sonder. Han 
låt dock inte det stoppa flyg- 
ningama, utan skruvade bort 
hela stållet och handstartade! 
Såterklubbens Magnus Ostling 
holi sig på land med sin Dragon 
Lady utrustad med OS 120 fyr- 
taktare inte hade några problem

att komma upp från startbanan - 
en cirka 1,5 m bred grusgång! 
Traktens "local hobby dealer" 
Dan Bergkvist var på plats med 
sin Cricket, som på hjul år bland 
det snållaste i skolflygvåg med 
kan tånka sig.
Under sondagen var vadret be- 
tydligt såmre. Den enda riktiga 
čvning som foretogs var en for- 
mationsflygning med tre mo
deller. Detta videofilmades. 
Men man ska tråna ett bra tag 
innan det går att få in alla mo
deller samtidigt i sokaren någon 
långre stund.
Sodra Dalamas RFK tackaralla, 
nårvarande och hoppas att få se 
aven några nya ansikten nåsta 
gång. Vål mott 1991.

>■ u *

OS40-46SF- ett problembarn?
Rubriken år drastisk, men många 
agare till en OS 40/46 SF forstår 
såkertinneborden. Motorema år fint 
utforda. De ger bra kraft. De år tysta 
och låttstartade. De har dessvårre 
ett fel, enligt min mening. Det år 
drifts-osåkra och tjuvstannar ofta. I 
min klubb har vi fyra stycken. Alla 
har samma problem med tjuvstopp. 
Vi har åtgårdat alla mojliga tånk- 
bara felkållor i brånslesystemet, bytt 
tank, slangar etc. Olikabrånslenhar

testats. Sjålv anvånder jag ett 
pappersfilter, bensinfilter till bil, vid 
tankning samt dessutom filter mel- 
lanmotor och brånsletank (har åven 
testat utan detta). Propellrar har 
balanserats, alla tånkbara inståll- 
ningar av brånsle- och blandnings- 
nål år pro vade. I ett år har jag levt 
med problemet. Model-Craft kom
menterar lite vagt, att de hort talas 
om problemet, och det enda råd jag 
fått år att anvånda nitro. Det rådet

vill jag inte folja - nitro år farligt att 
hantera (giftverkan), det hóga pri
set samt att motom rostar.
Har någon fått sin SF-motor att gå 
plikttroget, hór av Er till mig eller 
genom Modellflygnytt, så att vi som 
har dessa problem slipper kopa ny a 
motorer. Motom kostar ju åndå over 
tusen kronor.

Uno Wictorsson 
Vitsippevdgen 12 

43800 Landvetter

Jubileums
meeting

MFK Silvervingen fyller 10 år.
Av denna anledning ordnas 

16 mars ett meeting på Bollsta- 
fjårdens is i Bollstabruk. 

Priser till de som flyger mest! 
Tidsflygning RC-segel. 

Vålkomna!
MFK Silvervingen 
Soren Sundstrom 

0612-228 78
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lagger upp Dina objekt och 
in vantar ratta kunden. Swapen 
ar till for ALLA hobby
kategorier. V i har sett det 
m estaihobbyvagpåvåratidi- 
gare swappar, men fortfarande 
ar det den tekniska hobbyn 
som dominerar: tåg, bil, flyg, 
båt och motorer i alla varian
ter. Mest begagnade prylar, 
men aven m ycket nytt att 
fynda hem.
Alla 3r mycket valkomna att 
boka bord - eller for att fynda! 
Har Du någon fråga ring till 
Conny Tisell 0302-424 22  
A lf Olsson 0302-411 59.

Gråbo MFKIConny Tisell

i Gråbo sondagen den 17 mars - 
kl 1000-1500 . Intresset fór 
swappen ar stort Efter fórra årets 
marknad ringde flera som mis
sat den och bestailde bord till 
årets marknad! Derma typ av 
fórsaljning/inkop av hobby- 
grejor vaxer fór varje år. Har 
byter grunkor agare fór knappt 
så man får ersatming fór resan 
dit. Vad gdr det, det ar samtidigt 
en traff fór likasinnade! Har Du 
objekt som Du vuxit ur eller 
ledsnat på, så kom och hyr ett 
bord fór en struntsumma. Att 
avyttra sina prylar på vår Swap 
går fortåre an du anat! Du kom 
mer till Swapen, hyr ett bord,

Gråbo Swap
Årets prylm arknad 17 mars 1991!
En hojdpunkt for alla hobby- I pot GRÅBO SW AP market ska 
entusiaster sker aven i år. Jip- I somtidigarevaraiBygdegården

TIDLÓSA RC-PLAN 
fór nybórjare och  

avancerad flygning

RITNINGAR 
MATERIALSATSER 

TILLBEHÓR · MOTORER

KATALOG
mot 20:- i sedlař eller 
postgiro 452 80 68-2

AERO DESIGN
Lennart Olsson · Roddaregatan 1 
291 54 Kristianstad · 044-12 53 80 

Kvållstid

MALMO HOBBY har vår-rea!
Flygplan Cirkapris Malmo Hobby
Piper Cub Graupner 1.670 1.375 -
ASW 22 Termik Graupner 1.666 1.350 -
CAP 21 Kyosho 2.390 2.150 -
Zero Fighter Kyosho el 1.375 1.190 -
P 51D Mustang Kyosho el 1.375 1.190 -
Melody 1500 Kyosho 895 795 -
Petit Robin Kyosho el 1.365 995 -
Petit Breeze Kyosho el 1.425 1.275 -
Bilar
Turbo Ultima Kyosho 1.840 1.595 .
Raider ARR Kyosho 1.710 1.395 -
Shadow Kyosho 1.125 875 -
Paketpris SHUTTLE Z 6.295:-

I paketet ingår radio, gyro, 5 servon och en OS 32-motor. 
Paketpris CONCEPT DX 6.495:- 

I paketet ingår radio, gyro, 5 servon och en OS 28-motor 
Vi såljer åven tyska VARIO helikoptrar

CONVERT EP Kyosho 2.495:- 2.235:-

MALMO HOBBY
Mariedalsvågen 45 
217 45 Malmo 
Telefon 040-91 01 08

cn A1H Skyraider
s Spånnvidd 305 cm
S Curtiss P40D
GU Spånnvidd 259 cm
o Shoestring
73 Spånnvidd 240 cm
υ F6F HellcatCO Spånnvidd 249 cm
A Waco YKS-6+■>o Spånnvidd 252 cm

T-28B
S Spånnvidd 259 cm
H Stephens Akro

Spånnvidd 254 cm
« FW-44 J Stieglitz

X•
Spånnvidd 227 cm
Cessna 180

GI Spånnvidd 274 cm

El%iMÉfer
Hantverkargatan 2 · 261 51 Landskrona 

Telefon 0418-179 85

Beståil Din Rekrow direkt från

R E K R ® W
Lod- & lim utrustning
fór elektronik- & hobbyfolk_______

Mojligheternas lódpenna gasdriven med 
många tillbehůr fór hårdlddning (1300P), 
småltlimning, varm kniv mm med fem oiika 
spetsar fór lódning. Engelsk Info medfóljer!

HOBByTELEFON service
3F:s HOBBY SERVICE 
Oxelógatan 20 A · 613 00 Oxelósund 
Tel 0155-355 20 & 0155-328 47

A  Λ Λ  a fór hela satsen (capris 49b:-) 
■ "  plus en 150 ml gasbehållare
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FOX Eagle
har landat.

Den finns i Sverige!
FOX, m ade in USA sedan 1947!
Utan "smink" men m ed skona egenskaper.
Antingen Du våljer FO X ring eller FOX ABC, får Du en m otor 
som Du kan lita på och som m otsvarar Dina forvåntningar.

FO X m otorer konstrueras och tillverkas av folk som  vet hur en 
m odellm otor skali gå. 43 års erfarenhet borgar fór e tt brett kunnande, 
som Du har glådje av genom  Din FOX.

FOX EAGLE 4 10ccoch12cc  
FOX B FRAME 6,5cc, 7,5cc och 8cc 
FOX C FRAME 6,5cc och 4cc

Samtliga finns i ring eller ABC utforande 
Dom fiesta levereras med Ijuddåmpare 
Flera modeller levereras med 
blankpolerad spinner

Ett litet smakprov:

FOX 40 Quickee Special 
18.000 rpm med 9x6 prop!!

utJSERVERA!
Nu har vi FOX' omtalade 

glddstift på lager!

Inte i I la, va?

ScanLoad AB
Box 250 733 24 SALA
Tel 0224 -104 90

Planera fór nåsta såsong, 
kop Din nya FO X nu!

Eller beståli den fór senare leverans.
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Dffl®d]®DQ% D ________

SE HIT KLUBBAR! 
Har nånting fór 
bygglokalen!

WILGA 
c ' stavmodell

Jedetskyvioge spånnvidd 50 cm

HUGIN
Jedelskyvinge spånnvidd 65 cm

MUNIN
Sprygelvinge spånnvidd 75 cm 

diamondkropp

FAITAN motorgummi. 
Prislista mot 5 kr i frimårken. 

Klubbrabatt!

ARNE ANDERSSON
Bagaregat 36M · 611 31 Nykóping 
0155-868 52 · K V Á L L S T ID !

pianotråd & framkantlist
m åssingsror och bakkantlist 
m ycket annat block

Dessutom såljer vi 
Modellprodukters vålkånda 

kvalitetsbyggsatser

10% rabatt vid kop over 250:- 
gåller privatkunder

X K K
H O B B Y T R A

Postlåda 1371 · 820 77 Gnarp 
tT  0652-241 46

Svenska
dekaler

Sjalvhaftande plast- 
dekaler med svenska 
flygvapnets nationa- 
litetsbeteckningar

Satt in pengama på 
postgirokonto 
45 96 50 -  8 

så sander vi dekalema 
omgående per post. 

Ange adress, telefon & 
antal dekaler av resp 

storlek
RDA K onsult HB
F an n yd alsp la tån  12  

131 41 N acka  
0 8 -7 1 6  8 5  3 4  kvåll

Tack alla kunder som gett oss en flygande start! Många har 
redan upptåckt våra låga JS-priser, vår långa erfarennet av 
RC-flyg och vår snabba service. Vi expanderar kraftigt och 
nedenstående varor år endast en bråkdel av vårt sortiment. 
Beståll komplett sortimentslista mot 5 :- i frimårken.

RC-ANLÁGGNINGAR
Tx=Såndare, Rx=Mottagare 
ORIGINAL JR
MAX 5-FM, 3 servon, 1675:-
B6C-3SF, PCM/FM Tx, FM Rx, 3 kul
lagrade servon 517 2099:-
X-347, 3 program. PCM/FM Tx, PCM 
Rx.3 kullagrade servon 517, Rx- 
ack och laddare.Fantastiskt pris! 3099:-
GRAUPNER-JR
FM-314, FM 4-kanal, 3 servon, ut- 
byogbar till 7 kanaler. 1475:-
MC-16, PCM/FM. 8-kanlasanl. 5 prog.
1 servo och Fm Rx I ngår 2399:-
FUTABA
AM 4-kanal, 3 servon 148 1275:-
FM-5 Hkp, 4 servon, ackar, laddare 2845:- 
FM-6 Conquest, 3 servon, torTbatt. 2295:-
FM-6 Conquest, 4 servon, ackar, 
laddare 2695:-
FF-7 super A, PCM 7-kanal, 3 prog.
4 kullagrade servon, ackar, laddare 3999:-

T1LLBEHÓR RC-ANLÁGGNINGAR 
ORIGINAL JR OCH GRAUPNER JR
Mottagare, FM, 6 kanaler 675:-
Servo 507/508, standard 169:-
Servo 517, standard, kullager 189:-
Servo 4041, kullager, 4 kg 399:-
Servo 4031, dubbla kullager, 4.4 kg 595:-
Servo 4421, NYHET, sam.kobolt, 
dubbla kullager, 6,0 kg 625:-
Servo 513, NYHET, stållservo, kuli. 395:-
Servo 321, NYHET, mlcroservo, 
kullager, 22 gram, 2,3 kg 399:-
Servo 341, NYHET, mlcroservo,
18 gram, 2,3 kg 399:-
Servo 2003, stållservo, kuli. 7 kg 499:-
FUTABA
Mottagare, FM. 5 kanaler 525:-
Mottagare, FM, 8 kanaler 625:-
Mottagare micro, FM, 7 kanaler 795:-
Servo 148, standard, 3,5 kg 169:-
Servo 3100, stand, kullager 3,5 kg 219:-

Servo 5101, vattentått, dubbla
kullager, 4,0 kg 399:-
Servo S - 134, "tegelstenen", dubbla
kullager, 8,0 kg! 445:-
Servo S-136G, stålisen«), dubbla
kullager, 5,5 kg 445:-
Servo S-133, micro, 19 gram, 2,2 kg 399:-
Servo S-9202, hkp-servo, dubbla
kullager, 5,0 kg 575:-
ÓVRIGA FABRIKAT
T.T. mlnlservo, 33 gram, 22  kg 219:-

GLÓOSTIFTSMOTORER 
OS TVÅTAKT
15 FP med dåmpare o stift 515:-
25 FP med dåmpare o stift 579:-
40 FP med dåmpare o stift 659:-
40 SF  med dåmpare o stift 1080:-
46 SF  med dåmpare o stift 1150:-
BG X-1,35 cc utan dåmpare, med stift 2750:- 
OS FYRTAKT
FS 26 Surpass med dåmpare o stift 1039:-
FS 40 Surpass med dåmpare o stift 1259:-
FS 48 Surpass med dåmpare o stift 1449:-
FS 70 Surpass med dåmpare o stift 1729:-
FS 91 Surpass med dåmpare o stift 2060:-
FS 120 Surpass II m dåmpare o stift 2995:- 
IRVINE
Kvalitet I toppklass och vilka priser!
25 Blackhead, R/C, glldlager m damp. 495:- 
25 FSR/RC, dubbla kullager, m dåmp. 595:- 
25 FSR/RC ABC. dubbla kuli. m dåmp. 695:- 
40 FSR/RC, dubbla kullager, m dåmp. 745:- 
40 FSR/RC ABC, dubbla kuli. m dåmp. 795:- 
46 FSR/RC, dubbla kullager, m dåmp. 795:- 
46 FSR/RC ABC, dubbla kuli. m dåmp. 845:- 
61 FSR/RC, dubbla kullager, m dåmp. 945:- 
61 FSR/RC ABC, dubbla kuli. m dåmp. 995:-
ASP
40 RC ABC 695:-
46 RC ABC 795:-
61 RC, ring 895:-
61 RC ABC 945:-
75 RC ABC. NYHET, med dåmpare 995:-

SUPER TIGRE
S-90 RC, ring, med dåmpare 1795:-
S-2500, RC, ring utan dåmpare 1995:-

RC-FLYGBYGGSATSER
SCORPIO
Safari 2000, trainer, 20-25/2T 699:-
Savanna 35, skevtr. 35-45/2T.40-70/4T 939:- 
Baslc 2000, lågvlngad sportmodell,
25-40/2T, 40-48/4T 889:-
GRAUPNER
Chip, el-seglare, spv. 1600 mm 999:-
Race Rat, el-pylon, spv. 1000 mm 849:-
Electro Junior, elseglare 
COSMO
Cosmo 10 SR, skuldervlngad, 10-15/2T 349:-
UON
Apache 20S, trainer, ARF, 20-25/2T 699:-
Rebel 40T, trainer, ARF, 35-45/2T 1099:-
P51-D Mustang, ARF, EZ-typ, mycket 
snygg! 40-45/2T 1699:-
MARUTAKA
Av många ansedda som vårldens finaste 
skalabyggsatser.
F8F Bearcat, 60-90/2T 1475:-
JU 87B Stuka, 60-90/2T 1699:-
P51 -D  Mustang, 60-90/2T 1475:-
Spltflre MK 8, 60-90/2T 1215:-
AT-6 Texan, 90-120/2T, spv 1800 mm 1940:-
PILOT
Tiger Moth, 1/4-skala, spv 2200 mm 3150:- 
Plper Cub, 1/4-skala, spv 2700 mm 2995:- 
Bud Light Laser, EZ, 40-45/2T 2475:-
Dago Red Mustang, EZ, 40-45/2T 2699:-
Extra 230, EZ, 40-45/2T 2475:-
DWA-MODELS
P47-D Thunderboll. NYHET. Glas-
flberkropp, skuma vlngar, tråmatr.
rltnlng, spv 1650 mm, 60-120 1495:-
Dalotel D M -165, delvis byggd trå-
kropp, skuma vlngar, tråmatr.
rltnlng, spv 1800 mm, 60-120 1445:-
D.B. MODELS
Engelska hógkvalitetsbyggsatser

Scout, semlskala SE-5, 25-48 motor 945:- 
Glpsy Moth 20. semlskala DH 60, 20-26695:- 
Glpsy Moth 40, semlskala DH 60, 40-70 995:-
Plper Cub J3, 60-90, spv 2100 mm 1295:- 
Tlger Moth, 40-70, spv 1450 mm 995:-
Sopwlth Pup 1/4-skala, 70-120 1695:-
Spltflre Mk 1A, 1/5-skala, 120-240 2195:-
Hurrlcane 1/5-skala, 120-240 2495:-
FLAIR
Puppetéer, spv 1500 mm, 35-50 995:-
Magnatllla, spv 1400 mm, 25-40 845:-
S. E.5A, spv 1300 mm, 35-50 975:-
DYNAFUTE
P51-D Mus tang, sport-40, 28-40 795:-

DIVERSE T1LLBEHŮR
T. T. digital varvråknare 299:-
Ackvakt Quest, 8 dioder 178:-
Ackvakt, svensk toppkval. 10 dioder 295:-
Elektronlsk glodvåxlare, svensk 355:-
Fåltbox T.T. Byggsats 219:-
JS elstarter, 1 0 -9 1  motorer 349:-
JS 12 volt brånslepump 119:-

RC-T1LLBEHÓR FRAN:
Kavan, Dubro, Irvine, T.T., Pilot m.m. Priser på 
begåran.
NYHET. APC propellrar. Glasflberforstårkta, låc 
IJudnlvå. Prlsex. 10x6 24.50

AVIATIKAVDE LNING
Från vår flyghlstorlska avdelnlng erbjuder vi 
fóljande bocker till låga JS-prlser:
Svenska flygplan, L. Andersson 239:-
J 26 Mustang, L. Hellstróm 239:-
Flygplansrltnlngar 1 -5  av BJÓm Karlstróm 
Del 1, Skolflyg 99:-
Del 2, Jaktflyg 129:-
Del 3, Bombflyg 129>
Del 4, Spaningsflyg 149:-
Del 5, Transportflyg 159:-
Mánga Intressanta tltlar Inkommmer under 
våren från våra engelska leverantórer. Beståll 
vår kompletta Avlatlkllsta mot 5:- I frimårken.

Vålkommen med din order!
Ordertelefon 031 -  12 70 48, hela dygnet. 
Exp.tider med personlig service 
Man-Tor kl 12 -  15, Mån o Ons åven 1 9 - 2 1

Storebackegatan 10 413 18 Goteborg Tel 031-127048 
Postgiro nr. 46 66 59 -  0
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Ack-vakt
fór såker flygning
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nr 3
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SAITO FA-65 Golden Knlght bensln, kompl med 
monterad tyristortåndning, klar att kůra 3.440:-

SAITO FA-80 Golden Knight bensln 3.460:-

SWEDCON KB
Box 7045 m Telefon & fax 054-18 64 07 

S-650 07 KARLSTAD |  (eft 1630 tf nsvar)

BLUE BIRD· PRINCE40L!
Lågvingad ARF-kårra, spv 1.440 mm. Motor: 
.40- 50 2T, .40-.80 4T · Nastaň fårdig, 
kompl m hjul, tank, spinner, skruvar, 
gångjårn, propeller mm. Låttflugen!

BLUE BIRD · TRAINER 40T!
Hógvingad ARF-kårra, spv 1.580 mm. 
Motor 40- 50 2T, .40-.80 4T. Nástan 
fårdig, kompl m hjul, tank, spinner,
skruvar, gångjårn, propeller, mm. Låttflugen. Bra nybůrjarmodell!

BLUE BIRD MOTORER!
Samtliga motorer har dubbla kullager. Mycket pris vårda I
25F Hyg
28 FH helikopter 
ABC - 32F

545
575
650

AAC - 40F 
AAC - 46F 
AAC-51F

VI HAR ÅVEN:
OS-motorer · Bilar: Baja Growler · X-CELL helikopter 
KALT helikopter · mm mm till mycket fdrmånliga priser!

JR Radlo B6C-3SF computer 
B6C-4SHL computer 
JR Gyro NEJ 120 BB 
JR Servo NEW 517 
JR Servo 4021

2.050:-
2.495:-
1.195:-

190:-
550:-

RCM Hobby & Fritid AB
Box 9 · 332 00 GISLÅ VED · Tel 0371-11150 (1630-2000) · Fax 0370-22347

VIDEO
Learn to fly heli with Len Mount 275
World Scale Champs 88 245
Large Scale Meeting 1988 245
Large Scale Meeting 1989 245
Large Scale Meeting 1990 245
(De stora grabbarnas modeller!)
1 st Europ. Ducted Fan Fly-in '88 245
Dito, del 2 RC-Jets 2 245
Abingdon Ducted Fans 1987 245
Sandown Symposium 1989 245
NY! European Control-Line Champs 89 245 
NY! Hanno Prettner, World Champion 245 
NY som kommer! Paris Jet show RC-Jets 3 

BUD NOSEN MODELS 
Champion Citabria, spv 2.700 mm 1.265
Mr. Mulligan, spv 2.600 mm 1.595
P-51D Mustang, spv 2.550 mm 1.895
Aeronca Champion, spv 2.700 mm 1.245
Piper J-3 Cub, spv 2.700 mm 1.495

SIG MODELS
Scamp, fór .15-.20-motor 395
Klipper, fór .15-.20-motor 395
Super Sport, fór .15-.20-motor 395
Clipped Wing Cub, 56" 745
J-3 Dub, 71" 745
J-3 Cub, 1/4-skala 2.095
Four Star, fór .40-motor 696
Ryan STA Special 1.495

GREAT PLANES MODELS 
PT-20 615
PT-40 719
Trainer 20 720
Trainer 40 825
Trainer 60 1.030
Super Sportster 20 719
Super Sportster 40 885
Super Sportster 60 1.090
Super Sportster 90/120 1.215
Sportster Bipe 40 
Super Kaos 40 
Super Kaos 60 
CAP-21 40 
CAP-21 60 
Big Stik 20 
Big Stik 40 
Big Stik 60
Super Aeromaster 90/120 
Cherokee 40 
Super Decathlon 40 
Ultra Sport 40 
Electro Streak 
Electricub Standard 
Electricub De Luxe 
REA-MODELLER 
Kyosho Petit Breezin' 
med elpaket (1.425:-)
OS Ryan, med OS 40 FP 1.995
OS Max Laser, med OS 25 SF 1.998

Vår egen import av MERATI luftstail 
blev en succé.

Nu har vi full sortering på lager

V å r fo rs tå  R C -H obbykata log

år nu fdrdlg med 120 vdlfyllda sidor. 
Biir Din fór 50:- inkl porto I sedel 
eller på vårt postgiro 88 49 80-4

RADIO AKTIVE: småtillbehfir 
MERATI: Luftstail med tillbehór 
T3.: Video & flygfllmer 
JAMARA: Byggsatser & tillbehór 
MICK REEVES: Byggsatser

BYRON MODELS
De Luxe PITTS 
STAGGERWING 
F4U-1 Corsair 
PurrrPow'r Q 50 
RYAN ST-A 
SU-26M SUKHOI

CHRISTEN EAGLE 
Landståll till dito 
Landståll till dito 
CAP-21
CHRISTEN A-1 HUSKY 
P-47 THUNDERBOLT

Universal motorbockar Spinnrar m.m.
Super Tigre 3000 2.495:-
Om allt går bra, år modellerne hemma i slutet av 
februari. Andra modeller tas hem på begåran! 

JAMARA MODELS
Condor 25 ARF 898:
Citabria 20-25 ARF 865
Cessna 172 25 ARF 895
Cessna 172 40 ARF 1.195
Piper J-3 25 ARF 995
CAP-21 60-90 ARF 1.495
Westerly 25-40 byggsats 398
Focus elseglare inklusive motor 950

CARL GOLDBERG MODELS 
Mirage 550, elflyg 625
Freedom 20 485
Ultimate Bipe 1.465
Electra 545
Electra, utan el 410
Sophisticated Lady 440
Eagle 2 595
Eaglet 50 425
J-3 Cub, Clipped Wing, spv 1.687 mm 745

SCORPIO MODELS
Basic 2000 855
Savana 35 898
Fiesta 45 898
Super Soft Fly 898
Safari 2000 698
T elemaster 2000 1.375
Taurus 1.795
Top Quark 698

.090 - Modell Capris NU
875 • EZ Cherokee 40 L 2.350 1.498
.170 • EZ Cessna 40 T 2.200 1.498
.025 - EZ Sportsman 45 L 1.950 1.398
.375 - EZ Sportsman 45 H 1.950 1.365
720 • EZ Sportsman 25 H 1.300 898
780 - EZ Sportsman 25 T 1.300 965
925 - EZ Arrow Head 1.830 1.195
.395 * EZ Mermaid flygbåt 3.250 2.590
.050 - Pilot HURRICANE 1.165 865
.045 - Pilot DEWINE WIND 950 498
.030 - Pilot QB SLOPE 16 810 498
830 - Pilot HARLEQUIN 950 498
624 - Pilot QB 40 S 745 598
835 - Pilot 15 T 420 315

Pilot 10 L 465 340
Pilot CITABRIA 20 995 698

498 . Pilot 15 H 495 365
Pilot AERONCA CHAMPION 945
Pilot SUPER CUB 40 
Pilot NIEUPORT 28 .40 
Pilot BELL DECATHLON 
Pilot 1/4 PT-19 
Pilot ACRO 120 4-takt 
Pilot FOUR STAR 4-takt

1.765
1.798
1.850
3.350
2.150
2.250

Pilot TWIN ACE 2-motorig 1.225 
Pilot F-16 A 1.395
Kyosho VALENCIA 1.650 
O S32FH S  1.430
OS 61 RFH 1.535
O S61RFH S 1.870
OS 28 FH utan dåmpare 
KALT SPACE BARON 2.995 
KALT SPACE BARON ARF 3.250 
WINDCRUISERII 1.295:
Ett begrånsat antal CONCEPT 30 SE 
med ST 34-motor 4.575:-
KYOSHO CONVERT 2.495:-

665
1.345
1.398
1.450
2.698
1.590
1.590 

860 
798 
898

1.098 
1.1 
1.498 

898 
2.396 
2.598 

698:

3.395:-
1.898:-

Vi monterar utan kostnad 
anslutningskabeln till Din radio. 

Du betalar bara fór kabeln!

Ackvarnare, ny modell 10 dioder 295:-
' Ackvarnare, 2 dioder 6Θ:-

. perfekt kontroll av ackens kapacitet.

Handlar Du for 300:- får Du kopa en 2-diods ackvarnare for 45:-. Ev. anslutningskabel tillkommer.

Vi har 100 olika flygmodeller på lager! 
De fiesta O S  flyg- och bilmotorer.

Hela Kyosho-sortimentet. 
Massorav tillbehór. Egen import!

VI sklckar mycket och garna 
på postorder.

Higen order ar fer Ilten fer oss!

VI beklagar att vi Ibland har svárt att hlnna svara I telefon på grund 
av många kunder I affáren. Tips: Ring garna på fermiddagen!

sbdors
RC/H0BBV.

Folkungagatan 132C, 11630 Stockholm 
Måndag-Fredag 10.00-18.00, 
Lunchstangt 13.00-14.00 
LPrdag 10.00-13.00 
Telefon 08-43 67 87

€ KILLING PROOUCTS _
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Fram tiden hår!
JR X-347-radion som klarar det m esta!

Pris 3.295:- med 3 st kullagrade servon,
från mottagarack och laddare

Nu behóver Du inte 
långre kópa en 
specialradio fór flyg 
eller helikopter.
X-347 har som 
standard computer
program fór 
ACRO (flyg)
HELI (helikopter), 
GLIDER (segelfly g)
Alla program omfattar
• PCM Computer- 

mixningssystem 
7 kanaler,
NES-517 BB-servon

• Utslagsbegrånsning 
fór skev-, hojd- & 
sidoroder

• Exponentialutslag
• Servoreversering
• Åndutslagsjustering
• PCM/PPM-omkoppling

Box 184 
332 00 Gislaved

X "
^  WORLD ^  
VCHAMPIONV 
^  PROPO g

;ch>

Modeller & Elektronik AB

Du behóver inte heller 
komplettera med extra 
moduler fór 
specialfunktioner

Beståli JR-katalogen 
fór ytterligare 
information!
Sått In 25:- på vårt 
postgirokonto 
81 9755-0
Alla program omfattar
• Programerbar lårar/ 

elev-funktion 1-5 
kanaler

• Modellval: 4 
modellminnen

• Modellnamn
• Stoppur m 

nedraknings-larm
• Kopieringsfunktion
• Batterilarm
• Direkt servokontroll 

med DSC-kabel mm

Telefon 0371-107 09 
Telefax 0371-107 45

Krásna modellbyggare 
val jer hobbytrå hos oss! 
Det Du saknar hos andra 
finns hos oss!
For finsm akaren finns åven sprucelist!

■  Framkantlist 6 x 8 - *  1 6 x 2 2  mm
Clark Y -» symmetriska

■  Pianotråd 0,75 -> 5 mm diameter

■  Profillister fór båttre luftstrømning 
kring roderytorna.

■  Vingstóttor - profilhyvlade
■  Rotorblad till RC autogiro och 

RC helikoptrar

Multiplex!!!
Segelflygspecialisten

Alpina Magic
Spånnvidd 3800-4400 mm Ca-pris 2.423:-

Rekvirera Multiplex-katalogen. 156 sidor i fårg, tysk text 45:-. 
Beloppet in såttes på postgirokonto 37 54 51-2.

Thermoflugel nu i lager!
Ett flertal segelmodeller har kommit - bland annat skalasegelplan 
som ASW 24, ASW 22, ASW 17 och DG 500. Spånnvidderna 
ligger kring 4 meter!

Balsa · plywood · furu · ródbok · mm

Prislistor mot dubbelt brevporto 
ÅTERFORSÅLJARE ANTAGES!

PeAs Rotorblad
v Kållarvågen 13 · S-813 10 Torsåker · 0290-851 37 & 407 32

Agent och distributor fór Multiplex 
flygplan och tillbehór

HOGANÅS
Återforsaljare sokes!

hobby och 
elektronik

Postadress: Box 133, 263 22 Hoganås · Telefon 042-33 02 30
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GRATTIS Bjórn Blom, 12 år, 
segrare 11990 års LINDANSE

1991 års Lindansfinal genomfors den 24-25 augusti 
I samband med årets SM-tavlingar I linflyg.

Vinn 
Lindansen '91 
med 
Linus!

Motor:
Nyborjare 3,5 cc 
Erfarna 5,0 cc

Linus år ungdomsmodellen fór Lindansen. Lått att bygga.
Kop den direkt från SMFF:s expedition, Box 10022,60010 Norrkóping, 
telefon 011-13 21 10

LINUS · spånnvidd 1.050 mm · vikt 700-750 gram 
komplett byggsats · Enbart ritning 25:- + portoPRIS 285:-

forlag Byggsatsen innehåller ritning med byggbeskrivning samt alla delar fårdiga fór montering. 
Tank, hjul och stall samt alla beslag ingår i byggsatsen - dočkej klådsel, lim och lack.

Lindansen år en ungdomståvling fór nåsta generation linflygare!

PACE SPIRIT Byggsatserna innehåller 
plan kande cellplastvingar 
och kroppdversidor, stansade 
& numrerade detaljer, motorkåp, 
i glasfiber, tank, landståll, 
hjulhus i ABS, beslag, 
horn, ritning i fullskala mm.

Hårliga modeller fór Dig som 
gillar att bygga och flyga i sommar

Bra byggsatser av 
engelsk hóg kvalitet!

PACE SPIRIT
Semiskalamodell · Stephens Acro 
Spånnvidd: 1.905 mm
Motor: .60 - .90 2-takt eller 1.20 - 2.40 4-takt

MYSTIC · Trevlig, originell sportkårra med 
aerobatiska egenskaper 
Spånnvidd: 1.905 mm
Motor: .60 - .90 2-takt eller 1.20 - 2.40 4-takt

SORCEROR · Aerobatisk trainer med 
mycket goda hog- och lågfartegenskaper 
Spånnvidd: 1.905 mm 
Motor: .60 - .80 2-takt eller 1.20 - 2.40 4-takt

Bygg intressant och flyg avancerat med 
Wolfgang Matts vidareutveckling av Joker! SAPHIR *

Spånnvidd 1.750 mm · Långd 1.625 mm · Vingarea 55 dm2 · Stabarea 12 dm2 · 
Vikt 3.7 - 4.0 kg · Motor .60 2-takt (FOX Eagle/2 x 9 prop - bra val!) eller 1.20 4-takt

IH

Byggsatsen tillverkas av Dave Smith Modete, England, 

Alla byggsatserna innehåller abachjplankade cellplastvingar, 
tilverkade av Dalemans Wings, England! Linjåritet inom 1 mm!

Levereras i fyra delar.

Byggsatsen finns i 3 olika utforanden:

1. Grundbyggsats
2. Jiggbyggd kropp. Linjåritet <1 mm
3. Kolfberkropp. Linjåritet <1 mm.

1ScanLoad AB 1 Γ Ί s

Box 250 733 24 SALA ■» I

Tel 0224 -104 90 
1̂· >J -------------

f e
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NARKES 
H088YCENTEK

BORJESSONS EFTR. 
Specialbutiken fór 

modellfiyg!

RC-anlággningar, byggsatser,tillbehór, 
motorer, bilar, båtar, Bórjesson-repet

Jag  s k lc k a r gårna p å  postorder!

Våstanby 35,716 93 Fjugesta 
Telefon 0585-203 02

A E E ©  X  
P R O D U K T E R

Nymóvágen 110 · 290 34 Fjålkinge 
Tel: 044-560 57

BYGGSATSER: Lajban, Josefin, Bonito 
(Flairs). Materialsatser: Orion, Mixen, 
Lajban, Sk-78, Kompis.
(Vissa med fårdiga spryglar) 

SKALARITNINGAR 
MOTORER: OS, Irvine 
RADIO: Graupner, Futaba

STOR SORTERING PÁ BALSA
Postorderfórsáljning 

Katalog mot 20:- inklusive porto 
ÓPPETTIDER: Vardagar 1600-2000

KUNGSBACKA

BRA
Sortering fór alia hobbyentusiaster

Alltid råtta

PRISER
Vålkomna in eller ring!

Vi skickar fiven mot postorder!
KBA Lek & Hobby, Sódra Torggatan 7

l u l e A

RC-SPECIALISTEN I NORR!
Motorer OS · Enya · Irvine · Rossi
Radio Multiplex · JR/Graupner · Futaba · Hltec
Byggsats SIG · Kato · Marutaka med flera

Helikopter Concept 30 · CHC-Butik 

BALSA · BEKLÅDNADSMATERIAL mm 
Postorder · Kontokort tages

THYLIN SERVICE
Stationsgatan 62 · 951 32 LULEÅ 

0920-129 29 · 010-58 37 19 
Óppet måndag-fredag 8-17 · RING GÅRNA!

LANDSKRONA

IM01ANDER1 
LH 0B B Y —

MOLANDER HOBBY
Post: Kavaljersgården 23 · 261 62 Landskrona 
Butik: Hantverkargatan 2 · 261 51 Landskrona 
Telefon: 0418-179 85

MODELLFLYG · BÅT 
RITNINGAR · MOTORER 
RADIOANLÁGGNINGAR 

TILLBEHÓR mm

Fór samlare
RITNINGAR FRÅN 1940-1960 

Skala 1:25 och fri fly g

S.E. TRUEDSSON
FACK541 · 200 10 MALMO 
040-15 51 98 & 040-15 16 43

SIGTUNA

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

Båtar med många tillbehór 
RC-flyg från bl a SIG, Pilot,
Premier Balsa och FLAIR 
Motorer OS, Super Tigre, Irvine m fl 
Elmotorer for flyg och båtar 
RC: Sanwa, Futaba, Challenger m fl 
Ritnlngar från Dennis Bryant (ELITE) 
och Bo Gårdstad
Pollardrór & Maxaldvinschar och massor 
med andra tillbehór och material.
Prislista mot dubbelt svarsporto
Oppet vard 16-18; (Stångd onsd) lord 10-15,
Óvriga tider telefonsvarere.

STOCKHOLM

m o .UdT
Box 8153,104 20 Stockholm 

Butik: Pipersgatan 25 
Tel 08-54 84 55 · Fax 08-739 04 90 

Óppet: mån-fre 12-18 · lor 11-14

★  BÓCKER ★  TIDNINGAR *  
★  RITNINGAR ★

Flyg, tåg, båt, modellbygge, militaria
KOPER & SÅLJER antikvariska bócker 

Udda och ovanliga plastmodeller 
POSTORDER 

Anmål Dig till vårl register!

v å s t e r As

NORWEGIAN

MODELLERS
tel 021-18 77 35 
fax 021-11 42 35

tel 021-13 10 60

Tvá hobbybutiker 
under samma tak

på Kopparbergsvågen 25 
Box 206 · 721 06 Våsterås

VARBERG^^^_ ^

Natánš^ŇfP-
Telefon Box 47
0340-600 66 430 24 Vårobacka
Byggsatser
• Nårskala: Flair, Powerplane Inter
• national, M Reeves, Boddington
• Oldtimer: Ben Buckle 
Motorer:
• Glodstift: Irvine, Laser och MVVS
• Diesel: Mills, MVVS och Irvine
• C 02: Modela
Radio: Digifleet
Tåg: Bachmann G

----------------- [ Postorder ]-----------------

GENARP

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

m fl samt tillbehór och service.
X

Modeller · motorer · byggsatser, 
beklådnad · balsa · modelltillbehor.

Digital fickmultimeter i plånboks-format 
endast 108 x 54 x 8 mm.

(30 års erfarenhet av RC-flyg!)

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

E
HOBBYCENTER

Karl Johansgatan 7 
Box 4021 Telefon 031-12 62 20 

400 40 Goteborg

TÅG nytt & beg · FLYG · BÅT · BIL 
RC-anlåggn · Plastbyggsatser 

Massor av annat smått och gott!

T 7 VÅLKOMNA TTjJ: IN! ! r

LINKÓPING

BORGS hobby
Apotekargatan 7, 582 27 LinkSping 

Telefon 013-12 39 81

Model - flyg - båt - bil 
Motorer - Radioanlåggningar

Modelljårnvågar - Bilbanor 
Plastbyggsatser 

Experimentlådor - Tillbehór

LULEÅ

RC-FLYG TILL LÅGA PRISER

o Futaba, Sanwa 
o Enya, OS
o Byggsatser: Pilot, SIG, Model Tech, 

Great Planes, TopFlite, Graupner 
Marutaka

o Stort balsasortimeňt 
o Utókad tillbehórssida 
o Postorder, ingen egen katalog 
o Ring fór information

Elektronik & Hobby
Tel. 0920-258 61 * 488 89

Vattentomsvågen 12 951 61 Luleå

MALMO

z ^ xmoMflfi
MODEL
CRAFT
Rundelsgatan 16 
211 36 Malmó 
Tel: 040-714 35 
Fax:040-12 97 05

Det mesta och det basta fór RC-flyg, 
-bil, -båt, tillbehór, modelljårnvåg, 
bilbanor mm.

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

MOLKOM

Eli HIB g
RC år modellen!
UNITRACTS infållbara stall 
med fjådrande ”oleo”-ben. 
SKALA-ritningar från Brian 

Taylor, Duncan Hutson m. fl. 
PRISLISTA mot adresserat 

dubbel-frankerat kuvert.
PO STAD RESS Box 77, 660 60 Molkom 
0553-211 17 Postg iro 22 97 20 - 8

STOCKHOLM

FHT0©
Box 6008, 183 06Tåby 
Bergtorpsvågen, Karby Gård 
Tel 0762-103 80 & 113 92

Specialitet:
RC-flyg, radio, motorer, balsa, 

byggsatser, tillbehór, Futaba, Pilot, 
Enya, OS mm.

KONTOKORT TAGES. 
Postorder

OREBRO

HOBBYTEKNIK
Radiostyrda bilar
BIL · FLYG · BÅT 

TILLBEHÓR · MOTORER 
RC-ANLÁGGNINGAR · BALSALIST  o d 

BYGGSATSER · RACINGDELAR 

PK CORALLY-katalog

POSTORDER
MÅNGÅRIG erfarenhet av RC-bilar 
gór att vi kan ge Dig bra service.

Odenvågen 22 · 703 65 OREBRO  
Tel 019-14 07 35 & 019-14 15 48

UM EÅ
Allt inom radiostyrd hobby. 
Byggmaterial, tillbehór, 
motorer, glodstift, ackar.
Nu avert modeller från Flair

Grubbevagen 63, 902 50 UMEA 
Tel 090-14 44 02.

OREBRO

tfåkans IfobbyM
Lundvågen 11 (Hovsta) ‘■ *» 0  
703 76 Órebro 
Tel 019-22 66 13

FLYG - BIL* BÅT
Byggsatser, RC-anlággningar, 
motorer, balsa, tillbehór. 
Specialitet: Eldrivna modeller. 
Dessutom personlig service och 
låga priser.
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S A N W A  C onquest FM 4 år en  m yck et prisvård  radiostyr- 
n ing  for f lygan d e m odeller. En m odern  konstruktion , FM- 
m odu lerin g  och 35M H Z frekvensbånd  borgar for en  såker 
och  driftsåker radio.

C onquest FM4 år ut- 
ru stad  m ed  re v er se 
ring  på alia  kanaler, 
u ts la g s -b e g r å n s n in g  
på två kanaler och  le
vereras m ed  tre ser- 
von , extra servoarm ar 
o c h  s v e n s k  in str u k 
tion.

C on q u est FM finns  
o c k så  i 6 -k a n a ls u t-  
fórande och  i en  5-ka- 
n a ls  h e l ik o p te r v e r 
s io n . C o n q u e st  FM 5 
H eli år också utrustad  
m e d  m ix -fu n k t io n ,  
throttle h o ld , och  id le
ur  ■
Ca.pris: 1495.- (FM4)
Ca.pris: 1875.- (FM6)
Ca.pris: 2150 - (Heli)

r Advanced Technology - since 1973

F i  S A / V M A

HOBBYKATALOGEN!!
Nu finns den i Din Lek- och Hobbybutik - HOBBYKATALOGEN - från 
Carrocar AB! Katalogen omfattar 168 sidor med det mesta Du behover 
for att framgångsrikt utova Din favorithobby. Du kan kopa katalogen 
i nedanstående vålsorterade Lek- och Hobbybutiker eller bestalla den 
direkt från oss. I nedanstående butiker hittar Du också mycket av 
katalogens modeller och tillbehor!
A lvesta  Lek & Hobby 0472-13750 A rv ika  Wikstroms RC Hobby 0570-18905 Borås Hobbex Butiken 033-171000.
JJ Hobby 033-101067 Fa lkop ing  Sagolandet 0515-11100 Falun KB's RC Hobby 023-25866 F jugesta Narkes 
Hobbycenter 0585-20302 Genarp Romele Elektronik-RC-Hobby Gavle Leksakshuset 026-103360 Goteborg 
Folke V Johansson 031 -224056, Hobbycenter 031-126220, Lekfemrran 031 -156517 Ha llunda Tumba Musik 
& Hobby 0753-76900 H a llsberg Wennbergs Hobby 0582-15060 H e lsingborg Leksaks Metropolen 042- 
130100 Hoganås Hobbyboden 042-349750 Jonkop ing  Jutaholms Hobby 036-128777 K arlskrona 
Corner 0455-17820 K arlskoga JK's Hobby 0586-58420 K arls tad  Leksakshuset 054-110215 K ram fors 
Masti 0612-15034 K ris tia n s ta d  Havannamagasinet 044-110839 L idkop ing  Flyghobby 0510-26234 
L inkop ing  Borgs Hobby 013-123981, Racing Hobby 013-123027Luleå Kringlan Hobby 0920-11711, RC 
Elektronik & Hobby 0920-25861, Thylins Service 0920-12929 M a lm ij Bildelen 040-918484, Bosses 
Hobby 040-291120, Melab 040-910108 N o rrkop ing  Lekhuset 011-188891 R im bn Ess-Ge 
Modellhobby 0175-70690 S ig tuna Sigtuna Hobby 0760-50555 Skene Necanders Hobby 0320- 
47077 Stenungsund Kenneth 's Modellhobby 0303-88223 S tockho lm  Kungs Hobby 08-547077,
Rotte's Model Iflyg 08-333044, Wentzels Hobby 08-217860 S trom stad Kjells Lek & Hobby 0526- 
11420 S å ffle  Hobbykallaren 0533-14594 Soderham n Roger's Hobby 0270-58126 S odertå lje  
Hobby Fantasten 0755-14484 T o m e lilla  Everods RC Hobby 0417-31338 T ro llh å tta n  Leksaken 
0520-31133, Tubra Leksaker 0520-13545 U ddevalla  Frimodigs Lek & hobby 0522-15177 Umeå 
Hobby Centrum 090-139590, Serviceboden 090-140929, Slójd & Hobby 090-144402 Uppsala Modellhobby 
018-120560 Varberg Hobby Elektronik 0340-80595 Vårnam o Bra Lek 0370-12132, Leksakshuset Ratke 0370-11189 
V åste rås Aros Hobby & Lek 021 -131060, Zetterlunds Lek & Hobby 021 -131491 V åstra  Fro lunda Toy s Leksaker 
& Hobby 031 -459401 Ystad RC Hobby Syd 0411 -16245 Årsunda LE Hobby 026-40918 Å storp  Hobby & Data 
042-54461 Å lm h u lt Linds Klader & Lek 0476-12838 Orebro Håkans Hobby Fritid 019-226613,
Hobbyteknik RC Bil 019-140735 Ostersund Korg Olies 063-110014

Finns i vålsorterade lek- och hobbybutiker. 
Distribueras av:

C arrocar AB, Box 1211, 581 11 Linkoping, 
Tel 013 -112224

κ φ
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H I R O a O

A  M ed Shuttle Z-serien pre-
m m m senterar HIROBO en  m yck et

i ^ m Ě J á J w f Ě p  vå lflygan d e helikopter som
också låm par s ig  v å l fór n y- 
bdrjare. Jámfórt m ed  tid igare  
Shuttle m odeller år Z -serien  
utrustad  m ed  det n ya FZ ro- 

torh uvu det, långre stjårtbom , långre v ik tad e huvudrotor-  
blad, m m . D en nya u trustn ingen  ger både båttre stabilitet 
och  fórbáttrad aerobatic form åga! Shuttle Z finns i m ånga  
versioner, vålj d en  version  som  passar D ig  båst!

Shuttle Z / OS32FH, Ca.pris: 3420.- (Form onterad) 
Shuttle Z/O S32FFIX, Ca.pris: 3750.- (Form onterad) 
Shuttle Z X /O S32F H , Ca.pris: 3998.- (Form onterad) 
Shuttle Z X /O S32FH X , Ca.pris: 4345.- (Form onterad) 
Shuttle Z X /b y g g sa ts , u tan  m otor, C a.pris : 2950.- 
Shuttle Z X  innehåller också 20 kullager och metallkoppling. 
OS32FHX motorn år utrustad med inbyggd startanordning.

S A /V  W A

o n q u e s ÍFM4
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Nårskalamodeller
Bygg & flyg nårskalamodeller fr&n l:a  
vårldskriget och m ycket mera från FLAIR. 
Fårdlgsågade delar · Fór 2,5  - 10 cc.

Pampiga modeller
Från l:a  & 2:a vårldskriget. David Boddingtons 
design . Vingar i frlgollt, glasfiberkåpa, alu- 
spinner. Engelsk tillverkning. 15-30 cc.

Oldtimer
modeller
Prova sjålv hur det bórjade 
med en modeli från Ben 
Buckle · med fårdlgsågade 
delar. Finns i många modeller 
• Fór 3 ,5  - 10 cc.

Låttbyggda
modeller
Powerplane Internationals 
bestseller-m odeller med 
fårdiga vingar, perfekt 
passform på ingående 
detaljer · Fór 6 ,5  - 10 cc.

APC-
propellem
Tyst gång. Hóg verknings- 
grad. Hóg hållfasthet genom  
långflbrig glasfiberarmering. 

7x3 - 7x10 8x4 - 8x10
9x4 - 9x10 10x6 - 10x10

11x6 - 11x9 12x6 - 12x8

M odellmotorernas 
Rolls-Royce! 
Tillverkas på 
bestållning. 5 års 
garanti inklusive  
skador vid marksyn! 
V-Laser & Single- 
Laser. 7 ,5  - 30 cc.

Irvine
Irvine år en hógkvalitetsm otor, sedan 20  år 
tillverkad i England. Hóg effekt och såker 
gång.finns i storlekar 2,5  - 10 cc.

Ritningar från bland annat 
Mick Reeves och Thoijets.

Natans Hobby
Box 47 · 430 24 VårO-Backa · (vardag 1000-1800, lórdag 1000-1300) · Telefon 0340-600 66 · Telefax 0340-65513 \

—  —  —  —  —i —  —  —  —  - i  — —  —  —  —  —  —i —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  *
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ALLTID STEGET
FS-120 SURPASS SP

FORE . . .
FS-120 SURPASS SP ar vårldens 
forstå modellmotor forsedd med en 
mekanisk kompressor av Rootstyp 
som har inbyggd brånslepump. Denna 
ger motorn ett ingastryck på två gånger 
det atmosfåriska vilket resulterar i en 
effektokning på 20-30%. Detta gór FS- 
120 SURPASS SP till marknadens i 
sårklass starkaste fyrtaktare i sin 
storlek.

FS-120 SURPASS P har excellenta 
gångegenskaper. År låttstartad. Har 
imponerande låg & såker tomgång 
med omedelbar acceleration.

FS-120 SURPASS SP har också 
fordelen av okritisk tankplacering tack 
vare pump & regulator.

FS-120 SURPASS SP år fór Dig 
som kråver det båsta som modern 
modellmotorteknik kan erbjuda!

Kompressor-
matad
Cyl volym 19,99 cc
Cyl diam 30,40 mm
Slaglångd 27,50 mm
Vikt 1035 g
Effekt 2,6 hk/10000

v/min

Två heltuffa jetkårror dår inga 
dyra flåktaggregat behovs. Har 
skjutande propellrar med 
motorerna prydligt inbyggda och 
vål dolda i modellernas utblås.

SPORTS AVIATION
TAR DIG IN I JETALDERN

%

Generalagent

MODEL-CRAFT
Rundelsgatan 16
211 36 MALMO TEL 040-714 35

F-16
Spånnvidd
Långd
Vingyta
Vikt
Motor

1012 mm 
1080 mm 
23 dm2 

ca 1,9 kg 
.25-.32 tvåtakt

Vinge, "stabbe” & fena kom
mer i snyggt EZ-utforande med 
fårdig finish. F-16 kroppen år 
fårdigdragen i plast medan F- 
18 har en kropp i ny TUFLEX- 
plast som år oerhórt seg och 
stryktålig. Satserna innehåller 
dessutom allt i tillbehor som Du 
behover forutom radio & motor.

Som sina forebilder erbjuder 
både F-16 &F- 
fullt vårdiga en jetkårra.

F-18 HORNET år fórberedd 
fór infållbara ståil om så ónskas!

F-18 HORNET
Spånnvidd
Långd
Vingyta
Vikt
Motor

1110 mm 
1390 mm 
31 dm2 
ca 3 kg 
.45-,46 tvåtakt
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Calypso modeil Mk2
Hanno Prettners 
kånda modell
Byggsatsen innehåller 
Duraflexkropp, abacchi- 
plankade cellplastvingar 
med fårdiga åndstycken, 
motorbockar, hjul, tank, 
spinner, landningsståll, 
linkar, skruvar mm.

Duraflex flottorer
fardigformade med monteringskit & roder av nylon (stall 
ingår ej) Langd 950 mm Vikt 560 g. Fór modell 3,5 - 6,0 kg

A vio m o d e lli snur ro r

"Super Sonic"
Komposit-propeller 
50% nylon

"Supersonic" 10" x 6" 
tråpropeller 11"x7,5" 
Hóg kvalitet 12" x 6" 
Bra pris 12” x 9"
Finns i foljande 13” x 6" 
storlekar: 14" x 6”

15" x 7"

Rossi's
várldsberómda glodstift
Lagerfórs i samtliga modeller

Rossi R 61 3+2 Rossi R 90, DF motor
Kraftfull bakutblåsare som R 90/3 + 2 RV ABC 15 cc, 
levererar 2.35 Hk vid 5,98 Hk, 22.000 rpm 
17.500 rpm cod. 20.90/3 + 2

M a s te r F ly  k its

Crusader F8J
Tillverkad i glasfiber och komposit. Håller mycket god 
finish, komplett med monteringsdetaljer, cockpit, stora 
dekalark, ritning, flåktaggregat, motorbockar, luftdrivet, 
infållbart landningsståll mm

A vio m o d e lli K its

Cessna Cardinal
Det vålkånda och mycket prisvårda sportflygplanet med 
utmårkta flygegenskaper. Byggsatsen innehåller 
Duraflexkropp, abacciplankade cellplstvingar, landnings
ståll, hjul, tank, spinner och mycket mycket mer.

ASSO PRODUKTER AB « N GRÅNGESBERGSGATAN 16 · 214 50 MALMO · TELEFON 040-866 55
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Kop grejer fo r Dig sjålv, 
Dina m odeller e ller Din klubb!

Klubbar och skolor 
faktureres -  

ovriga leveranser 
sker mot postfórskott

SMFF:s expedition 
Box 100 22 
600 10 Norrkóping 
Telefon 011-13 21 10

Fórbundsmárke, rockslagsmårke 
Fórbundsmárke, blazermårke 
Slipsklámma med fórbundsmárke 
Nyckelring med fórbundsmárke

Modellflygmárke, brons 
Modellflygmárke, silver 
Modellflygmárke, guld

SMFF-dekaler, 1 st 70 x 70 cm 
SMFF-dekaler, 8 st pá karta, 300 x 300 mm 
Távlingsregler fór olika FAI-klasser m fl, per st 
Domarhandledning F3A, 89 års regler 
Domarhandledning F4C, 89 års regler 
Handbok: "Att vara model If lygledare"
Handbok: "Modellfiygets grunder"
Bokpaket: "VI modellflyger", 2 delar 
AMA-Cub, introduktionsmodeil, byggsats 
Thermal Dart · NY!
LINUS, linmodell, byggsats
LINUS, linmodell, enbart ritning
Byggplatta, 80 x 24 cm
NYBORJARPAKET, antal 1-4 st, per styck
NYBĎRJARPAKET, antal 5 st
Klådseipapper, gult & rótt, 12 el 21 g/m3, per ark
T-shirt, från EM 87 eller EM 88

Endasttill klubbar 
- prov skali avlággas!

15:-
40:-
25:-

2:-

20:-
22:-
23:-

5:-
10:-
10:-
50:-
50:-
20:-
20:-
20:-
17:-
35:-

285:-
25:-
20:-

200:-
800:-
4:50
40:-

SÅLJES SÅLJES SÅLJES SÅLJES
HELIKOPTER X-CELL 60
Helikoptem ar komplett med OS 61 
SFN-H och pipa. Lite flugen och i 
verkligt toppskick. 040-94 20 40 
dag, 040-54 61 79 kvållar. Ola.

HÓGVINGAT PLAN
Hogvingatplanmed Sanwa6-kanals 
radio, Enya ,19-motor, ackar och 
laddare. År flygfårdig. Har aldrig 
stortat! 0479-138 71 Michael

RADIOSTYRD BIL
Falcon. 031-68 21 19 Fredrik

■  Í M Í M Í W Í ď

FUTABA-MOTTAGARE
Jag kóper gama en Futaba-motta- 
gare FP-R 118GPPCM.
054-18 64 07 (kl 0800-1700)

VERON SKYSCOOTER
Ritning/kopia till V eron Skyscooter 
RC-oldtimer. 0155-697 87, Arne

TIGER M OTH
Skala 1:3,9, tråfardig och dukad, 
motorkåpa, delar till landstall samt 
div beslag. Mycket valbyggd. Pris 
2.500:-. 054-15 87 14 Kvalistid.

HOBBYRUMSSTÅDNING
2 st kompletta Sting-pylong med 
OS 10FP. Per styck 650:-; 1 stdub- 
beldackare J2, 1000 mm spv, beg. 
400:-; Seglare f6r bogsering eller 
hand, inkl koppling. 1 st Bacili, 145 
cm spv, 300:-; 1 st Albatross, 245 
cm spv, inkl två nya vingservon, 
800:-; 1 st OS 15 FP, beg. 300:-. 
0530-205 53 efter 1700. Thommy.

HELKOPTERRADIO
Helikopterradio JR PCM-10 kom
plett med vaska, servon och motta- 
gare, nyskick, pris beroende på ut- 
rustning. 0155-824 81, Thomas. 
MOTOR
1 st OS 25FS, end inkord, 500:-. 
0573-231 34 kvalistid.

Fotofåvling!
Modellflygnytt utlyser hár lite i skymundan en pristavling. Det galler att ta bra 
modellflygbilder, som bli bra och såljande omslag till tidningen.
Det måste vara fårgdia och minst 24x36 mm. Kom ihåg, att omslagsbilden ar 
STÅENDE och reprogubbama foredrar STÅENDE dior - då biir kvaliten bast. 
Bokpriser utlovas fór varje anvand bild. Jury: Fotograf Jan Tydell och Den gamble.

Sveriges 
Modellflygfórbund
bildades 1957 och har 
klubbar, klubbmedlemmar 
och enskllda personer som 
medlemmer.

Forbunde ordi orande
Bengt-Erik Sůderstrům 
Rullstensvagen 17 
616 00 Åby
Telefon 011-665 58 bost 

011-15 40 00 arb 
Telefax 011-23 83 08

Vice fór bundsordfora ode
Lennarth Larsson 
Kristinebergsvågen 17 
183 44 Tåby
Telefon 0762-502 65 bost 

08-713 37 91 arb

Sekreterare
Henning Andréasson 
Tuborgsgatan 1 B II 
217 41 Malmů 
Telefon 040-91 58 42

Kasa or
Johan Bagge 
Lokegatan 24 
602 36 NorrkCping 
Telefon 011-13 36 47 bost 

011-19 1386 arb

Suppleant
Roland Allberg 
Adjutantsvågen 6 
834 00 Brunflo 
Telefon 063-217 00 bost 

063-15 15 67 arb

Utbildning sled are
Ingemar Holmberg 
Kalmarvågen 33 
852 65 Sundsvall 
Telefon 060-50 11 84 bost 

060-15 1000 arb

Ledam ot
Gunnar Eriksson 
Ostrá Parkgatan 26 
951 36 Luleå 
Telefon 0920-239 26 bost 
Telefax 0920-228 87 fvb

Grenchef Friflyg
Johan Bagge 
Lokegatan 24 
602 36 NorrkCping 
Telefon 011 -13 36 47 bost 

011-19 13 86 arb

Grenchef Radioflyg
Hanns Flyckt 
Åkershultsvågen 2 
564 00 Bankeryd 
Telefon 036-721 10bost 

036-19 96 00 arb 
010-36 33 83 bil

Forlagsansvarig och 
ExpeditionsfórestAndare
Bo Hallgren 
Box 30
618 00 Kolmården 
Telefon 011-925 97
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Commander m©2020

FUTABA-programmet: servon, 
mottagare, kristaller, kablar mm.

Konsekvent prissåttning 
= prisvårt från Swedcon KB!

HORNET spv 2 .040  mm
Super Cub spv 2 .240  mm
Silver Bird spv 2 .190  mm
Weeked Flyer spv 2 .134  mm
Grasmiicke spv 1.415 mm
Heinkel 72 Kadett spv 2 .250  mm  
H einkel 72 ovan · Cub till v ån ste r

Ring/skriv efter gratis prospekt med svensk dversåttning och prislista.

Helmetallmodeller
med goda flygegenskaper 
och det dår lite extra!

''l B e n s in m o to r  

H B  61 PDF  

1,85 PS kom p l 

m onte rad  10 cc  
m e d  ty ris to r- 

tå n d n in g .

F inns  aven tó r  

2-cyt. m otor.

S A IT O -n y tt: 

FASO G K  

7,5 cc 1 PS  
FA-80 GK  

13,1 cc  1,35 PS  

Vi h a r hela  

S a ito -

p ro g ra m m e t.

S uper M icro  

servo  12J5 g  

12x26,4x28 m m  

M icro-Servo 19 g  

12,5x30x30 m m  
A n s lu tn .-k a b la r  

en lig t onskan  
M e ta llvxF Iåd a !

Vi har Modellkataloger från 
JAMARA, RODEL, KRICK, TONI 
CLARK, WEBRA, KAVAN - 
bestall dem från oss!

SW EDCO N KB
Box 7045 · S-650 07 KARLSTAD 

Telefon & fax 054-18 64 07 (eft 1630 tfnsvar)MODELLBAU

0 R B 0  AB
Lidgatan 20*17158 SOLNA · Ordertelefon 08-34 78 43 f K S " 5 MUL TIPLEX-katalog, tysk, engelsk eller fransk, sått in 50:- 
Kundservicetisd & torsdi 8-20, lord 10-13 *08-83 25 85 på pg 190082-8 (over disk cirka 37:-).

1 | \ Γ Γ Γ  Kombiladdare for alla MPX, med laddkablar, 30-280mA c i r k a p r i s  

I ' l l  I  I  + encells blyack el NiCd ·  svensk bruksanvisning 291:-

!—28—I
Super Micro Servo

Ett helt nytt koncept for radiostyrningsanlåggningar med microprocessor
•  sand aren år avsedd både for helikopter och andra flygmodeller
•  allprogramvara finns med från borjan, 6 modellminnen
• alla instållningar sker analogt i direkt kontakt med din modeil
•  du "tillverkar"  sjålv de blandare du behover; funktionerna kan "staplas"
•  med digitalvred och Quick Select for snabb instållning av funktioner

levereras med detaljerad svensk bruksanvisning]
•  Heli: Schlåter, Heim, 3- och 4-punktshuvud (+geometri f 3-p), 

stjårtrotorbtandare, fas 0 °  till +/- 45°, gyroblandare, 4-punkts 
pitch, 5-punktsgas, autorot, stand by (ny såkerhetsfunktion), 
gasforval, direktgas.

•  Flyg: Skevroderdiff., hójdroderkomp. fr. flap+spoiler (gas),
V-stab (+sida), 1/2 butterfly, butterfly, delta (+hojd), 
flaperon, tomgångstrim.

•  Centertrim ·  Programmerbar lårare-elev-funktion
•  6 modellminnen ·  FM smalband: PCM och PPM
•  Dual Rate ·  Signal fór trimlågen (akustisk och i display), batterilarm
•  Sen/oinstållning ex: mitt 0 - +/- 46%, ånde 0 - +/- 110% (PCM 100%)
•  Digitalvred: kan goras aktivt under flygning fór justerng av instållningar, dessutom aktivt 

i heliflyg, justering av gas vid pitch "0”, hovring och pitch 75%; vid pitchmax justeras denna.
•  Du bestålier som extra de switchar du behover - och monterar dem dår du sjålv vill!

INNEHÅLL Commander mc 2020: Såndare 6K med 1.200 mAh-ackumulator, 2 dragreglage, antennkula, digitalvred, 
HF-modul, mottagare, kristallpar med vimpel, 2 st Europa BB-servon, mottagarackumulator 600 mAh, strombrytarkabel 
med ladduttag ·  Pris beroende av mottagarval (Uni 9, DS 9, PCMDS) ·  Se den hos Din hobbyhandlare nu!

M ULTIPLEX
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ΕΝΥΑ m o d e llm o to r e r  
K v a li té  f rå n  J a p a n

SS35H
helikopter

Flygmotorer · 2-takt -
Modeil Ljuddamp. Maxeffekt Volym Kolv & foder Pris
80XF Ej 1,90 hk 12,60 Kolvring 1.793 -

60XLF Ej 1,90 hk 9,95 Al-Chro 1.733 -

60XF Ej 1,80 hk 9,95 Al-Chro 1.513 -

SS45BB M402X 1,25 hk 7,48 Kolvring 1.155 -

SS40BB M402X 1,20 hk 6,49 Slat 998 -

SS30BB M251 0,80 hk 4,82 Slåt 938 -

SS25BB M251 0,70 hk 4,08 Slåt 900 -

19VIBB Ej 0,40 hk 3,25 Lappad 598 -

11CX M11CX 0,40 hk 1,79 Al-Chro 856 -

rHelikoptermotorer · 2-takt
Modeil
SS50H
SS35H

Ljuddamp.
Ej
Ej

Maxeffekt 
1,30 hk 
0,90 hk

Volym
8,05
4,82

Kolv & foder
Kolvring
Kolvring

Pris
1.313:-
1.219:-

Marinmotorer •  2-takt
Modell Ljuddamp. Maxeffekt Volym Kolv S foder Pris
60XLRV4M Ej 2,00 hk 9,95 Al-Chro
60XF4M Ej 1,80 hk 9,95 Al-Chro 2.020:-
45CXM Ej 1,50 hk 7,48 Al-Chro 1.563:-
21CXM Ej 0,90 hk 3,46 Al-Chro 988:-

SS25BB

60XF

60-4C

rFlygmotorer ·  4-takt
Modeli Ljuddamp. Maxeffekt Volym Kolv & foder Pris
120-4C MR1204C 2,10 hk 19,93 Kolvring 3.313:-
90-4C M904C 1,30 hk 14,93 Kolvring 3 198:-
80-4C Ej 1,10 hk 12,60 Kolvring 2.658:-
60-4C Ej 0,90 hk 9,95 Kolvring 2.470:-
53-4C M604C 0,80 hk 8,69 Kolvring 2.245:-

46-4CII M464C 0,75 hk 7,49 Kolvring 2.158:-

r Bilmotorer · 2-takt
Modell Ljuddamp. Maxeffekt Volym Kolv & foder Pris
21CXL Ej 0,90 hk 3,26 Al-Chro 1.234
21CX Ej 0,90 hk 3,46 A-Chro 1.250
21CXLB Ej 0,90 3,46 Al-Chro 1.329
21CXB Ej 0,90 hk 3,46 Al-Chro 1.332
11CXCT Ej 0,40 hk 1,79 Al-Chro 898

L = Bakblås; U = Marin; B = Buggy; 4C = 4-takt

' r u i y a s c i i t i
60X60S Fór 60X & 80X GM10SB 0  15 mm 488:-
S50H70 For SS50 helikopter & flyg 0  13 mm 288:-
S4030 For SS40 & SS45 ø  13 mm 163:-
S30H70 Fór SS30 & SS35 helikopter 0  12 mm 250:-
195B30 Fór 19VIBB 0  10 mm 144:-

rGlodstift —
Nr 3 varm 56:50
Nr 4 medium 66:50
Nr 5 medium 87:50
Nr 6 kali 110:-

Ljuddåmpare
M601X For 60X, 80X 241:-
M402X Fór 40CX, 45CX, SS40-SS50 183:-
M251 fór SS25BB, SS30BB 161:-
M152 Fór 15-19,21CX 125:-
M11CX Fór 11CX 74:-

m im cars Fraga efter våra produkter i "Din" butik m im cars
modellhobbygrossisten Bergsbrunnagatan 18 · 753 23 Uppsala · 018-11 20 15 m0dellhobbygrossisten



modulsystem
Dårtill det stórsta 

modulprogrammet J rfór omf i
f f  komplel

Æ  FM  414
W  4-/7-kanals FM-grundset, 
f  5 optionsplatser.

Fór 35- och 40-MHz-bandet. 3 
C:a-pris 1895:—

/ /  FM  6014
Æ f  4-/9-kanals FM-grundset, 

y /  6 optionsplatser.
/ F o r  35- och 40-MHz-bandet. 1 servo. 
C:a-pris 2295:—

FM  4014
4-/7-kana/s 

FM-grundset,
5 optionsplatser 

Fór 35- 
och 40-MHz-bandet. 

1 servo.
y-.a-pris 1895: —

JOHANNES GRAUPNER · D-7312 KIRCHHEIM-TECK HOBBYBORg h n

AB S -36071 NORR H U u t.
Tel. (0474) 40510

Utfórligt beskrivna i 
GRAUPNER huvudkatalog FS 
och nyhetsprospekt N 89

FM 314
W  4 -/7 -kanals FM-grundset,
2 optionsplatser fo r  specalm oduler. 
35- och 4 0 -MHz-bandet. 3 servon.

C:a-pn's 1595:—
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1,5 mm plywood


