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Concept 30 SR -Arets sensation!i

K V D S H D
THE FINEST RADIO CONTROL MODELS

Concept SR är ett stort steg framåt !
Det är nu tre år sedan Kyosho revolutionerade marknaden för helikopter med den då 
nya Concept 30. Nu är det dags för uppföljaren, den nya Concept 30 SR, en maskin som 
fåa  behålla alla de fina grunddragen från Concept 30. De förändringar man gjort är inte 
stora men har starkt påverkat flygegenskaperna. Naturligtvis är det den briljante 
konstruktören Mr Taya som gjort även den nya konstruktionen. Det handlar om 
mängder av detaljförändringar, främst i rotorhuvudet SR har också blivit aningen 
större med längre stjärtbom och rotorblad. Sammantaget har det gjort den till en helt 
ny maskin, mer lik en 40:a än en 3 0 :a !
På elsidan har nya Hughes 500 EP som fått en helt ny motor också inneburit ett stort 
steg fram åt Concept EP H500 levereras med en vacker skalakropp. Tillsammans med 
det nya träningsställct för elhelikopter är det här den perfekta lösningen för nybörjaren. 
Levereras med marknadens i särklass mest utförliga instruktion som i detalj berättar 
om hur Du monterar och justerar in den tillsammans med en Focus 5H radio.
C H C  -  V Ä LSO RTERA D  C O N C E P T  D E T A L JIS T  !
"ConccptHeliCenter" (CHC) är butiker som är specialiserade på just Concept pro- 
grammeL CHC har också ett mycket brett urval av reservdelar hemma på lager så att 
en eventuell skada inte skall behöva betyda många dagars väntan på nya delar. CHC 
kan också hjälpa dig med råd både före och efter köpcL Vänd Dig direkt d i t  Välj den 
butik i listan nedan som passar Dig bäst!

Lisu över CHC butikerna. Fler tillkommer så ring oss gäma för besked: BORÅS (033) JJ Hobby 101067 ESKILSTUNA (016) RC Hobby 121218 FALUN (023) KB:s RC 
Hobby 25866 GÖTEBORG (031) Hobbycenter 126220 HAPARANDA (0922) GewesJala 10200 JÖNKÖPING (036) JutaholmsHobby 128777 KLIPPAN (0435) 
Hobbygården 10322 KUNGSBACKA (0300) Lek&Hobby 14136 LANDSKRONA (0418) Lek-X-tra 36600 LIDKÖPING (0510) Flyghobby 26234 LINKÖPING (013) 
Borgsllobby 123981 LUDVIKA (0240) RC-Comer 14620 LULEÅ (0920) ThylinService 12929 MALMÖ (040) MalmöHobby 910108 NORRKÖPING (011) Lekhuset 
188891 STOCKHOLM (08) SödersRC 6436787, RoffesModellflyg 333044, Wentzels 217860 STRÖMSTAD (0526) Kjells Lek&Hobby 11420 UDDEVALLA (0522) 
Frimodigs 15177 UMEÅ (090) Slöjd&Hobby 144402 VÄRNAMO (0370) Leksakshuset 11189 VÄSTERÅS (021) ArosLek&Hobby 131060, Zetterlunds 131491 
ÖREBRO (019) HåkansHobby 226613

AB SLOTCAR BOX 30191
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INFINITY 660 är en mycket
modem radiostyrning baserad på
SANWA's unika microcomputer.
Utrustning:
• Ergonomiskt utformad sändare!
• Möjlighet att lagra alla inställ

ningar för upp till fyra model
ler!

• De olika modellerna kan 
namnges!

• Program för motorflyg, 
helikopter och segelflyg ingår. 
INFINITY 660 kan användas till 
i stort sett alla flygande 
modeller!

• Uttag för lärare-elev!
• PPM och PGM, d v s  Du kan i 

PPM läge använda äldre 
SANWA FM mottagare!

• Fail-Safe i PCM-läge!
• Batterivaming, under flygning, 

vid låg spänning i mottagar- 
acken!

S A N
Advanced Technology -  since 1973

Nyhet/
De mycket fina "Ready to Fly" modellerna 
från FLITECRA FT finns nu i Sverige.
Välj mellan nedanstående modeller med pre
standa för nybörjare, sport eller aerobatic. 
Alla modeller är mycket förarbetade så att 
minimalt byggarbete återstår. Det största ar
bete som återstår är installation av motor och 
radio!
Modellerna har färdigplankade vingar och 
kropp av mycket slagtålig och stark RSTP 
(Rubberized Synthetic Plastic).
En mycket detaljerad instruktion ingår, och 
skulle olyckan vara framme kan Du köpa 
lösa delar som kropp, vinge, mm till mycket 
förmånliga priser.

CARL GOLDBERG 
MODELS INC.

SANWA/

The ULTIMATE
Spä η n vidd: 7375mm 
Vikt: ca 4000g 
Radio: 4 -6  kanaler 
Motor: lOcc 2-takt 

15cc 4-takt

T he U LTIM A TE 
ä r  b a ra  e n  a v  m å n g a  
fina m o d e lle r  frå n  C arl 
G o ld b e rg . K la s s ik e r  so m  
S o p h is t ic a te d  L a d y , G e n tle  
L ad y  och  F alcon  56 h a r  u n d e r  * 
m å n g a  å r tio n d e n  b liv it m y c k e t p o p u 
lä ra  b la n d  b å d e  n y b ö rja re  o ch  d e  m era  
e rfa rn a  p ilo te rn a .
A lla m o d e lle r  le v e re ra s  m ed  en  m y ck e t d e ta lje rad  
b y g g b e sk riv n in g  so m  g ö r  m o d e lle rn a  m y ck e t lä m p lig a  äv e n  för 
D ig som  in te  h a r  t id ig a re  e r fa re n h e t från  m o d e llfly g .
Vill D u veta m era  om  m o d e lle rn a  och alla  fina til lb eh ö r kan  Du 
fråga e fte r C a rl G o ld b e rg 's  k a ta lo g  i D in  h o b b y b u tik , e lle r  bes tä lla  
d e n  m o t 20.- från  oss.



Prisvärda bensinmotorer för
stormodeller olika fabrikat

Exempel 
HB 61 PDP, 10 ec
SAIT0 FA-65 GK, FA-80 GK, FA-300 T
Utan ZG. 22, 38 & 62 cc
Super Tartan, 22 &44 cc
Quadra, 3 5 & 5 0 cc
Super Tigre S-90B,

v> - __
15 cc -

Även genomgångna begagnade 
motorer på lager!

Helmetallmodeller med 
goda flygegenskaper 
och det där lite extra!

Heinkel 72 Kadett 
Hornet 
Super Cub 
Weekend Flyer 
Silver Bird 
Grasmiicke

spv 225 cm  
spv 204 cm  
spv 224 cm  
spv 213 cm  
spv 190 cm  
spv 142 cm

SWEDCON KB
Box 7045 · S-650 07 KARLSTAD 

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

db-kort‘
spiralantenn
Gummi-radioantenn för RC-flyg 
för 35 eller 40 MHz, maxlängd 
35 cm. Helelastisk, inga 
antennbrott mer, full 
rörelsefrihet & säkerhet.
För alla förekommande 
RC-anläggningar.

MWS kapacitets-mätinstrument och 
urladdare/laddare för NC-ackar

ACK-VAKTER ALLTID PÅ LAGER!
FUTABA-programmet: servon, 

mottagare, kristaller, kablar mm.
Modellkataloger från JAMARA, RÖDEL, 
KRICK, TONI, CLARK, WEBRA, KAVAN 

- beställ dem från oss - pris 60:-!

APC-propellrarna - 
välkända och effektiva 
- ny design!

Sänd 30:- i frimärken el. sätt in 
på vårt pg nr 484 41 58-8 så får 

Du prospekt + prislista 
på alumodeller & motorer mm

INNEHÅLL Commander mc 2020: Sändare 6K med 1.200 mAh-ackumulator, 2 dragreglage, 2 switchar, antennkula, digitalvred, 
HF-modul, mottagare, kristallpar med vimpel, 2 st Europa BB-servon, mottagarackumulator 600 mAh, ström bryta řka bel med 
ladduttag ·  Pris beroende av mottagarval (Uni 9, DS 9, PCMDS) *  Se den hos Din hobbvhandlare nu! Från ca 3.925:- (Uni 9)

0 R B 0  A B
Lidgatan 20 -171 58 SOLNA · O rderte lefon 08-34 7843 
Kundservice tisd Ä torsd 18-20, lord 10 -13*08 -8325  85

NYTT
v,___

MS-11 servot (ca 183:-!) finns nu fö r leverans, så även Europa och 
Europa BB. De nya m ikroprocessorstyrda servona kom m er i  m aj-juni!

MULTIPLEX katalog -92 kom m er snart. Sätt in 50:- på pg 190082-8. 
Ny a prislistan kom m er omgående, katalogen så fort vi fått den.

Heli: Schlijter, Heim, 3- och 4-punktshuvud (+geom etri 13-p), 
stjärtrotorblandare, fas 0° t ill +/- 45°, gyroblandare, 4-punkts 
pitch, 5-punktsgas, autorot, s tand by (ny säkerhetsfunktion), 
gasförval, direktgas.
Flyg: Skevroderdiff., höjdroderkom p. fr. flap+spo ile r (gas),
V-stab (i-sida), 1/2 butterfly, butterfly, delta (+höjd), 
flaperon, tomgångstrim .
Centertrim  * P rogram m erbar lärare-elev-funktion
6 m odellm innen  * FM  sm alband: PCM  och PPM
Dual Rate  · Signa l fö r trim lägen (akustisk och i  display), batterilarm
Servoinställn ing ex: m itt 0 - +/- 46%, ände 0 - +/- 110% (PCM  100%)
D igitalvred: kan göras aktivt under flygning fö r juste ring  av inställningar, dessutom  aktivt 
i  heliflyg, juste ring  av gas vid p itch "O", hovring och p itch 75%; vid p itchm ax jus te ras denna. 
Beställ som extra de två ytterligare sw itchar du kan behöva; två ä r nu redan monterade.

Commander í d © 2020
Ett helt nytt koncept för radiostyrningsanläggnlngar med microprocessor
• sändaren ä r avsedd både fö r he likopter och andra flygm odeller
• a ll program vara finns m ed från början, 6 m odellm innen
• alla instä lln ingar sker analogt i d irekt kontakt m ed din m odell
• du li l lv e rk a r” sjä lv de blandare du behöver; funktionerna kan  "stap las "
• m ed d ig ita lvred och Quick Select fö r snabb instä lln ing av funktioner

NU ÄVEN IREN  
Helikop terversion 
med bland annat 
extra trimset!

levereras med detaljerad svensk bruksanvisning

MULTIPLEX
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MODELLFLYGNYTT. organ för 
Sveriges Modellflygförbund 
utsändes till prenumeranter, 
förbundets medlemmar samt 
distribueras till kiosker och 
andra försäljningsställen

Ansvarig utgivare
Bo Bring
Stora Nygatan 15 
411 08 Göteborg 
Telefon 031 -80 58 05 arb

Fackredaktör Friflyg
Lennart Hansson 
Sigurdsgatan 15 
214 65 Malmö 
Telefon 040-19 37 90 bost 

040-718 65 arb

Fackredaktör Linflyg
Thorbjörn Odsjö 
Lövdalsvägen 45 
141 73 Huddinge 
Telefon 08-711 70 54 bost

Fackredaktör Radioflyg
Bo Holmblad 
Strömvägen 5 
737 91Fagersta 
Telefon 0223-520 62 bost

Redaktion & annonser
Sture Tingwall Marketing 
Skonertgatan 12 
302 42 Halmstad 
Telefon 035-11 00 41 
Telefax 035-14 86 87

Annonspriser gäller för 
underlag I form av färdigt, 
positivt original eller film.
1/1-sida 2.800
1/2-sida 1.500
1/3-sida 1.200
1/4-sida 900
1/6-sida 700
1/8-sida 550
1/16-sida 350
Därefter 60:- per spaltcentimeter

Redaktionen hjälper med glädje 
till med annonsutformning, 
sättning, färgdelning mm till 

mycket låg självkostnad!

Preliminär utgivning 1992

Modellfiygnytt nr 1 · vecka 08-09 
Modellflygnytt nr 2 · vecka 16-17 
Modellfiygnytt nr 3 · vecka 25-26 
Modellflygnytt nr 4 · vecka 33-34 
Modellflygnytt nr 5 · vecka 42-43 

Modellflygnytt nr 6 · vecka 48-49

Text- & annonsmanusstopp 
för nr 6 vecka 44!

Annonsbokning bör ske vid 
manusstopp. Material i form av film 
eller heloriginal kan lämnas sä sent 

som 2 veckor före angiven utgivning.

Prenumeration, distribution 
& utebliven tidning

SMFF, pg 51 81 65-6,
Box 100 22, 600 10 Norrköping 

telefon 011-13 21 10

Tryck Civilen AB · Halmstad 
ISSN-0345-813X

&
Innehåll nummer 5 1992
En bildkavalkad från Skala-VM i USA sid 6
David Boddington: Skala 6 sid 8
Futaba - en test av deras FC-18 sid 12
Motortest: Moki 61 RC ABC sid 14
Från Friflyg Fältet sid 16
Gurras långa resa ... sid 18
Inge Sundstedt: Junior-VM i friflyg sid 19
Linflygspalten sid 20
Mera om elmotorer sid 22
Pylon-spalten sid 24
China Clipper - trainer & pylonmodell sid 26
Bagges Hörna sid 27
Stick It! - första tävlingen sid 28
Resa till ett Mecka för modellflygare sid 30
MITTEN: Aviatik II - fortsättning sid 32
Hangflyg i Sälen sid 40
Juveler i skyn - Saphirer i Kungshamn sid 42
Börja tävla i konstflyg med modellplan sid 44
Diverse om modellflyg mm sid 46
Nya Prylar sid 48
Från Klubbarna sid 52
OMSLAGET
Elt f r  iflyg-omslag. En sakral bild. Ren. Med aktion! Fredrik 
Lintorp satsar allt i en start vid junior-VM under överinseende 
av lagledare Inge Sundstedt, som nästan ser ut som en RC- 
styrare. Superfoto: Gunnar Ågren. Se också sid 18 och 19!

Det enda jäg vet om Peru är att Sixten Jernberg är från Lima!
Det är lätt att låta ord löpa! Det är lätt att låta tankar fara iväg!!
I förra numret av Modellflygnytt for jag iväg i andanom och tyckte att vi skulle ordna ett 
Modellflyg-OS i Sverige. Jag interfolierade med liten brask-lapp. Fantasin far ibland iväg. 
Behöver ett Modellflyg-OS stanna vid att vara en lössläppt tanke, född en natt då man råkat 
bli väckt av en hungrig redaktionskatt? Nej.
Calle Sundsledt, denne hedersman med modellflyghjärta i FAl-toppen sände mej några rader 
och berättar att man är igång med en IKARIADA 1995. Inget Modellflyg-OS, men så nära 
man kan komma. World Cup i F2D på Ikaria eller Samos. VM i F3C på Rhodos. VM i F3D på 
Larissa Air Base norr om Athen. RC Big Scale och fallskärmssport intill anrika Thessaloniki. 
Allt under tiden 15-24 september 1995. Med tankar om fortsättning 1999 - 4 år emellan - OS 
är förebild! Det var ingen dum eller oäven fundering hos den Gamble!

Nu nånting helt annat!
Den Gamble tändes en vacker höstdag av ett telefonsamtal från en skrivande medarbetare 
med elflyg som huvudintresse. Tändes psykiskt, Tändes fysiskt. Han blev förbannad.
En skrivande svensk Mfn-medarbetare med indiskt ursprung hade blivit hotad. Telefonhotad. 
För artiklar som han skrivit för att hjälpa kompisar att inte "gå fe l” i elflygdjungeln. Hotad!
—  "Det vore bäst för Dig själv, om Du slutade med Dina skriverier i Modellflygnytt!" KLICK. 
Vem inom modellflyghobbyn är så svag att han behöver hålla på med anonyma telefonhot?
Vem ligger bakom den typen av "argumentation"? Här ska kämpas - cyanvätesrökas? -för ett 
rent modellflygeri. Här skall slipas svärd, smörjas rustning, putsas visir! Här ska slåss!
Kom an. Du fege! Jag bjussar på en sida i Modellflygnytt. Där kan Du föra fram Dina åsikter, 
idéer helt gratis! GRATIS! Skriv anonymt, för Du vågar väl inte stiga fram. Men redaktionen 
måste ha Ditt namn, för så kräver pressregler! Kom an! Det är undertecknad, som bestämt 
vad som skall in i Modellflygnytt. Den rätten har jag. Sä det är mig Du skall angripa - och inte 
det fria ord, .  som svensk lag givit oss som en av de värdefullaste rättigheter. Att försvara!
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Här ett bildcollage från VM i F4C signerat Bo Häggkvist. Det visar 
mångfalden typer - oldtimers och moderna var förebilder. Bonus- 
gynnade oldtimers (+15-20%) belade de fyra främsta 
platserna. Diskussion blir det 
nog! . ....

Flugzeug Niewport Bébé 
Motor Gnome-ef-Rhone

Umlaufmotor tlonosoupape 9Zyl. 
Leisrong 160 PS Π 1400 U/min 
V Mřtx J 180 km/h  
y&nstgipfclh&ie 4000 m /tl 
bgdfíus^og der sctwe*. fíegenwppe 1918-19

WjM $Måm

Esbjörn Kjell-Ake

I p I S it il

ltll

■ ®  V .·  V ärldsm ästa re
Pete McDermott/Sopwith Triplane, 

England, tvåa Andreas Luthi/Nieuport 28, Schweiz, trea Max 
,  .. Merkenschlager/Albatross, Tyskland, 11:a Esbjörn Strömkvist (7:a statiskt), 14:e Kjell Åke

r . Elof sson och uosta Löfgren 34 :a. I Modellflygnytts julnummer kommer Kjell-Åke Elof ssons reseberättelse
från VM-resan med flera och kommenterade bilder, som för övrigt tagits av evige F4C-VM-supportern Bo Häggkvist.
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skata
hörnet

Stöttor och stag på oldtimers
De äldre flygplanens vingstöttor 
hade i stort sett samma uppgifter. 
De skulle dels fästa vingarna vid 
flygkroppen på något vis, dels 
"hålla isär" över- och under
vingarna. Men dessa vingstöttor 
kunde vara av mycket olika upp
byggnad. En del var av "vanlig" 
gran med fästanordningar i båda 
ändar av metall. Andra kunde be
stå av tillplattade metallrör med 
oval t snitt En tredje variant utgjor
des av vanliga runda rör som med 
träklädsel givits ovalt snitt - alltför 
att minska luftmotståndet Det 
gällde ju i hög grad att få ner luft
motståndet för en dubbcldäckarc 
med stöttor och stag begränsades 
fartmässigt i hög grad av dessa 
detaljer.
Stöttorna var ofta parallella - en 
främre och en bakre. De hade ofta 
stagförstärkning i form av stålwire 
med wirespännare. På mycket ti
diga flygplan utgjordes stöttorna av 
vanliga runda rör. Själva fästan
ordningarna var däremot rätt långt 
utvecklade ochhade mångagånger 
lätthål mm for viktbesparingen. 
Det är dessa metallbeslag, som er
bjuder modellbyggaren den största 
utmaningen - och huvudvärken! 
Del är inte många byggare som har 
maskinell utrustning - eller förmå
gan - att själva göra exakta skala
detaljer av de olika metallbcslagen 
till till exempel en Sopwith Camel. 
De som tävlar i F4C-klassens topp
skikt klarar av detta, men för oss 
vanliga byggare gäller det att för
söka hitta eller hitta på andra lös
ningar. Som dessutom egentligen 
inte behöver vara funktionerande.

Klä in pianotrådsstöttan
Den vanligaste metoden är att 
bygga upp exempelvis flygkropp
ens stöttor till övervingen av pia
notråd. Därefter klär man in pianot
råden med exempelvis furu- gran
dier mahognylister - om man ef

tersträvar en naturlig träyta. Skall 
stöttorna målas, så räcker det att 
man klär dem med balsa och klär 
med nylon eller siden före 
lackeringen.

Rundade duralremsor
Det finns andra bra metoder som 
också kan användas: duralremsor 
som rundas i fram- och bakkant, 
svetsad eller nitad rörkons truk tioa 
Eftersom "kvaliteten" i vingrigg- 
ningen med stag i hög grad beror 
på hur stadig man lyckas få kon
struktionen av ving/kroppstöttoma, 
så bör man försöka få med all kryss- 
stagning och all annan stagning, 
som modellens förebild hade. Den 
kom inte dit bara av en händelse! 
Några förslag till hur man klär in 
pianotråds-stöltoma visas i figur A. 
Skall man limma de här inklädnads- 
detaljema, så är epoxylim lämpli
gast -det fäster bra också på pianot- 
råden, om den är väl rengjord och 
sandpapprad för att matta ytan 
innan man klär in den. Vissa nöd
vändiga metallbeslag för ving- 
riggningen monteras, men dessa är 
inte så knepiga att tillverka. 
Originalflygplanets metallbcslag, 
som används för att fästa ving- 
stöttoma till vinge och kropp kan 
"simuleras" med plasticard eller 
kartong - de har ju ingen funktion 
på modellen eller utsätts inte för nå
gon belastning.
Att fästa mittsektionens stöttor till 
övervingens mittparti kan göras på 
flera sätt. Antingen gör man en 
borttagbar del av vingmitten eller 
också - bäst - så gör man den som 
ett fast montage. Det är egentligen 
omöjligt utforma en "osynlig" och 
borttagbar mittsektion av över- 
vingen eftersom fästpunkterna 
kommer att synas. Och om man inte 
gör dessa i form av bultar och me
tallbeslag - i rätt skala - kommer 
slutresultatet att bli dåligi Om man 
dock av transportmässiga skäl el
ler krav på åtkomlighet av radio

Modeltflygnytts serie om

S k a S å

Vi tar ännu en titt 
på flygplan från 
forstø världskriget

anläggningen ändå måste göra 
övervingens mittparti borttagbart, 
kan någon av de metoder, som vi
sas i figur B, C, och D väljas.

Dölj under övervingen!
Vi måste här komma ihåg, att över
vingens undersida just vid kroppen 
inte är den mest iögonfallande de
taljen på en skalamodell. Därför kan 
man genan attmåla beslagen i sam
ma färg som vingundersidanfådem 
att inte synas så väl.
Flygplan med en mittsektion, som 
hålls upp uppochnedvända V-for- 
made stöttor är mot förmodan inte 
så svårt att reproducera på en skal a- 
modell. Man bör komma ihåg, att 
det är vingriggningens wirar, som 
håller vingarna i rätt läge och i rätt 
V-form - inte rören eller stängerna 
vid vingroten.
På grund av den rätt höga belast
ningen och "tiyckct" som kan för
väntas på mittsektionen, bör alla 
pianolråds- och mässingsförband 
lödas - silverlödas! En permanent

"låsning" av mittsektionens stöttor 
och vingen uppnås bäst genom att 
pianotråden monteras mot furu el
ler plywood och surras med tråd och 
limmas med epoxy. Det kan disku
teras om man skall klä pianotråden 
före el ler efter det att vingsektionen 
monterats. En kompromiss kan 
vara att passa in vingsektionen på 
pianotrådsstöttoma och när Du är 
nöjd, lyfter Du av denna - dock 
sedan Du med en spritpenna mar
kerat hur långt pianotrådsinkläd- 
nanden kan gå. Därefter klär Du in 
alla stöttor till mittsektionen, slipar 
dem till rätt form (oval) och fäster 
dem för gott i ving-mittsektionca 
Använd då en stark tery lene-tråd till 
surmingen, matta pianotrådsytan 
med ett sandpapper, gnugga in 
epoxy limmet noga på pianotrådea 
Sedan behöver Du inte vara orolig 
för att ving-mittsektionen skall 
komma ur läge.

Putsa stöttorna först!
Stöttornas strömlinjeforms-inkläd-
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skala
Hörnet

ning brukar gå mycket nära krop
pen, så det är skäl i att putsa till 
stöttorna innan man lägger diL 
ytterplankningen på kroppen. Att 
pulsa inklädningen runt plank- 
ningen är nästan ogörligt.
Det är alltså enklare att trimma in 
plankningcn så att den passar 
stöttan - precis som det sker med 
fullskalamaskinen.

Yttre vingstöttor
Konstruktioner av gran eller ovala 
rör användes även för dubbel- 
däckamas yttre stöttor. Deras främ
sta uppgift var au stå emot tryck- 
påkänningar, dvs se till att över- och 
undervingma hölls isär. Av denna 
anledning behövde stöttornas in
fästning bara vara en form av en 
fixering. Själva vingriggningen 
höll dem på plats. För att förhindra 
att vingarna rör sig framåt eller 
bakåt, har man antingen en kryss- 
stagning mellan stöttorna eller ut
formades hela det yttre stött-arrang
emanget som en N-stöt.ta med

samma resultat som följd. Även 
kryss-slagning från de yttre stötto
rna in till kroppen motverkade ef
fektivt framål/bakåt-rörelser hos 
vingarna.
Den här wirestagningen är precis 
lika viktig på en modell som på 
fullskalaflygplaneL Ochdet ärbara 
au. följa förebilden. Några förslag 
till konstruktion av de yttre stöttor
na liksom också vingriggningen 
framgår av figur D. Där visas också 
ett sätt att ordna så att det blir möj
ligt att justera längden på stöttorna. 
Rent teoretiskt skadetinte varanöd- 
vändigt eftersom stöttornas längd 
kan kapas exakt rätt från början och 
modellen riggad på rätt sätt. Men i 
praktiken så visar det sig emeller
tid, att man kan behöva göra några 
justeringar av dem för att lättare 
kunna trimma modellen.

Riggning
Vilka är de viktigaste kraven, som 
ställs på ett flygplans riggning? 
Först ochfrämst skall rigg-materia

let vara starkt nog att stå emot de 
påkänningar, som det utsätts för. 
Riggningen skall vara enkel att 
arbeta med. Riggbeslagen skall 
vara ordentligt fastsatta i væ g
konstruktionen. Hela riggningen 
måste också ha ett skalaliknande 
utseende. Den ska också kunna las 
av och enskilda delar skall kunna 
bytas ut.

Vantskruvama ger problem
Naturligtvis är det fullt möjligt att 
följa fullskalaförebilden till punkt 
och pricka och använda sig av 
metallbeslag, spända wirar med 
hjälp av vantskruvar vid varje wire. 
Om man är expert på att arbeta i 
metall och håller på med ett bygge 
i storskala, så är detta otvivelaktigt 
någonting att sikta in sig på. Om 
man betänker att vantskruvama på 
fullskalaflygpl anet kanske bara v ar 
ungefär 25-30 mm i diameter och 
att man bygger i skala 1:6, så för
står man att det orsakar rätt stora 
problem för den genomsnittliga

byggaren. I sådana fall kan det var 
förståndigt att spänna riggnings- 
wirama efter ögonmått, fästa dem 
och slutligen sätta di t "låtsas" -vant- 
skruvar. Vilka material har man då 
att välja mellan?

1. Pianotråd. Utan tvekan tillräck
ligt starkt, men svårt att forma till i 
ändarna, där de skall fästas.
2. Linilyg wirar. Ingaproblemmed 
styrkan här heller, men de är lite 
knepiga, eftersom de lätt blir 
"bockar" (kinkar) på dem. Linflyg- 
wir ar är in te heller tillräckligt flexi
bla. Därför är det svårt att exakt 
spänna dem lagom mycket. Dess
utom måste alla anslutningar till 
belägen lödas. Bökigt!
3. Rostfri stålkabel - ett fiskeri-till- 
behör. Den är utmärkt i all avseen
den, utom att den är nästan omöj
ligt att fästa. Man kan inte löda den 
och den är också svår att "låsa". 
Möjligtvis finns det lämpliga järn
häl tiga wirar av det här slaget, som 
är böjliga och skulle kunna vara 
lämpliga för våra behov. Ändarna 
skulle kunna lödas och wiren må
las för att motverka rostbildning - 
beklagligtvis finns inte sådan wire 
att få tag i!
4. Linne- eller terylen-tråd är inte 
lämplig, utom möjligen för de 
minsta modellerna, främst bero
ende på frånvaron av styrka och 
elastisitet
5. Nylonklädd fiskelina. Fiske- och 
sportaffärer har den och den är den 
allra bästa förvåra behov. Eftersom 
den har ett yttre ny lonskikt kan den 
färgas in/målas i alla färger. Den 
finns i enmångfald tjocklekar. Den 
kan sträckas/spännas en aning 
innan den går av. Även detta kan 
vara en fördel, eftersom det då är 
wiren som brister vid påkänning 
och inte själva modellkonstruk
tionen. Ingen tvekan om att en full
fjädrad aerodynamiker kan räkna

Fortsättning nästa sida!
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Boddington-skala
Fortsättning frän föreg sida! 
ut de sannolika belastningsgrän
serna, men vi behöver egentligen 
bara göra cn intelligent gissning/ 
uppskattning av påfrestningen, som 
wiren komrner att utsättas för och 
sedan välja och använda en lagom 
linstyrka. De så kallade "flying 
wires", som ser till att inte vingar
nas V-form ökar utsätts för de 
största belastningarna (det är bland 
annat därför som de ibland utfor
mas som två parallella wirar).

Provrigga först!
Den allra första riggningen av 
modellen bör göras innan den har 
klätts eftersom de okläddda ving
arnas flexibilitet inte står emot 
spänningen. Med de tunna ving- 
sektionema är det alltid en fara - 
även om man är mycket försiktig - 
att vingarna kan bli skeva efter det 
man klätt dem och dopat dem. Att 
rigga efter det att man klätt ving
arna för med sig att man måste släta

ut dessa skevheter för att få rätt 
inställning. Omvänt, då modellen 
väl har blivit korrekt riggad, kom
mer den att förbli sådan även om 
några ytor varit skeva tidigare. Att 
rigga en modell görs lättast, om Du 
har förmågan att se att det blir rätt. 
Fastän det är fullt möjligt att an
vända sig av linjaler, vinkelskivor 
och andra hjälpmedel, så riggar 
man en modell lättast "med ögon- 
mått" på betydligt kortare dd. 
Graden av exakthet på mctallbc- 
slagen bestämmer Du själv - och 
hur lång tid Du kan avsätta för att 
fila och slipa!
För monoplan med vingarna upp- 
dll riggade Lill några kroppsstöttor 
och nertill till landställskonstruk- 
donen brukar dessa wirar vara an
bringade på samma punkt på 
vingarnas över- och undersida. En 
enkel bult och mutter i ett alu
miniumrör genom vingen kan räcka 
för en sådan infästning. Se figur E! 
Skullcdct vara lite tvivelaktigt med 
bult och mutter ur skalasynpunkt, 
så kan man använda sig av mini-

"split pins", som visas i figur F! 

Vingvarpning
I ställetför skevroder användes ofta 
vingvarpning på de första flygpla
nen. Funkdonerande vingvarpning 
kan också byggas in i en RC-mo- 
dell. Oftast gäller det bara ett strikt 
följa konstruktionen från förebil
den, eftersom dessa konstruk- 
donslösningar var såväl logiska och 
effektiva. Brytrullar kan utformas 
i skala (men kolla att varpnings- 
wiren inte kankomma ur läge!) och 
samla ihop varpnings-wirama från 
vingen på samma sätt som på 
fullskalaflygplanet - ofta till cn 
sammanhållande metallring. Man 
bör se till attmanhar litejusterings- 
möjligheter för att kunna ställa in 
varpningsgraden för varje ving- 
halva. Detta kan göras i själva stöt
stången till varpningsarmen under
till eller vid de individuella varp- 
ningswirama vid den övre bryt- 
rullen ovanför kroppen. 
Nylonklädd fisklina är mycket 
lämplig för dessa varpningswirar.

Servon-kraften, som behövs fór au 
varpa en vinge på detta säd varie
rar från modell till modell och be
ror på hur flexibel själva vingen är. 
Det bör vara ett extra stark servon, 
som används för den här funktio
nen. Lyckligtvis - fór den lite min
dre ambitiösa modellbyggaren, så 
hade de flesta tidiga flygplan rejäl 
V-form och svängde perfekt med 
bara sidroder - utan vingvarpning. 
Visserligen så var en sväng med 
enbart vingvarpning också helt 
omöjlig att genomföra.
För den renlärige byggaren, så 
måste fullt funktioncrandc vant- 
skruvar användas - ingenting annat 
duger! De finns då möjligheter att 
köpa dem eller att tillverka dem 
sjäiv. Olyckligtvis så är de flesta för 
stora. Eller inte med rätt utseende. 
Eller också för dyra. Det handlar ju 
ofta om att man behöver minst 30- 
40 av dem till en modell. Riktiga 
vantskruvar har såväl vänster- som 
högergängade ändöglor - precis 
som de stora förebilderna! Då kan 
man också spänna wirama utan att 
de blir snodda. Mycket små gäng
tappar för vänster- och högergäng 
är svåra att fä tag på, så ofta får man 
söka sig andra vägar. Några exem
pel på vantskruvar som fungerar, 
fastän den inte på samma sätt som 
originalen, ses i figur G. Observera 
att med den här metoden måste man 
använda sig av en s k "lekare" 
(fiskerigrej) för att förhindra att 
wiren blir snodd. En enklare me
tod är utan tvekan att rigga model
len med fiskelina som nu beskrivits 
och sedan lägga till "låtsas"-vant- 
skruvar för att uppnå en viss skala- 
effekt Det behövs inte någon större 
uppfinningsrikedom för att få till 
hyggliga "vantskruvar" med hjälp 
av korta rör och några muttrar.

Ströndinjeformade wirar!
Något modernare flygplan, som har 
riggnings-wirar (till exempel Ryan 
eller Stcarman) har inte runda utan 
strömlinjeformade wirar, som ofta 
betecknades som RAF-wirar.
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träplatta

lin je r visar bredden 
av två pianotrådar^

Figurl

löd emellan taPe e,ler 
> tyngd

nålar håller ned
förstoring 

en pianotråd längre för fäste

Gör ström linjeformade RAF-wirar så här

vingstötta

huvudbalk

Figur J
En sådan strömlinjeformad special 
wire var anpassad for sin speciella 
uppgift och placering och dess två 
ändar var gängade med en vänster- 
respektive en högergänga.
Att tillverka dessa strömlinjefor
made wirar är inte så lätt. Man kan 
dock använda sig av smala alu
miniumrör. Träd en pianotråd ge
nom röret och kläm ihop röret i ett 
skruvstäd med träplattor på ömse 
sidor om röret. Kläm till försiktigt 
tills Du fått en oval genomskärning 
på röret Dessförinnan har man 
kapat aluminiumröret till rätt längd 
(tänk på vantskruvamas längd!). 
Flygplan, som utrustats med RAF- 
wirar har alltid ett par runda trä
distanser, som sitter mellan den 
främre och den bakre vingwiren. 
Dessa distanser är utformade så att 
dc håller de strömlinjeformade 
RAF-wirama vända rätt, dvs att 
strömlinjeformen är alltid vänd i 
flygriktningen. Dessa "disianscr" 
skall återfinnas på modellen av 
samma skäl.

Ovala rör - gör dem själv! 
Ovala rör kan vara svåra att få tag 
i. Ytterst få lagerhåller dem i kva
liteter som vi skalabyggare behö
ver. Om man vill försöka tillverka 
dem med den önskade genom
skärningen kan detta göras med en 
anordning som visas i figur H. Hur 
mycket kraft som behövs för att 
pressa "dynan" genom röret beror 
i hög grad på vilket material rörel

är tillverkat av (aluminium, dura
luminium eller mässing) liksom på 
storlek och materialtjocklek. Hur 
som helst måste man se till att 
"dynan" är välsmord. Rörets stor
lek måste vara tillräckligt liten för 
att tillåta "dynan" all hel t fylla inner- 
utrymmet med en viss grad av 
sträckning. Man kan också göra 
runda rör ovala genom att pressa 
(tryck- och mottryck) dem på 
samma sätt, som man til Iverkar kor
rugerad plåt - se tidigare avsnitt i 
denna aritkel.
Vingstöttor, vingstag och motsva- 
randeblirbra ochskalaliknandeom 
man använder sig av mässingrör 
och detaljerna löds ihop.Figur 1 
ovan visaren metod, där man löder 
ihop två pianotrådar av lämplig 
dimension.
Vid tiden före för
sta världskrigets 
slut kom den ex
terna kroppskon- 
struktionen fram.
Den var baserad på 
den gamla lådkon- 
struktionen. Den 
utvändiga formen F é
uppnåddes genom **
att man lade till ut- 
vändiga spant med 
längsgående lon- 
geronger eller rent 
av plankning.
Plywood användes 
för den huvudsak
liga p länkningen *'

och eftersom detta material bara 
kan böj as/formas i en riktning (inga 
dubbelböjda former) möter vi inga 
problem att göra motsvarigheterna 
i modellbygget På samma sältmed 
longerongema så är dessa placerade 
i rätt antal och rätt placering som 
på prototypen. Området omedel
bart bakom motorn var ofta klätt 
med metallpaneler. För att f l  fram 
samma effekt som har vi få al tema- 
li v utom att användas oss av samma 
material och metod. Detta beskrivs 
i ett följande avsnitt i skalascricn.

Metal liscrat paper eller "självhäf- 
tandc metall" kan förvisso använ
das för små detaljer, men inte för 
partier med dubbelböjda former. 
Då man tittar på fotografier av ti
diga flygplan, så ser en del av första-

Fotografiet längst till vänster 
visar en tidig upplaga av en 
rysk "flygbåt".
Dåtida flygplanuppbyggnad fick 
i hög grad sin hela styrka och 
vridstyvhet av en mångfald stag, 
som enligt många gamla piloter 
bjöd på ett njutbart vinande. 
Dessa stag stod för en stor del 
av det luftmotstånd, som en svag 
motor många gånger hetsades 
att kämpa emot.
Figur J  visar ytterligare ett sätt 
att enkelt fästa stag & stöttor.

världskrigsplanen speciellt "slitna" 
uL Delta utseende hos många av 
dem kan nästan uteslutande förkla
ras av att de klätts på ett undermå
ligt sätt, vissa av dem är luggslitna 
i stora delar.
Skrynklor i klädseln gömmer dock 
en perfek t konstruktion, fór många 
av underleverantörerna var fullfjäd
rade byggare i trä och metall, men 
de var mindre hemma i att klä flyg
planen. Se naturligtvis till, att Du 
har lite av den här varan med ska
vanker i klädseln. Ofta ser de flesta 
av dem alltför bra ut för att vara från 
den här perioden!
Men därmed inte sagt, att det skall 
få vara någon ursäkt för dålig kva
litet i modellbyggandet.

David Boddington

------------------- v

liten lekare i andra änden

löd
mässingsrör

beslag fästs i vinge /
tunna
mässingsbeslag

riggwire

Figur G ekernippel eker

stålform  silverlödd 
mot pianotråden

Pivot ^  låsring

F i g u r  H  hål iö r  p ia "° trå d

O K  u sexkantnyckel
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FC-18-anläggningen kommer ut
rustad med 1 st sändare, 1 st motta
gare, 2 st servon FP-S 3001 samt 
instruktionsböcker. 
Batteriutrustning väljer man själv.

Sändaren FC-18
8 kanaler omställbar PPM/PCM- 
system. S ändarfrekvens 35 och 40 
mHz. Modulation FM. Spännings- 
försörjning 9,8 V. Strömförbruk
ning 130mA .Vikt 750 gram (utan 
batterier)
Sändaren kan valfritt utrustas med 
pencellsbattcricr /ackar, eller med 
ett färdigtillverkat ackpaket på 
1400 mA, som ger en driftstid på 
cirka 10 timmar.
Sändaren har flera inbyggda funk
tioner för spänningsövervakning. 
Bland annat en pip-signal vid för 
låg spänning - bra varning när man 
flyger. Om sändaren varitpåslagen 
30 minuter utan att några reglage 
eller knappar har aktiverats slås den 
av automatisk för att spara ackama 
- bra för den glömske! 
Styrspakamas längd kan lätt juste
ras, ett par extra långa spakar med
följer också. Likaså är spakarnas 
returfjädrar lätta att justera in fór att 
passa ägaren smak. Sändaren går 
dessutom lätt att ändra om och uti- 
fall man vill välja att flyga "Mode 
I" eller någon annan "mode" förden 
delen. Dock är den från fabriken 
inställd på "Mode II" , det vill säga 
på det sätt, som de allra flesta 
svenskar flyger med - med skev och 
höjd på högerspaken och sida och 
motor på vänsterspaken. Om Du 
undrar över vad "mode Γ  är, så kan 
jag berätta att det används myckel 
i Centraleuropa och innebär att 
höjdroder och trottel har bytt plats. 
(Hanno Prcttner flyger bland andra 
så!), skev och sidoroder styrs dock 
med samma spakar som "Mode II". 
Sändaren har ett minne som gör det 
möjligt att lagra tre modellers 
namn, triminstäl lnings osv i datorn. 
Om man vill lagra flermodellerkan 
man utöka lagringskapacitet i det 

I  oändliga genom att köpa till en s k

Futaba - en test 
av deras FC-18

AUmänt
Det finns många sätt man kan dela 
in och klassificera radiostymingar 
i. Ett sätt är att benämna sändare 
med massor av rattar, spakar, 
strömställarc mm för den japanska 
stilen (i folkmun kallad igelkott). 
Den europeisk stilen är då motsat
sen, dvs få knappar, switchar och 
dylikt. Ofta ligger sändaren i en 
sändarpult, så att händerna är av
lastade, och styrspakama kontrol
leras med tumme/pekfingergrepp 
för maximal precision i styrandet.

Den europeiska stilen med långa 
sändarspakar, sändarpult osv fick 
sitt genombrott för tjugotalet år 
sedan då europeiska flygare, som 
till exempel Hanno Prcttner och 
Wolfgang Matt började vinna VM 
och T.O.C. De amerikanska tum- 
styrama fick gång på gång stryk i

F3 A (tidigare "multi "-klassen) den 
grensomavtraditionochhävdvarit 
vikt för amerikanska framgångar 
och segrar. Amerikanarna börjar nu 
så smått att lära om och anamma 
europeiska idéer.

Tack vare modem computertek
nologi är det nu möjligt att förena 
det bästa från båda världarna, dvs 
det är numera möjligt au få en ra
dio med många kanaler och funk
tioner med få knappar och spakar. 
Hemligheten är att radiostymings- 
lillvcrkarcn stoppar in en h-vetes 
massa funktioner i sändarens dator
- och i viss mån även i mottagaren
- som sedan användarenkan plocka 
fram genom att till exempel mon
tera en switch på sändarhöljeL Detta 
gör att man själv kan skräddarsy sin 
egen utrustning efter tycke och 
smak samtidigt som man kan an

vända en och samma anläggning till 
såväl helikopter, segelflyg, konst
flyg, båt osv.
Den här testade Futaba FC-18 
Computer är en typisk representant 
för curopa-"stukct". Den är därför 
symptomatiskt nog tillverkad i Ja
pan av Futaba, men efter tyska prin
ciper och tysk design från Robbe. 
Det är också Robbe som står för 
europadistributionen av denna 
radiotyp från Futaba. I den speci
ella "Euro-Futaba"-serieningår den 
enklare varianten FC-16 på sex 
kanaler, den något mer avancerade 
FC-18 med åtta kanaler och com
puter samt supcrproffsanlägg- 
ningen FC-28 - den avancerade 
tävlingsflygarens radio. Samtliga 
sändare har ett snarlikt yttre med 
en liggande sändare och en uppåt- 
vinklad antenn. I detaljer och fram
för allt i innanmätet skiljer det sig. 
Den av oss provade FC-18 lämpar 
sig väl till att användas av både den 
duktige tävlingspiloten och den 
försigkomne sportfiygaren, men - 
som tidigare nämnts - det finns en 
Futaba FC-radio för vaije utveck
lingsnivå. För den som emellertid 
föredrar den japanska "igelkotts"- 
modellen av sändare finns ett otro
ligt stort urval av Futaba-anlägg- 
ning att välja mellan. FF7 (Field 
Force 7) heter den "igelkotts"-mo- 
dell som närmastmotsvarar FC-18.

Teknik & smått och gott
När Futaba kom med sin första 
PCM-radio 1984 var det en smärre 
sensation. PCM hade utvecklats 
ursprungligen för att ge en stör- 
ningsfri satelitkommunikation 
mellan jorden och rymden. Den 
första generation av Futaba PCM 
kallades 512, därför att den delade 
upp servots 90° max-utslag i 512 
bitar. Den nya generationens radio- 
styming delar upp utslagen i 1024 
bitar, dvs dubbel så hög noggrann
het av servots upplösning, vilket ger 
att varje liten bit är en femhundra
del av en grad. Detta används i till 
exempel FC-28.
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Nr 5*1992 Futaba
- en kort historik
1964, då Hobby & Fritidsmässan 
i Östermans marmorhallar, Stock
holm, slog upp portama, fick en 
svensk publik för första gången 
stifta bekantskap med en radio- 
styrning av märket Fulaba. Det 
var Hobbytjänsts chef, Sten-Åke 
Grahn, som importerade Futabas 
1-kanalare. Det märkliga med 
denna radiostyming var att man 
kunde välja mellan två olika sän
dare. Sändaren FT-5A (den star
kare av debåda) hade fem transis
torer och inmatad effekt på slut- 
steget av 500 mW. Den lilla FT- 
3A-sändaren hade två transis
torer, en markräckvidd på 250 m. 
Pris 7 9 Mottagaren F4-LR var 
liten och vägde endast 20 gram - 
pris 78 kr.
Servot ML-2 - eller rodermeka
nismen som man sade då - var 
gummimotordrivetochgavviden 
signal högerroder och vid två sig
naler vänsterroder. Pris 16:50.
På sjuttiotalet tog den legenda
riske Valter Johansson i Lamm- 
hult hand om importen av Futaba 
till Sverige. Då etablerades mär
ket som ett lågprisalternativ till de 
betydligt dyrare amerikanska 
radiomärkena, t ex Kraft och 
ProLine. De japanska Futaba-an- 
läggningama fick snart rykte om 
sig att vara bra trots det låga pri
set. Genom Valter Johanssons 
småländska prisprofil (modem 
yuppievokabulär) blev märket 
snart Sveriges mest sålda radio
styming. Internationellt gick ut
vecklingen på ett likartat sätt, 
och på ett par decenniers tid var 
nästan alla de ledande radiostyr- 
ningstil lvcrkama från US A borta. 
Vem minns inte med vemod EK, 
Bonner och Orbit och allt vad de 
hette, USA-märkena, nu saligt 
insomnade. Orbit var för övrigt 
det märke som 1965 års världs
mästare i F3 A (fast det hette Multi 
då) flög med när han vann VM i 
Ljungbyhed. Segraren, Ralph 
Brook, var tandläkare fr ån Seattle, 
Washington, USA. Han var den 
förste som vann ett VM med en 
proportional anläggning. Infall- 
bara landställ var också en nyhet 
på VM det årcL Sedan gick det ut
för medjänkeradioama, utför gick 
det också med Futaba i Sverige, 
då Valter dog. Hans lågprisfirma 
förvandlades tillenhögprisfirma, 
som snart kraschade. Efter den 
smällen tog Minicars i Uppsala 
över och har nu arbetat upp Futa
bas marknadsandelar till vadsom 
anstår ett världsmärke.
Mycket har hänt på de nästan tret
tio åren som skiljer 1964 års FT- 
5A och dagens proportional- 
anläggning FC-18.

»_______________________________<

/------------------------------------------------

CAMpac- (Computer Aided Mo
delling Pac System) modul. CAM- 
Pac-modulema fungerar som en 
datordiskett och finns i två olika 
varianter. Dels en liten med en 
kapacitet på 4 Kb (kilobyte), vilket 
motsvarar en lagringsförmåga av 
tre modeller, och dels en större 16 
Kb-variant för 12 modeller. Den 
mindre, 4 Kb, torde dock räcka 
långt eftersom sändarens minne 
plus CAMPacen ger en minnes
kapacitet av hela 6 olika modeller. 
Priset är lite drygt 700 kronor för 4 
Kilobytam.

Montera extragodis själv!
FC-18 är, som tidigare sagts, på åtta 
kanaler. I det utförandet som test- 
radionkom var reglage inkopplade 
för sex av dessa. Om man vill ut
nyttja de övriga kanalerna eller 
andra funktioner som till exempel 
mix-funktioner, dubbelkommande 
osv så måste dessa reglage köpas 
separat och monteras på sändaren. 
De skruvas fast på sändarens fram
sida och ansluts med stickkontakter 
på sändarens kretskort. Kontak
terna är så utformade att de inte går 
att förväxla. Instruktionsboken ger

en utförlig anvisning om vilka reg
lage man kan komplettera med och 
var dc skall anslutas. Programme
ringen av sändaren följer ett visst 
system, som man relativt lätt lär sig 
- åtminstone grunddragen. Till 
hjälp har man en tysk manual, som 
även är översatt till svenska samt 
en liten sammanfattning av dc vik
tigaste funktionerna. Den lilla bro
schyren kan man ha med sig i 
mekarboxen. Detta är absolut fö
redömligt gjort av generalagenten 
och eftersom det hela är så pedago
giskt upplagt så klarar till och med 
desom varmed på "ångradions" tid 
insteget i computeråldcm.

Statusbild i display en
N är man slår på sändaren dyker en 
s k statusbild upp i textfönstret på 
sändaren framsida. Denna status
bild innehåller en viss grund
information med t ex sändarackens 
spänning. Dessa uppgifter måste 
man kolla att de är OK innan man 
flyger. Från statusbilden kan man 
gå in i datorn med hjälp av dc åtta 
knappar som finns bredvid text
fönstret (textdisplayen) och pro
grammera sändaren.

Fasta v a l- sk  menyer
Ett stort antal fasta val - sk  menyer 
- hjälper Dig att programmera FC- 
18. Det finns alldels för många 
menyer för att gå in på här, men den 
del är oerhört vettiga i praktiskt 
bruk, som ti 11 exempel nr 12 - servo- 
reverscring eller nr 14 - utslags- 
begränsning av servorörelsema. 
Några andra inställningsmöj
ligheter ställer jag mig lite mer 
undrande inior. Naturligtvis finns 
inte den model lflygare på hela jord
klotet som har användning för allt 
vad en modem computerradio kan 
prestera och det är inte heller me
ningen. Men modem elektronik är 
så billig att det inte kostar så värst 
mycket extra med alla möjligheter,

Fortsättning nästa sida! 
Nedan fr  v:
Sändarpulten - inte bara 
praktisk - snygg i formen. Ett 
regnskydd för snögloppsflyg- 
väder finns till; Långa spakar 
till Bengt fö r  tum/pek-metoden. 
Praktisk väska medföljer.
Ovan: S-9101 -servona som 
rekommenderas & data
knapparna t h om display en.
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Mold 6 1 RC CS ABC
Trots att Moki-motorer har tillver
kats i mer än trettio år, så är det först 
på senare år som de har börjat säl
jas i Sverige. Det är de tre glada 
linflyggossama Fällgren som im

porterar motorerna, ochsom via sin 
firma, 3F:s (=tre Fällgrenar) distri
buerat dessa ungerska kvalitetspro
dukter till oss. I och med de poli
tiska förändringarna i öst har den

tidigare statsägda Mokifabriken 
privatiserats. Det har i sin tur inne
burit att motorerna nu säljs i många 
fler länder än tidigare. Bland annat 
har den stora USA-marknaden

nyligen öppnats för dessa motorer. 
Rent generellt kan sägas att detta 
är välgjorda och robusta motoer. 
Detta märks redan på den siden
matta utsidan. När man så plockar 
isär motorn så finner man bland 
annat, attbaklockctochfrontboxen 
är fastskruvade i vevhuset, utan 
mellanliggande packningar, vilket 
inte heller behövs på grund av pre-

Conny Åquist fann Futabas 
sändarpult praktisk - händerna 
avlastas och fingrarna används 
uteslutande för flygning

14

Futaba - en test...
Förtsättning från fö  re g sida! 

som ryms innanför sändarhöljeL 

Mottagare
Anläggning kan fås med två olika 
mottagare. Det är bara att välja. 
Den mindre heter FP R-l 18F och 

väger 35 gram. Den drar 22 mA och 
har måtten 60 x 36,5 x 20,5 mm. 
Den större mottagaren heter FP R- 
139 GP och väger 45 gram, drar 25 
mA och är 57 X 42 X 24 mm stor. 
118-mottagaren kostar 650 kronor 
och 139:an 1.450 kronor.

Servo
Till anläggningen hör två stycken 
servon, FP-S300. De har följande 
mått och prestanda:

Vridmoment 3 kg/cm
Viloström 12mA
Vikt 44 gram
Mått 44 X 20 X 36 mm
Hastighet 0,22 sek/60°
Kullagcrantal 1
Pris cirka 260 kr

Vi har också fått chans att titta på 
ett av Futabas värsting-servon, 
nämligen FP-S9101 som har dubb
la kullager, corelessmotor och en 
hastighet av 0,16 sck/60°. Det kos
tar cirka 650 kronor, men som all
tid - köp så dyra servon som Du har 
råd med, eftersom de är de som är 
slutlänken mellan Dig och planet. 
Bra servon hjälper alla till en bättre 
flygförmåga!
FP-S9101-servona är vattentäta, 
har guldpläterade kontakter, drar 
8mA i viloström, väger 45 gram, 
har ett vridmoment på 3,1 kg/cm

samt måtten 38,5 x 19,5 x34,5mm 
Till denna anläggning hör också en 
enkel strömbrytare, men vi fick 
dessutom med en ny Robbe-Futaba 
10 dioders kombinerad strömstäl- 
lare/ackvakt. Den tjänstgör dess
utom som ladduttag och anslutning 
för DSC-kabel. Den här grejen 
finns i svart eller vit färg kostar 425 
kr, vilket låter mycket. Med tanke 
på att den på ett enkelt sätt håller 
rätt på spänningen i mottagare-bat
teriet samt mäter acken under be
lastning är den väl värd sittpris-ett 
kraschat plan är mycket dyrare! 
Den här lilla praktiska grejen pas
sar till en fyra cellers acke på 4,8 
volt, den drar 20 mA, mäter spän
ningen i tiondels volt 4,2 - 5,1 volt 
samt väger endast 14 gram

Sändarpulten
FC -18-sändaren har ingen egen



nytt

cision vid tillverkningen Kolbiilten 
är bronsbussad i båda ändar. 
Vevaxeln är slipad på att tre lag- 
ringsytoma (vilket långt ifrån alla 
modellmotortillverkare gör!) 
Cylindcrcnhctcn är "riktig" ABC - 
ingenting annat. Ett hål är borrat 
mellan frontlagrct och motorns 
plcnumkammare (området under 
förgasaren) fór att suga bort över- 
skottsolja från det otätade front
lagret. Allt detta talar för att motorn 
är välgenomtänkt i såväl konstruk
tion som tillverkning. 
Ilinflygcts"fortflygarklass" -speed 
- har Mokis 2,5 cm3-motor domi
nerat under hela 1980-talet Världs- 
rckordflygningar har noterats på 
löpande band med den motorn i 
hastigheter runt och över 300 km/ 
timme. Detta på vanlig 80/20- 
soppa.
Det om något säger en hel del om 
Moki-motorernas prestanda.^

Text och foto: Conny Åquist

Övre raden:
MOK! 61 RC ABC är en robust 
och välgjord motor med 
b akutbiås.
Nedan t v: Baklock och frontbox 
är fästskruv ade i vevhuset utan 
packningar - ett gott tecken på 
precision vid tillverkningen.

/----------------------------------------- \
Varvtals tabell
Moki 61 RC CS ABC 
80/20-bränsle, originalpipa

11 X 8 Super nylon 13.000 rpm
12 X 9 APC 11.500 rpm
12x10 APC 11.000 rpm
12 X 10W APC 10.000 rpm
12x12 APC 9.000 rpm
12x13 APC 8.500 rpm

Varvtalssiffrorna mättes efter 
30 minuters inkörning, då 
motorn inte föreföll att behöva 
en längre inkörning.
_̂_________________________ t

Moki 61 RC ABC
Höjd 50 mm
Bredd (vevhus + motorfäste) 60 mm
Bredd (vevhus utan motorfäste) 42 mm
Längd (baklock till vevaxel) 116 mm
Längd (baklock till medbringare) 93 mm
Vevaxel-0 (huvud-0) 17 mm
Vevaxel-0 (framända) 8 mm
Gaspassage genom vevaxeln 12 mm
Vevtapp 7 mm
Kolvhöjd 24 mm
Kolvbult-0 6,5 mm
Slag 24 mm
Borr 23 mm
Slag/borrförhållande (underkvadrat) 1,04
Gänga M7 1,0
Vikt (motor) 500 gram

(pipa) 165 gram
Slagvolym 9,97 cm3
Lager front (kapslat) 22 X 8 x 7  mm
Lager bakre 30 X 17 X 7 m m

Djup (förbränningsrum) 5 mm
Klämkant 5 mm
Topplockspackning (aluminium) 0,2 mm
Kompression 11:1

Förgasarhål/diameter 7,9 mm
Förgasarhål/area 49 mm2

V_______________________________________________ --^

halsrcm eller halsremsfäste efter
som det är tänkt att man skall an
vända sändaren tillsammans med 
ett sändarbord. Naturligtvis kan 
man flyga utan sändarbord och 
handhålla sändaren. Men jag vill 
dock å det bestämdaste rekommen
dera användningen av ett sändar
bord, eftersom händerna avlastas 
och fingrarna uteslutande används 
för flygning.
Futabas eget sändarebord eller 
sändarpult som den också kallas, 
heter Jet Control och passar till FC- 
16 och FC-18. Det kostar lite drygt 
500 kronor.

FC-18 i praktiken
I praktiskt bruk är FC-18 en trevlig 
överraskning, åtminstone var det så 
för mig, som inte är van vid com- 
puterradiobruk och sändarbords- 
flygande. Jag hade förväntat mig en

längre tids tillvänjning att flygamed 
sändarpult, men till min förvåning 
fungerade det direkt och utan pro
blem. Varför jag inte börjat med 
denna flygstil tidigare fattarjag inte. 
Man får helt enkelt mycket bättre 
precision med fingrarna om sända
ren hänger i en "låda". 
Computerradioteknologien är helt 
suverän. Dctmärker man direktvid 
radioinstallationen i kärran då näs
tan allt kan fixas, ändras och trim
mas via sändaren. Till och med en 
gammal hund (i detta fall j ag själ v !) 
kan lära sig att sitta. Vi har prov
flugit radion i en Joker från Dave 
Smith Models samt i en Robbe 
Saphir och funnit att det hela fung
erar klanderfritt och att computem 
är såväl lättanvänd som enkelt pro
grammerbar.
Därför slutar denna artikel med 
följande ord:

Non plus Ultra - endast det bästa är 
gott nog åt oss modcllflygarc!

Text &folo: Conny Åquist
Priser
FC-16 sändare med 3 servon och 
mottagare kostar cirka 2.650 kro
nor; FC-18 sändare med 2 servon, 
1400 mA-ackar samt R139 GP- 
mottagare kostar cirka 4.300 kro
nor; FC-28 PCm 1024 komplett 
med ackar, mottagare, sändark- 
offert och två servon kostar cirka 
10.800 kronor.

Generalagent:
Minicars Hobby AB, UppsalaV___________________________ y

I samband med att jag tog fram 
underlaget till och skrev dessa ar
tiklar har jag fått vänligt stöd från 
Minicars med Saphir I och Futaba 
FC-18 och Avalance Hobby & 
Foto, Kungshamn. Tack för det!

Sändarens mittparti med den 
omtalade CAMPac-modulen lätt 
åtkomlig för utbyte. CAMPac- 
modulen finns i 4Kb resp 16 Kb.
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Krönikan har denna gång två gäst
skribenter. Martin Tämroth från 
Solna MSKgerosssinainhyckfrån 
Hjelmcrus-tävlingcn på Ölands 
Alvar, och Inge Sundstedt, Bor
länge MSK, rapporterar från junior- 
VM i Lucened, Tjeckoslovakien. 
Först Martins bidrag.

Hjelmerus Memorial
En exklusiv skaraMlygentusiaster 
hade samlats på Ölands Alvar för 
att kämpa om den ärorika Hjel- 
meruspokalen. Det var Lasse Lars
son som anlände med den och som 
följaktligen skulle försvara sin titel 
sen i fjol. För mig skulle det bli 
första tävlingen på tio år. Om jag 
minns rätt kom jag som snorig 12- 
åring sist med en blytung Abdul i 
ett SM senast. Denna slutade senare 
sina dagar i en vingfäktnings- 
tumering i klubblokalen hos MFK 
Gladiatorerna.
Trots de tio år som förflutit, tog det 
inte lång tid innan jag kände igen 
den avslappade och hjälpsamma 
atmosfär som friflygtävlingar all
tid ger. Om man kommer först el
ler sist spelar ingen roll; fast ett par

maxar skadar ju aldrig humöret. 
Maxar blev det också, eftersom 
vädret var mycket gynnsamt. S tart- 
fältct såg jämnt ut länge, men till 
slut sållades agnarna från vetet. 
Men ni skall veta, att konkurrensen 
var lika stenhård i botten som i top
pen. Längst fram skilde bara fyra 
sekunder mellan Lasse och den 
vinnande John. I botten slutade det 
oavgjort i antalet förbrukade mo
deller. Förutom mina två bortflugna 
modeller lyckades jag dessutom 
med klassikern "vinschlina flyoff'. 
På vägen hem åt j ag middag hos en 
fiskare i Oskarshamn. Till honom 
gav jag bort min tomma trunk, som 
nuiställettjänar som vedlåda. Även 
fast jag kom hem helt tomhänt, 
kommer jag aldrig mer att missa 
Hjelmerus Memorial. Till arrangö
ren från MFK Linköping och mina 
medtävlare; tack för en mycket 
trevlig tävling!

Autumn Max 1992
MFk Sländan hade sin nu traditio
nella (tredje gången har det väl bli- 
vittradition?) AutumnMax World 
Cup Contest på de fina markerna i

Floda på Höstmaxen
W m M  Cm U ?

Höstmaxen 19 september i Järpås 
Majtävlingcn i år kördes i eländig 
blåst. Övngafriflygtävlingarunder 
sommaren och hösten har gynnats 
av vädergudarna. Så också Höst
maxen, och så till den milda grad, 
au jag vågar påslå att ett rättvisare 
fly-off aldrig förekommit i vårt 
land.
Vädret var helmulet hela dagen, 
men inget regn. Vindriktningen 
snurrade litet, och vindstyrkan låg 
mellan 0 och 2-3 meter/sekund. 
Tcrmiken var svag men blåsoma 
var stora och de, somhadekonkure- 
enskraftiga modeller och missade 
sju max, gjorde det oftast på grund 
av mekaniska fel eller alltför opti
mistisk trimning.
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De sju ordinarie perioderna var 
alltså nästan som i ett VM, en trans
portsträcka. Den kräver inte alltför 
många ord, men några "prestatio
ner" kan vi ju föra fram.
I F l A missade Jens Nyhegn en (!) 
sekund. Olofsson gjorde en stjärt
glidning som hade gjort en F3A- 
fly gare grön av avund. T ord Klung- 
rehaug, inte mycket stönre än stub
ben på åkem, spöade pappa Atle. 
FIB  (det heter Wakefield!) visade 
upp ett par olycksfåglar. Det nu
mera klassiska "vordna icke pro
pellerstart" gav Janne Forsman och 
Viktor Roshonok 3 respektive 2 
sekunder plus 6 maxar var. Om- 
statsregelns återkomst är starkt 
efterlängtad. Verena Greimal från

Scania Cup 
1992m m

Redaktör: 

Lennart Hansson 
Sigurdsgatan 15 

214 65 Malmö 
040-19 37 90

Järpås veckoslutet 18-20 septem
ber. För friflygred var det första 
gången men det torde bli fler, ty de 
stora markytorna, de fina arrang
emangen och detstora intresse som 
visas från de internationella aktiva 
friflygama inspirerar förvisso till 
fler besök på västgötasl ätten. 
GrenchefenLennart Flodström ger 
nedan en fylligare rapport om täv
lingen.
Som tävlare ger jag här några per
sonliga reflektioner.
F l A: Här ser manhur utvecklingen 
till alltmer förfinad tekniki termik
ledning och höjdvinst med zoom 
och bunt har gått framåt. Segraren 
Pieter de Boer och inte minst de 
svenska och övriga nordiska tävlare 
visade fina prov på att den ur
sprungliga ryska tekniken nu har 
utövare på åtskilliga håll. Sju täv
lare i flyg-off.
F l B: Även här ser man influenser 
från banbrytama från öst. Alexan
der Andrj ukovs teknik med flöjl ade 
propellerbladmed fördröjd start har 
nu många tagi t till sig med en ytter
ligare förhöjd standard som följd. 
Systemet är dock inte helt riskfritt.

Österrike varenda kvinnliga insla
get i "Maxen", tyvärr utan större 
framgångar.
Nils-Erik Hollander fortsatte en 
kvaddsäsong med att egenhändigt 
(tidigare har han hafthjälp) spränga 
kroppen på sin enda modell - ome- 
delbartuppvaktad av Sergei Vasis: 
"You buy model?"
"Ljudbandet" tappade bort Tord 
Bortne i fjärdepå grund av tidigare 
motorstopp. Norgedrabbades även 
av Kaarlc Kuukka som fusade ned 
på Per Thomas Skujlstand Wake i 
sjätte perioden.. Vårfinskevänfick 
sitt straff genom att tappa fyra sek
under i sjunde.
Skiljefiygningen gick alltså i "rätt
vist" väder (det fanns mindre va
riationer förstås), och med tanke på 
den korta tiden fram till mörker gick 
alla med på att gå direkt på fem 
minuter i F l B och F l C. Därmed 
fick vi ett snabbt avgörande. 
FlA-flygama snurrade och snur
rade och fann ingen termik. Vår 
evigtpiprökande vän från Holland, 
Pieter de Boer, letade sig nedåt i lä 
och kopplade ur modellen som an
dre man (Thomas Alm hade gjort

I protokollen ser man ibland resul
tatrader med 6 max + 2 eller ytter
ligare någon sekund - en följd av 
att propellema inte har gått igång. 
9 tävlare i fly-off.
F l C: Oerhört eleganta flygningar 
av praktiskt alla tävlama. För sven
ska ögon mest glädi ande Eddy Ast- 
feldt och Gunnar Agren som båda 
nådde fly-off. Slutlige segraren 
Klaus Wächtler och Eddy hade en 
intensiv uppgörelse som nådde 
fram till 7 minutersfly-off. Tyske 
Wächtler vann med uppnådda 7 
min. Eddy på andraplats med 6,37. 
tävlare i fly-off.

World Cup 1992
Av världscupens 24 tävlingar 1992 
återstår i skrivande stund endast två, 
nämligen Sierra Cup i Californien, 
USA, och NZ N ationals i Nya Zee
land.
Flera av de svenska toppmännen 
har varit ute på tävlingar på olika 
håll med åtskilliga mycket goda 
insatser. Per Findahl och Mikael 
Holmbom kommer att vara på 
framskjutna platser när den slutlige 
F l A-listan kommer och Gunnar

en habrovinsch före) medan de 
övriga fortsatte att leta till dess bara 
sekunder återstod av de tilldelade 
femton minuterna. "Pipan" var 
ensam att nå fyra minuter, och där
med vann hanföre "LOD" Daniels
son och ukrainaren, snurrekrokens 
uppfinnare, Viktor Isaenko.

Bror har blommat ut i år!
Vår bäste Wakeflygare sedan 
många, många år är Bror Eimar. I 
år har han blommat ut ordentligt 
Hans världscupsresultat tidigare i 
år har varit: Finland etta, Norge 
tvåa, Scania Cup trea, Eifelpokalcn 
etta och nu spöade han upp konkur
renterna m « i besked.

Storfavoriten Andrukov sprängde 
en snodd i första fly-offen, fick ta 
rcscrvmodellen och tappade tjugo 
sekunder, därmed hamnande på 
tredje plats. Bror och ryssen Vasis 
klarade lätt sina fem och gjorde upp 
om segern på sexminutersnivån. 
Ryssen flög 5.19, Bror 5.30, och det 
verkar inte vara någon säker mar
ginal, men då skall ni veta, att herr 
Eimar förlorande uppemot trettio



Ågren kan vänta sig en fin slut
placering efter sina kontinuerligt 
fina resultat i F l C.
Dessutom, den som med stor san
nolikhet kommer att vara segrare i 
sin klass är Bror Eimar - F l B ! Bror 
har nämligen den förnämliga svi
ten av 3 segrar, 1 andraplats och 1 
tredjeplats på sina tävlingar i 1992 
års World Cup. Vinst har det blivit 
i Bear Cup, Finland, Elfel Cup, 
Tyskland och Autumn Max, 
Sverige, andraplats i Holiday on Ice 
i Norge och tredjeplatsen på Sca
nia Cup i Sverige. Per Thomas 
Skjulstad från Norge kan möjligen 
hota, med sina hittills två segrar, 
men åker han till USA eller Nya 
Zeeland?
Hur det än går, så har vi anledning 
au gratulera Bror Eimar till dessa 
tävlingsframgångar, resultatet av 
hängivenhet till sporten och envist 
arbete för att förbättra både egen 
tävlingsförmåga och Wakefield- 
flygplanens kapacitet

Oldämer-SM
Bara några ord om detta evene
mang, i Rinkaby på flygfältet i slu
tet av augusti, strålande väder för 
övrigt. 184 modellflygplan kom till 
start, flugna av ett 70-tal mycket 
entusiastiskamodcllflygare av skif
tande ålder. Man fick se t ex twin- 
pushers med konstruktionsårtal så 
långt tillbaka som 1912, elegant 
flygande i termiken, 50-ccnlimeiers 
stavmodeller flyga max (3 minuter, 
således), krax-modeller och model
ler med utväxlingsanordningar i

sekunder genom att landa på ett 
ladutak!
Han var i särklass, och hans ledning 
i Världscupen verkar ointaglig. 
F1C slutligen gjorde Dukarev, 
Ryssland, bort sig genom att fjusa 
bort åtta sekunder och blev trea. 
Ty skan Wächicr och Eddy Astfeldt 
flög lätt även sex minuter, och tys
ken drog det längsta stråt genom att 
sedan göra sju minter medan Eddy 
"bara" fick 6.37.

En världstopp på några få
Vi har idag en världstopp (Bror) och 
några på väg "Eddy, tre-fyra F l A- 
killar). Men ser vi på startlistoma 
är det kris. Antalet Wake-flygare är 
ganska konstant, där flyger dom, 
som aldrig lägger av. Men i F l A går 
antalet ner för vaijc år, och där bru
kar vi ha nybörjarna. F1C är i kris 
sedan länge.

Färdiga modeller för 400$
Ochmedan tävlingen pågår krämar 
öststatama ut material av alla slag. 
Duralplåt, kolfiber, verktyg (gäng- 
verktyg, diamantfilar mm) små
komponenter, timers, kofilbcrbal-

Friflyg-EM · Sibiu, Rumänien
F1A F1B
1 Abraham Baruch 1 1260 240 300 182 1 Evgeni Gorban UKR 1290 240 300 360
2 GheorgeGuta RUM 1260 240 300 156 2 Eugeniusz Cofalik POL 1290 240 300 326
3 Mikhael Kochkarev RUS 1260 237 Vladimir Fedorov RUS 1290 240 300 326
4 Janos Bodo HUN 1260 236 4 Míhaly Varadi HUN 1290 240 300 260

Sergei Makarov RUS 1260 236 5 CzabaZold HUN 1290 240 286
6 JanVosejpa TCH 1260 203 6 Peter Monninghoff G 1290 240 283

16 Per Findahl S 1257 7 Håkan Broberg S 1290 240 232
50 Lars-Olof Danielsson s 1070 15 BrorEmar S 1263
63 Ulf Edlund 894 30 Jan Forsman S 1190

Evgenij Verbitsky UKR 1320 240 300 360 420
Reinhard Truppe AUT 1320 240 300 360 383
Phil Ball GBR 1320 240 300 360 349
Marek Roman POL 1320 240 300 341
Gauthier Briere FRA 1320 240 300 332
Stafford Screen GBR 1320 240 300 308
Bernhard Boutillier FRA 1320 240 300 278
Vladimir Trebugenkov UKR 1320 240 300 268

F1C
1 
2
3
4
5
6 
7

alla storlekar från de minsta till de största Wakcfield-mo- 
dcllcma, eleganta byggen i S1 och S2-klassemaoch mycket
välflygande modeller i m o to r-____________________
klassen. Flygglädjen och trivseln 
var hela tiden - två tävlingsdagar 
- på sin absoluta topp och att detta 
var modellflygning i sin innersta 
mening var inte au ta fel på!
För de som vill har mer ingående 
rapport och information om Old- 
timer-flyg rekommenderas med
lemskap i Oldtimer-Sällskapet.
Friflygred förmedlar gärna allt vad 
som önskas därvidlag, referat om 
OT-SM kommer i Oldtimer-Säll- 
skapets medlemstidning.

Lennart Hansson

Sven Hjelmérus Memorial 
F1A
1 John Pettersonn AKM 900 sek
2 Lars Larsson MFK Sländan 894 sek
3 Anders Persson AKM 847 sek
4 Martin Larsson MFK Slända 759 sek
5 Per Johansson MFk Linköping 740 sek
6 Martin Tämroth Solna MSk 567 sek
7 Herbert Hartmann MFK Sländan 462 sek

kar, rörkroppar, motorer etc inkl 
färdiga, flygklara modeller. 400 
dollars för 1991 års sovjetmäs- 
tarmodcll i Fl B, 800 för en fullt 
flygklar F1C med aluminium
vingar och alla moderniteter. 
Dessutom erbjuder sig en del av 
killama au göra nästan vad som 
helst av kolfiber och kevlar på 
beställning.
Det går bra med svarv- och fräs- 
jobbockså. Grejoma dom säljer är 
av oerhört bra kvalitet, och RC- 
och linflygarc skulle kunna lära sig 
massor av att titta på en sådan täv
ling.
Välkomna till nästa års ScaniaCup 
och Höstmax, förhoppningsvis 
med samma underbara flygväder 
som 1992 års upplagor.

Floda

Autumn Max 1992 
F1A
1 Pieter deBoer NL 180 180 180 180 180 180 180 240 1500

:

2 Lars O Danielsson S 180 180 180 180 180 180 180 225 1485
3 Viktor Isaenko UKR 180 180 180 180 180 180 180 216 1476
4 Per Findahl S 180 180 180 180 180 180 180 214 1474
5 Per Qvarnström S 180 180 180 180 180 180 180 184 1444
6 Mikael Holmbom s 180 180 180 180 180 180 180 176 1436
7 Thomas Alm s 180 180 180 180 180 180 180 68 1328 :::

8 Jens Nyhegn DK 179 180 180 180 180 180 180 0 1259
9 Ansgar NQttgens D 180 180 170 180 180 180 180 0 1250 .

•

10 Henning Nyhegn DK 169 180 178 180 180 180 180 0 1247 .

F1B §

1 BrorEmar S 210 180 180 180 180 180 180 300 330 1920 S·':·
2 Sergei Vasis RUS 210 180 180 180 180 180 180 300 319 1909 |x
3 Alexander Andrukov UKR 210 180 180 180 180 180 180 280 0 1570 i
4 Alexi Bukhin UKR 210 180 180 180 180 180 180 275 0 1565 1
5 Ari Kutvonen FIN 210 180 180 180 180 180 180 251 0 1541 1
6 Per Thomas Skjulstad N 210 180 180 180 180 180 180 236 0 1526 1
7 Stefan Stefanchuck UKR 210 180 180 180 180 180 180 233 0 1523 I
8 Gunars Purish LETT 210 180 180 180 180 180 180 219 0 1509 ;
9 Håkan Broberg S 210 180 180 180 180 180 180 196 0 1486 V

10 Arne Lössnes N 202 180 180 180 180 170 180 0 0 1282 .i

F1C
1 Klaus P Wåchter D 240 180 180 180 180 180 180 300 360 420 2400
2 Eddy Astfeldt S 240 180 180 180 180 180 180 300 360 397 2377 i
3 Vldimir Dukarev RUS 240 180 180 180 180 180 180 292 0 0 1612
4 Gunnar Ågren S 240 180 180 180 180 180 180 280 0 0 1600
5 Kaarla Kuuka FIN 240 180 180 180 180 180 180 280 0 0 1316
6 Andreas Lindner D 181 180 180 172 180 180 180 0 0 0 1253
7 L-G Undblad S 169 180 180 139 162 180 180 0 0 0 1190
8 TorBortne N 240 180 180 6 180 180 180 0 0 0 1146

Sveriges modeUflygare inb judes till Novemberträffen 1992
på Rinkaby f d flygfält · 7 november 1992 med 8 november som reservdag · klockan 0830 information · 
tävlingsstart 0900 med F l A, F l B, F1C 7 perioder och Fl A0, F l BO, F1C0 3 perioder · Tidsprogram bero
ende på väderförhållanden. «ANMÄLAN till AKM,c/o Lennart Hansson, Sigurdsgatan 15,21465 Malmö 
senast den 27 oktober 1992 · AVGIFTEN är 95 kronor/klass för seniorer; 50 kronor/klass för juniorer; 
FAIO-klassema 25 kronor/klass; betalning vid ankomst till tävlingen · INFORMATION Ring eller skriv 
till Lennart Hansson, 040-19 37 90 · Tag med varma kläder och stövlar och känn Er mycket välkomna!
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Gurras långa resa 
-  m est i  friflygets tecken

Jag var denendeFIC-flygaren från 
Sverige, som skulle åka till europa- 
mästerskapen i Rumänien Därför 
var deträtt naturligt, att jag började 
fundera:
"Inte kan man väl åka så långt utan 
att göra något mer på resan".
De funderingarna gjorde till slut att 
trippen blev som följer. Först ner 
till Sibu och VM-fälteL Där kunde 
jag trimma några dagar. Det hade 
ju inte kunnat ordnas hemma på 
Sundbro. Där får vi ju inte flyga 
numera. Jag Fick fartpå två model
ler och flyger S ibu World Cup-täv- 
lingen före EM. Jag missade fly- 
offen med futtiga 2 sekunder. 
Pelle Findahl flyoffar i både F l A 
och F1B och kommer där på 5:e 
respektive 8:e plats.
I F1B skulle Pelle varit minst ett

parplatserbättrc, då tidtagama mis
sade 25 sekunder. NästanhelaEM- 
laget flyger denna tävling. Inför EM 
är vi alla så bra förberedda vi kan 
vara. Problem uppstår, då vi får reda 
på att LG inte kommer. Som tur är 
har Lod modeller med sig då han 
flög Sibu Cup, så han faller in i laget. 
Vi blir då utan lagledare, men jag 
rycker in och hjälper till på start
platsen efter bästa förmåga under 
F l A-dagcn. Pelle flyger max i sex 
perioder. I sjunde letar han till en 
minut är kvar av perioden. Då går 
han. Tyvärr missar han 3 sek. Fun
deringar i efterhand säger, att lagets 
snabbfotade medlemmar kanske 
hade hunnit ned och viftat upp dessa 
futtiga 3 sekunder från flyg-off. 
F l C-dagen böljade intebraför mig. 
Jag testflög båda modellerna. Den

ena fusade ner på betongbanan. 
Kroppen av den andra dimper ner 
i Italiens depå och snubblar av ving- 
örat mot en trunk.
15 minuter före första start blir det 
att ta fram glasfiber, epoxy och 
eltape och laga. Det går dock vä
gen. Jaghar 10minuterpåmig,men 
ve och fasa. Övertid! Det blir att 
ladda upp nästa modell. Den flyger 
4 minuter. Tyvärr flyger kärranmed 
övertid långt på grund av timer- 
problemet och jag får inte tillbaka 
den förrän till tredje perioden. 
Andra starten missar jag då model
len gör en snäv dykning från topp- 
höjd. 75 sekunder! Det blir 1.181 
totalt och en tjugofemte plats.
I Fl B flyger Håkan fint och kom
mer till två flyoffer. Det blir en 
sjunde plats för honom och 1 aget tar

en fjärdeplats. Bror och Janne fly
ger bra, men missar lite. 25 sekun
der var skillnaden till ett lagbrons! 
Tävlingarna var bra anordnade och 
stämningen bättre än då EM gick 
där 1986. Tyvärr var det ett rätt all
varligt problem - några modeller 
blev helt enkelt stulna!

Vidare mot bad och so l...
Jag åker vidare genom Bulgarien 
ner till Grekland. Turistar och ba
dar i nära tio dagar. Sedan båt till 
Italien och vidare norrut till min 
dotter Karin i Wien.

och Junior-VM!
Därifrån till Junior-VM i Luccnec 
i Tjeckoslovakien. Ditkommer jag 
på fredag kväll och möter Inge med 
vårt juniorlag. Det blir en varm och 
jobbig vecka för laget, men roligt 
och lärorikt. Fredrik Lintorp har 
suttit på klubblokalen hemma näs
tan hela sommarlovet och byggt 
och fått ihop två helt nya modeller 
- förutom sin gamla Tilka. Nu blir 
det trimning i mängd för varken

Fortsättning sidan 48!

Ovan fr  v:
LOD visar me t ning med radio för 
Uffe, Pelle och Gurra;
Fredrik Marciszko laddar upp 
timern under överinseende av 
Inge. (Junior-VM)

Nedan fr  v: Jon Wiese, UF K, 
snackar taktik med klubbkompisen 
Fredrik Marciszco (Junior-VM) 
Svenska laget f r  v: Gurra Ågren, 
Inge Sundstedt, Fredrik Lintorp, 
Janus Marciszco, Fredrik 
Marciszco, Sara Sundstedt. 
(Junior-VM)
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Lagledare Inge Sundstedt 
om Junior-VM 1992

Tävlingen arrangerades av 
Tjeckoslovakiens modellflyg- 

arc i staden Lucenec i södra delen 
av landet cirka 15 mil från Buda
pest. Det svenska tävlingssäll- 
skapet for dit i hyrbil (minibuss) via 
Helsingborg, Helsingør, Gedsel, 
Rostock, Berlin, Prag, Bratislava. 
Väl framme vid hotellet möts vi av 
ingen mindre än Gurra Ågren. (Se 
även separat Gurra-rapport!) På 
lördagkväll lagledargcnomgång.
• Söndag var trimningsdag. Täv- 
lingsplats var ett flygfält med as- 
faltbclagd bana. Golt om plats i 
båda längdriktningarna. I andra 
riktningen bebyggelseoch åkerfält, 
inklusive oskördade majsfält - 
ödesdigert för en del. I närheten av 
startplatsen och i riktning därifrån 
en trädridå, som också ställde till 
problem.
Varmt, 30°-35°C i skuggan. Knap
past några moln. På förmiddagen 
nästan vindstilla. Den vind som 
bl ev, kunde växla upp till 180°, vil
ket gjorde det svårfluget, speciellt 
i F l A. Våra juniorer hade svårt att 
över huvud taget hitta segelmo- 
dellema. Vi fick i alla fall till några

Ovan fr  v:
Uffe Edlund hjälper Jan 
Forsman vid FIB-start;
Jes Ny hegn, Danmark.

Nedan fr  v:
Håkan Broberg vevar - här 
gäller att få  in maxvarv! Jan 
Forsman och Ulf Edlund är 
intresserade åskådare 
Gurra laddar upp limern inför 
nästa EM-start.

starter, men det såg oroväckande 
ut. Invigningsceremoni på efter
middagen med flaggor och tal mm. 
Model Ikontrollen samma kväll 
gick bra för vår del.
• Måndag. Tävling i F1A, 21°- 
30°C, vind 0-3 m/sek, molnfritt. Vi 
hade bestämt att vi skulle gå efter 
principen "damerna först". Sara 
skulle alltså börja. Ingen avunds
värd uppgift att få till en max så 
tidigL Tävlingen började kl 0800. 
Sara och några med henne fick 
ingen max. Sara 105 sek i första, 
Fredrik 141 sek. Jon 120 sek. I 
andra gick det bättre. Alla tre 
maxade. I tredje blev det en (lopp 
för S ara. Hon lyckades inte springa 
genom luften vid markskiktet med 
sin modell och fick 13 sek. Fredrik 
hittade en blåsa, men fick inte av

modellen i tid. Endast 120 sek fór 
honom.
I fjärde, femte och sjätte maxade 
alla tre med avancemang i resultat
listan som följd.
I sista perioden gick Jon först av de 
svenske. 102 sek. Fredrik därnäst, 
men blev linkorsad av en USA-ju- 
nior. 14 sek. Sara avslutade. Gick 
inte med alla då blåsan kom - lin
trassel för många. DåSara drog blev 
detför senL 48 sek. Placeringar blev 
Jon 33, Fredrik 40 och Sara43. Och 
laget på 13:c plats. Av övriga flög 
6 fullt. En fly-off räckte, där San
der Brccman, Belgien, drog längsta 
strået med 240sek. Denne Brccman 
imponerade redan under trimnings - 
dagea Känns namnet igen? Hans 
far är en känd F l A-flygare.
• Tisdag. F1C. Samma väder som

igår. Dock 2-7 m/sek. Ingen av oss 
var FlC-flygare, så vi kunde ägna 
dagen åt FIB-trimning och bad i 
poolen. Något gick på tok med 
Fredriks bästa modell, nosblocket 
knäcktes. Gurra Å visade prov på 
fixartalang och fick ordning på 
nosblocket. Efter några trimstater 
flög modellen bra. Den andra mo
dellen provades också, men här var 
detnågotmackel medtimem. Fred
rik fick i hemläxa att justera timem 
till tävlingdagen.
• Onsdag. Nu F1B. Varmare är 
tidigare. Fredrik Lintorp gör VM- 
debut med ryssar till höger och tys
kar till vänster. Bra! Vi bestämde 
oss för att vänta ut ryssen och hop
pas att dom kan det här. Det gällde 
nu au göra 210 sek. Fredrik vevar 

Fortsättning sidan 48!
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Vår senaste VM-medaljör, Ingemar Abrahamsson, silver i F2D combat. Grattis!

Ingemar 
Abrahamsson 
tog svenskt 
VM-silver i Combat

VM-fmmgångar
Svenski linflyg har under somma
ren haft stora internationella fram
gångar. Vid VM som avgjordes i 
Tjeckoslovakien beläde Ingemar 
Abrahamsson från Ronneby MFK 
sensationellt en mycket hedrande 
andraplats efter Viatheslav Beliaev 
i F2D Combat. Även laget i com
bat gjorde bra ifrån sig och tog hem 
bronsmedaljerna. I laget ingick för
utom Ingemar, Mats Bcjhem och 
Håkan Ostman samt ledarna Per 
Ehnwall och Bengt-Åke Fällgren,. 
Svenskt silver och brons i modell- 
flyg-VM hör inte till vardagen. 
Stort grattis till Ingemar och brons
laget från hela linflyg-Sverige.

Svenska Mästerskapet
Årets SM i linflyg avgjordes på 
Tullinge Flygfält den 15-16 au
gusti. Störstaglädjeämnet var final- 
flygningen över 200 varv i F2C 
Team-Racing, där Hasse Anders- 
son/Iohan Ahling, MFK Galax, 
putsade Kjell Axtilius/Bengt-Olof 
Samuelssons åtta år gamla svenska 
och nordiska rekord med 20,7 sek
under till 6.47.3. Allt fungerade i 
finalen för Hasse och Johan som 
var nära 40 sekunder före tvåorna 
Håkan östm an och Mats Böhlin, 
Väsby MF.
Håkan Östman var även inblandad

i finalen av F2D Combat, där han 
segrade före VäsbykompisenLars- 
Enk Johansson. Glädjande i com
bat var au hela 15 man deltog. 
Combat har verkligen fått ett upp
sving.
Västerås tog sedan de två återstå
ende titlarna som stod på spel. I 
F2A Speed genomPer Stjemesund 
på 272,10km/tim före Göran Fäll
gren, Oxelösund MSK, samt i F2B 
Stunt genom Ove Andersson, som 
sin vana trogen tog SM-guldet före 
Åke Nyström, Vallentuna MFK.

Lindansen
Årets upplaga av ungdomsfinalen 
i linflyg, Lindansen, blev en härlig 
tillställning. Under ledning av Ru
dolf Ross hade Karlskoga MFK 
hela fem deltagare som gjorde 
mycket bra ifrån sig. Segrare i årets 
final blev Niklas Nilsson, MFK 
Red Baron. Niklas vann före Se
bastian Axelsson, Eskadern, Lin
köping, tvåa, och Jonas Karlsson, 
Karlskoga MFK på tredje plats. 
Karlskoga MFK satte färg på täv
lingen och gjorde mång a goda pre
stationer och all a önskas välkomna 
tills till nästa års Lindansfinal. Sam
tidigt avgjordes riksmästerskapet i 
Semistunt för första gången. Även 
här segrade Niklas Nilsson före 
förra årets segrare i Lindansen, Per 
Carlin, MFK Red Baron i Älta.

Svenskt rekord 
Under SM blev Kjell Axtilius och 
Bengt-Olof Samuelsson av med 
sitt svenska och nordiska rekord i 
F2C Team-Racing 200 varv till 
Hasse Andersson och Johan Åh- 
ling. Fyra veckor senare, vid Galax 
Open, tog Kjell och Bengt-Olof 
revansch genom att ta Hasses och 
Johans svenska rekord på 100 varv. 
Rekordet putsades med 6 sekun
der till 3.22.1. Det har hänt en hel 
del i Team-Racing i år.

Galax-trofén
Galax-trofén avgjordes i år för 
tredje året av de fem som tävlingen 
pågår. Förra årets segrare, Stefan 
Lagerqvist, Kungsbacka MFK seg
rade även i år och befäste sin led
ning i sammandraget. Tvåa kom 
Johan Isacsson, Vallentuna MFK 
och på delad tredjeplats kom Conny 
Åquist, Kungshamns MFK och 
Staffan Ekström, Kometen.

Nya internationella regler
Bengt-Olof Samuelsson, som är 
SMFF:s FAI-delcgat, bisLår med 
nästa stycke om nya internatio
nella regler i linflyg 1993.
Inför 1993 har det skett några för
ändringar i de internationella reg
lerna som har stor betydelse för oss 
som är intresserade av att tävla 
med linstyrda modeller.

Till att börja med kommer nya 
regler ochnormer beträffande "bul
ler" att införas. Dessa innebär för 
F2 A Speed att ljuddämpare är obli
gatorisk med en minsta invändig 
volym på 50 ccm. Maximal invän
dig utloppdiameter är 8 mm. Till 
detta kommer att en fungerande 
avstängare skall finnas, så att tiden 
med hög ljudnivå kan begränsas 
till 20-30 sekunder per flygning. 
För F2B är det egentligen inga 
ändringar då den nya regeln säger 
att ljuddämpare måste finnas, utom 
för fyrtaktsmotorer.
I klass F2C blir det större föränd
ringarmed begränsningar på avgas
portens storlek Den är måttsatt till 
maximalt 60 mm2. Måttet mäts 
antingen på fodret eller på avgas
öppningen i vevhuseL Dessutom 
tillkommer ett krav på att kolven ej 
skall kunna ses från modellens ut
sida om motorn har front- eller 
sidoutblås. I klass F2D kommer de 
största förändringarna. Där krävs 
en ljuddämpare, för glödstifts- 
motorer, med vissa angivna mini
mi- och maximimått samt en be
gränsning av utloppsdiametem.

Övriga förändringar är för F2A att 
modellens spännvidd har maxime
rats till 100 cm (svenskt förslag) 
för att underlätta för nybörjare att 
tävla i speed. Det bör också inne-
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bära att hastigheten går ned något 
då motståndet från linorna ökar.
I F2B har svårighetskoefficiente- 
ma för de olika manövrerna och 
domarpoängen förändrats.
I F2C är det tillåtet med flexibla 
groupers vid modellen för att öka 
säkerheten vid omtankningama. 
Det vill säga att minska risken för 
att någon tävlande fastnar i linorna 
vid landningen.
En annan ändring är att det finns 
möjlighet för de lag som har place
rats på 10:e och 11 :e plats att få 
flyga i semifinalen. Denna regel 
har tillkommit för att säkerställa 
att semifinalerna alltid flygs med 
nio lag. De som på detta sätt har 
givits möjlighet att få flyga i semi
finalen har därmed också möjlighet 
att få flyga i finalen om semifinal- 
resultatet blir tillräckligt bra.
I F2D har det blivit några smärre 
förändringar i regeltcxtcn beträf
fande möjligheterna till omflyg- 
ning och serpentinens konstruk
tion för att få bättre hållfasthet.
Nya domarhandledningar i klass 
F2B och F2C har också fastställts. 
För säkerhets skull bör också till
läggas att det från och med 1992 ej 
längre är nödvändigt att den täv
lande själva har byggt sin modell 
(svensk motion). Därmed har även 
linflyget samma modellbyggar- 
bestämmelser som friflyget och 
radioflyget.
För de som är intresserade, kan den 
exakta regeltexten erhållas från 
lingrcnchcfcn.

Text och bild: Thorbjörn Odsjö 

Fr v
Svenska bronslaget: fr  v 
Mats Bejhem, Bengl-Åke Fällgren, 
Ingemar Abrahamsson, Per Ehn- 
wall, Håkan Östman;
Svenska & nordiska rekord- 
hållarna i Te am-Racing Johan 
Åhling och Hans Andersson, MFK 
Galax;
Lindanstriumfatorer.fr v 
Sebastian Axelsson (2), Niklas 
Nilsson (1), Jonas Karlsson (3); 
Årets segrare i Galax-trofén, 
Stefan Lagerqvisl, Kungsbacka 
MFK.

SM  i F 3 J 1992
Under årets aktivitetsvecka på 
Flugebyn arrangerades RC-grc- 
nen det första SM:et i klass F3 J. 
För den som inte är bevandrad i 
FAI-beteckningar kan man enk
last beskriva klassen som "RC 
termikflygning med grupp- 
start". Det innebär att en grupp 
flygare har gemensam arbetstid 
och alltså flyger under samma 
väderförhållanden. En mycket 
rättvis tävlingsform, där flyg- 
skicklighet och modellval bety
der mer än tcrmikblåsomas 
nycker.
Som tävlingsledare började tvi
vel om genomförandet öka i 
samma takt som antalet anmäl
ningar närmade sig 50-talet. 
Endast ett par killar var vidta
lade att ställa upp som funktio
närer. Eftersom det tidigare va
rit cirka 25-talet deltagare i 
denna tävlingsgren har det inte 
behövts fler funktionärer. De 
tävlande ställer upp som tidta- 
gare, alla är på så sätt både del
tagare och funktionärer. Totalt 
hade vi 52 anmälda, varav 5 1 
kom till start. All annan mo- 
dellflygvcrksamhet fick ligga 
still under den här dagen, men 
samtidigt såg vi hur effektivtdet 
gick att få ett stort antal modell
flygare samlade under trevliga 
former tack vare tävlingsar- 
rangemangen. Nästa gång hop
pas jag att vi har tävlingarna i 
närheten av lägerplatsen i stäl
let för på densamma. 
Tävlingsmorgonen kom med en 
klar himmel och lagom, om än 
lite växlande, vind. Aldrig tidi- 
garehadeensvenskF3J-tävling

haft så många del
tagare. Vid en 
snabb uppskatt
ning borde täv
lingen vara över 
vid 18-tiden, men 
då fick allt gå som 
på "räls". Den ena 
gruppen efter den 
andra gjorde sina 
flygningar. Om
gång lades på om
gång. Efter tre 
grundom gångar 
skulle de tio främ
sta gå vidare till 
finalflygningama. 
Dessa två starter 
har en längre ar
betstid och takti
ken är skiftande. 
För några böljade 
nerverna göra sig 
påminda och pla
ceringarna kasta
des om efter varje 
start. Inget var av
gjort förrän sista 
man landat!
Stefan Carlsson, 
MFK Ikaros, vann 
med en Algebra 
4m  Förutom pla
ketter till de tre 
bästa fick alla täv
lande en T-shirt 
med F3J-tryck på 
rycggen. Liksom 
på F3B-T-tävlin- 
gen blev dessa 
uppskattade.

Kent Johansson
Tävlingsledare

Resultat SM F 3J1992 · Flugebyn
1 Stefan Karlsson RFK Ikaros 47688
2 Andreas Carlsson MFK Blue Max 44682
3 Mattias Karlsson RFK Ikaros 43876
4 Gunder Carlsson MFK Blue Max 40120
5 Bengt Johansson Ludvika RFK 38405
6 Jonas Blomdahl Herrljunga MFK 37431
7 Rolf-Erik Blomdahl Herrljunga MFK 36739
8 Tommy Södergren MFK Fenix 35693
9 Kaj Skäre Filipstads MFK 34603

10 Bengt Johansson Karlskoga MFK 33199
11 Erik Johansson Herrljunga MFK 25660
12 Sören Svantesson Herrljunga MFK 25116
13 Leif Pernstig RFK Ikaros 25100
14 Paul Netzler Höganäs MFK 24840
15 Kjell-Åke Elofsson Tibro MFK 24825
16 Lennart Andersson Askersunds MFK 24446
17 Christer Lennartsson Herrljunga MFK 24179
18 Torgny Carlsson MFK Blue Max 23822
19 Hans-Göran Hjortsberg Askersunds MFK 23410
20 Anders Nordgren Södra Dalarnas MFK 22554
21 Tomas Ohlsson Filipstads MFK 22103
22 Kjell Svensson Skövde MFK 22054
23 Eine Moberg Karlskoga MFK 20811
24 Lennart Arvidssson Gråbo MFK 20208
25 Lennart Olsson Acroflyers 19725
26 Anders Gustavsson RFK Ikaros 19246
27 Yngve karlsson RFK Ikaros 19063
28 Baltzar de Mare Höganäs MFK 18850
29 Stig Sjöstedt Lidköpings MFK 18233
30 Lars Melin Askersunds MFK 17779
31 Tomas Sundström Malmö RFS 17112
32 Sverker Furengren Skövde MFK 16886
33 Per-Erik Larsson RFK Ikaros 16243
34 Rune Wederbrand AKMG, Göteborg 16177
35 Lennart Blomdahl Herrljunga MFK 15768
36 Uno Persson Askersunds MFK 15574
37 Fredrik Jönsson Askersunds MFK 15359
38 Ronnie Ahlm Askersunds MFK 15164
39 Karl-Henrik Persson Askersunds MFK 13910
40 Kent Blomquist Skövde MFK 13344
41 Conny Jönsson Askersund MFK 13226
42 Alf Söderholm Ludvika RFK 12783
43 Lennart Sundström Malmö RFS 12631
44 Sven Pontan Haninge MFK 11713
45 Jörgen Olsson Acroflyers 11629
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Mera om
J elm otorer

Model lfly gny tts artikelserie om 
elflygmotorer verkar ha blivit upp
skattad av läsarna, trots det ibland 
något hysteriska tonläget.
Här kommer ytterligare någrakom- 
mentarer till vad som skrivits.

Ferritmotorer
Kalle Wcsterblad ondgör sig, med 
rätta, över problemen med illa an
passade elflygkomponenter. Ett 
säkert sätt att misslyckas är att ta en 
elmotor, som man råkar ha lig
gande, och sättaen propeller avsedd 
för förbränningsmotorer på den. 
Sedan driver man detta med en 6- 
cells-ack, som någon använt för att 
köra bil.
Dock, man skall inte dra alla bil
liga motorer över en kam. När 
Werner Dettweiler anställdes som 
konstruktör på Graupner började 
han med att utveckla ett billigtdriv- 
system med goda prestanda: 
Motorn Graupner Speed 600 7,2 V 
och en fällbar 7x3 propeller. Kom
binationen är avsedd för 6-7 celler. 
Dessutom utvecklades en modell 
till dessa komponenter: Graupner 
Elektro-UHU. Genom att verkligen 
optimera komponenterna fick man 
högst respektabla prestanda.
För 7-8 celler och något större mo
deller utvecklades sedan Graupner 
Speed 600 8,4 V och en 8x4,5 fäll
bar propeller.
Samtidigt utvecklades en hel serie 
modeller runt dessa enkla driv
system: Chip, Elcktro-Junior, So- 
lar-UHU, Biene och New Match. 
Speed 600 8,4 V, propeller 8x4,5 
och 7 celler har dessutom visat sig 
vara ett prisvärt drivsystem för lätta 
elseglare s a n  Astro Challenger och 
Midway Ultra Mk IV.
Därefter kom Graupner Speed 700 
Turbo, en större motor avsedd fór
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8-10 celler. För denna togs fram 
propellrar i storlekarna 9x5 och 
10x6.
Liknande motorer och propellrar 
säljs nu av de flesta större tyska 
modellfirmor, som också har ut
vecklat modeller anpassade för 
dessa drivsystem.

Fördelar och nackdelar
Fördelen med ferritmotorema är 
naturligtvis det låga priset. Nack
delarna, jämfört med högeffekts- 
motorer med samarium-, kobolt
eller neodymmagneter, är kortare 
livslängd, något lägre verknings
grad och betydligt lägre max effekt 
genom att effekttåligheten är be
gränsad.
Ferritmotorema är ocksåmerahög- 
varviga och måste ha mindre pro
pellrar, vilket ger lägre propeller
verkningsgrad. Detta kan dock i 
stor utsträckning kompenseras ge
nom att förse dem med en växel. 
Hur stor är då den praktiska skill
naden mellan ferrit- och hög- 
effektsmotorema?
Stiget är naturligvis sämre, vilket 
gör att man måste flyga mera för
siktigt. Försöker man stiga brant 
kommer motom inte att orka och 
planet stallar med välkända kon
sekvenser.
Ett plan med en högeffektmotor, 
som drar planet uppåt "antingen det 
vill eller ej", är därför mera lätt- 
fluget. Det långsammare stiget 
kompenseras emellertid i viss mån 
av den längre motortiden. Dess
utom verkar man i svenska elflyg- 
kretsar överbetona stighastig- 
hetens betydelse. Avsiktenmeden 
elseglare är ju primärt att den skall 
segla!
I Tyskland har man gjort jämfö
rande mätningar på modeller med

olika motorer. Tidskriften Modell 
publicerade en riming och bygg- 
beskrivning på en elseglare kallad 
Teiminaf, som man flög med 7 
celler. Manprovade med Graupner 
Speed 600 8,4 Voch två olika hög- 
effektsmotorer. Ferritmotom gav 
en max stighöjd av 270 m, medan 
de andra två motorerna gav 340 m, 
d. v.s. ferritmotom gav nästan 80 % 
avstighöjdenförc:a 1/10 av priset 
(1) är en mycket omfångsrik arti
kel där man beskriver hur man flög 
modellen Blue Curry med 10 cel
ler och ett stort antal olika motorer. 
Blue Curry är en snabb skevroder- 
modell med cirka 2 m spännvidd 
och kan närmast jämföras med 
Graupner Chili och RobbeCalibra. 
Den bästa högeffektmotom gav 
stighöjden 780mmedan Speed 700 
motom gav 540m, cLv.s. knappt 70 
%. även här får man alltså fullt res
pektabla prestanda med en ferrit- 
motor.

Ferritmotor med växel 
Som tidigare påpekats får man 
bättre totalverkningsgrad om man 
förser en ferritmotor med en växel. 
Schöberl (2) har gjort försök med 
detta. Med den använda modellen 
SOLI, typ långsam termikseglare, 
och 8 celler blev maxhöjden med 
en Plcttcnberg HP 274/9 700 m. 
Med en Graupner Speed 600 7,2 
med växel 6:1 nåddes 600 m! De 
växlar han använde hade dock 
mycket begränsad livslängd, men 
det har senare kommit betydligt 
bättre växlar från bl. a. Multiplex, 
som har en hel serie av växlade 
ferritmotorer, och Astro. 
(l)beskriverocksåettannatmycket 
intressant experiment. Man mon
terade en elmotor med propeller på 
en stång, som hölls ut från en bil.

Inuti bilen hade man ackar och 
mätare för varvtal och ström. Ge
nom att köra bilen vid ol ika hastig
heter kunde man se skillnaden i 
strömförbrukning vid stillastående 
och vid olikafartvind. Oftahörman 
tumregler att "strömmen minskar 
10-25 % i luften".
Det visade sig dock att först vid 
farter över 80 km/h fick man någon 
nämnvärd minskning av strömmen. 
Slutsatsen var att för modeller av 
typ F3E och pylon racers minskar 
strömmen i luften, men för alla an
dra kan man räkna med samma 
ström i luften som på marken!

Astromotorerpå VM
Påelflyg-VM 1990användeUSA:s 
lag Astro Cobalt 60 FAI motorer 
och blev tvåa både individuellt och 
i lag. I sin artikel i MFN 2/92 skri
ver Bo Sjöberg att "det ryktas om 
att även US A:s lag har gått över till 
Plettenberg". Rykten är dock inte 
mycket att lita på!
Vid årets VM talade jag med den 
amerikanske lagledaren Bob Sliff, 
för övrigt ägare till Midway Model 
Co. som tillverkar byggsatser dels 
under eget namn, dels åt andra fö
retag som Astro. Han berättade att 
man använde Astro Cobalt 60 FAI. 
En anledning var att Astro spons- 
rade laget, men huvudanledningen 
var att Plettenbergmotorema, som 
man också provat, inte hängde med 
Astromotorema.
Resultatet för US A-laget blev nu 
ännu bättre än 1990: Lagvärlds
mästare och individuellt på plat
serna 2 ,3  och 7.
"Evige" världsmästaren Freuden- 
thaler nådde 4292 poäng medan 
Jerry Bridgeman fick 4288, så det 
var mycket jämnt i toppen. 
Astromotorema är robust utförda
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för att tåla vardagens små krascher. 
För extremt tävlingsbruk, somF3E 
FAI, ansåg man därför att det fanns 
möjlighet att lättamotoremagenom 
att fräsa bort material och genom 
att byta stålaxeln mot en titanaxel. 
Det senare gav 12 g och kan före
falla extremt, men Northeast Sail
plane Products säljer 1/4" ving- 
"stål" av titan för $15.00 för 30 cm, 
så några stora kostnader är det inte 
frågan om. Efter modifieringen 
vägde motom 480 g.

2 $  kg SE-XI - helt träfri!
Elektriskt, och alltså prestanda- 
mässigt, var den däremot standard. 
Amerikanerna flög allamed model
len SE-XI (Snipe Electric Mk IX) 
som visas påskissen. Bärytan är32, 
6 dm2 och vikten c:a 2,3 kg.
Som för de flesta modeller vid VM 
är vingarna byggda med skalkon
struktion, d.v.s. två sandwich-skal 
och en kolfiberballc Något trä an
vänds inte i dessa modeller!

Spectra - ny konstfiber
Spectra, som nämns som ett bygg
material, är en konstfiber med lik
nande egenskaper som aramidfiber 
("Kevlar"), men med betydligt 
lägre vikt. Den har använts ganska 
länge i vävda konstruktioner, ex. 
skottsäkra västar, men det är först 
nyligen som det har blivit möjligt 
att använda den i laminat, genom 
ett nytt betningsförfarande (3). 
Vingprofilen är Selig-Donovan 
7003, som visade sina kvaliteter 
redan förra året, då den användes 
av de amerikaner som kom 1: a och 
2:apå V M ÍF3B.
Profilen har tjockleken 8,5 % och 
välvningen 1,5 %. Den beskrivs 
ingående i (4), som också innehål
ler en mycket intressant genom
gång av vad man nu vet om ving- 
profiler vid låga Reynolds tal, cLv.s. 
de förhållanden som gäller för 
modellflyg.

Leif Rydén
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En vanlig elflyg-konsument testar

Plettenbergs nya 
HP320/30-m otor

Länge har jag gått i tankar att 
skaffa mig en ny 10-cells- 

motor. När då den nya 320/30- 
motom dök upp, var det ganska 
naturligt att jag valde denna. Det är 
ju  den motor, som de stora grab
barna använder...

En liten juvel
Ja, jag tycker att det är en snygg 
motor. Den ger en känsla av preci
sion och kraft. Kort sagt, det är en 
välbyggd motor.
Hemn Plettemberg har lyckats med 
konststy eket att ge denna motor yt
terligare kraft till en mervikts- 
kostnad av endast 20 gram. Inte 
Dåligt! (Den "gamla" 320-motom 
väger400gram). Magnetmatcrialet 
är som vanligt när det gäller dessa 
motorer neodym.

Neodym-material
Detta material ger höga prestanda, 
men är känsligt för värme. Maxi
mal arbetstemperatur är 80°C. Jag 
har haft ett par HP-motorer i drift 
under flera år och aldrig haft några 
problem med för hög värme. Det är 
ju inte någon stor konst aa kyla sin 
motor. EU tips: In-luftens öppning 
skall vara tre gånger mindre än ut- 
luftens.
Vidare kan man finjustera sin mo
tors varvtal och vridmoment genom 
au vrida motomsbakstycke. Natur
ligtvis så har även jag tystat detta, 
men Herm Pleuenbcrg vetnog gan
ska bra vad han sy sslar med. Jag fick 
bäst resultat med normalinställ
ningen: 0° lika med del två röda 
prickarna mitt emot varandra.
Ett litet faktablad följer med varje 
motorleverans från AirEl, och man 
får väl tacka för detta då det för det 
första är på svenska och för det andra 
ger alla viktiga upplysningar på ett 
enkelt och klart språk.

Ä r den då bättre?
Som tävli ngsmotor är svaret j a. J ag 
har använt denna motor i min 10- 
cellskärra med mycket gott resul
tat. Undervintemskalljaggöraklar 
min 3-meters Pilatus och jag pla
nerar faktiskt alt köra den med 
samma motor. Faktum est, att jag 
tror att detta kommer att gå mycket 
bra. HP 320/30ger dig en extra kick 
i dina stig, och det är ju detta som 
den är byggd för.
MEN, en motors prestanda beror 
mycket på vilket "bränsle" Du ger 
den, dvs hur du sköter dina Sanyo 
SCR-ackar. Är dessa inte på topp 
får du ut ett sämre resultat av din 
motor. Använder Du dessutom för 
tunn kabel i kraftöverföringen och 
plussar på det hela med dåligt le
dande kontakter, ja då märker du 
inte att Du införskaffat dig en 
värstingmotor.

Vänte lite nu, min harang är inte slut 
ännu. Om du på toppen av det hela 
använder en propeller som inte pas
sar din motor. Då skall du inte köpa 
en sådan motor. Du får helt enkelt 
en dålig lönsamhet på din investe
ring. Mitt råd blir alltså: Studera det 
medföljande faktabladet och välj 
rätt prop. Please observera, att du 
skall ha ett 47 mm mittstycke till 
din fällbara propeller.

Slutord
Här ovan har jag försökt ge dig mina 
intryck såsom varande en helt van
lig elflygare.
Jag är absolut inte någon expert när 
det gäller de tekniska spörsmålen 
inom elflygeL
Jag är en vanlig konsument, och nu 
vet du vad jag tycker.

Kalle Westerblad
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Sanwa Sport 40 
Cup avgjord!

Motala MFK stod som värd för 
Sanwa Cupens näst sista tävling. 
T ack vare att QM-klassen lade ner 
sig själv fick det bli ett Sport Pylon 
RM redan i år.
Vi i Motala-klubben har rätt stor 
erfarenhet av QM pylontävlingama 
och satsade i år lite extra då vi kom
pletterade utrustningnen med ljus
signaler på ettans pylon. Vilket 
innebar att pylonvaktema tryckte 
påenknapp i stället för att vifta med 
flagga.
Även "kutt"-signalen (flygning 
innanför en pylon) var en trcläges 
väljare för 0 ,1  respektive 2 "kut- 
tar". Sedan tidigare har vi elektriska 
kompressorhom på tvåans och tre
ans pylon.
Även sekreteriatet har utvecklats! 
Tidtagama/varvräknama för direkt 
upp tid, "kuttar" och total tid på s k 
"häftis"-block (självhäftande lap
par) som fästes direkt på resultat
tavlan. Det innebär, att piloten och 
resultatet kommer samtidigt in i 
depån!
Lördagsmorgonen började grått 
Men träningen fungerade bra för 
allautomför ClaesM, som satte sin 
andra modell i åkern. Sedan kom 
regnet!
Klubbstugan blev fullpackad och 
kaffedoften spreds sig. Efter en 
timma stod allabereddaför en-som

det senare skulle visa sig - oerhört 
spännande tävling. Första om
gången visade Håkan Floren sin 
rutin och flög ett 111 sekundersheat 
bara en sekund över det svenska 
rekordet på 110 sek, som Claes M 
flög i Insjön.
I andra omgången började fler få 
fart på sina modeller, bland annat 
Jan Karlsson som tangerade Hå
kans 111 sek. Medan övriga låg på 
120-140 sek. I tredje omgången 
satte Claes W fart med ny rekord- 
tangering. Då svarade JanKarlsson 
med nytt rekord på 108 sek. Fjärde 
omgången tog Claes W med 115 
sek. I femte tog Claes M fart efter 
en dålig start och sänkte rekordet 
till 106 sek. Detmärktesatt de flesta 
nu hi ttat spåret och sni u-tidema låg 
kring 115-120 sek.
Vid sjäue omgången såg Jag Karls
son laddad ut och klämde till med 
104 sek, vilket direkt tangerades av 
Jonas Hagberg. Claes M flög heatet 
efter på förnyat rekord, 102 sek. 
Vem skulle bli först under 100 sek
under? Helt klart var att ljussigna
lerna, som ofta piloten såg och inte 
behövde vänta på mekens "sväng"- 
rop, sänkte tiderna rejält!
Sjunde omgången blev spännande. 
Jonas Hagberg flyger åter fantas
tiska 104 sek, Jan Karlsson satsar 
rätt och klockas fór 98 sek på tio

täta varv! Nu börjar vi nosa på de 
bästa engelska tiderna, trots att man 
där använder 10% nitro! Claes M 
som flög lika med Janne i heatet fick 
97 sek, men med ett "kutt", vilket 
ger 10% i tidstillägg - totalt alltspå
107 sek, tätt följd av Claes W på
108 sek.
Dags för åttonde och näst sista om
gången. Claes M startar mot Jan 
Karlsson och Lars E. Claes var här 
lite skakad efter "kutten" medan 
Janne kallt klämmer i med 99 sek. 
Claes och Lasse flyger här ett par 
varv sida vid sida eller snarare 
"vingspets mot kropp". Trots ivrig 
vadslagning i depån blir det ingen 
närkontakt. Claes får 109 sek och 
Lars 118 sek. Vid det här laget var 
det tämligen klart. Ingen kunde 
rubba Jan Karlsson från att få ihop 
dagens tre snabbaste tider. Jonas 
Hagberg och Claes M  slogs om an
dra platsen i dagens sista omgång. 
Claes var tvungen att flyga på 103 
för att ha en chans till andraplatsen, 
medan Jonas Hagberg ej Fick flyga 
under 104. Jonas startar sekunden 
före Claes som följs av Kennet J. 
Claes har något högre toppfart 
medan Jonas uppenbart chansade 
vid pylon 1, varv efter varv! Claes 
kommer inte i fatt och båda slutar 
på 105 sek.
Tävlingen visar verkligen att det är 
pilotens skickli ghet som avgör. Det 
verkar som om Fox- och Irvine- 
motorema klart kan konkurrera 
med Rossi-motom, som domine
rat vårens tävlingar.
Vi hyr ut gäma vårt signalsystem 
till andra arrangörer. Piloterna och 
vi arrangörervarmycketnöjdamed 
funktionen.
Vi lackar avslutningsvis Fox och 
Texaco som ställde upp med priser 
till alla deltagare. Ett tack också till 
piloter och funktionärer, som 
gjorde tävlingen till vad den blev - 
ett riksmästerskap fullt av person
liga och svenska rekord!

Motala RFK
•--------------------------- -v

Resultat
RM + Sanwa Cup 1992
1. Jan Karlsson Väsby
2. Jonas Hagberg Arboga
3. Claes Meijer Motala
4. Claes Wallin Borlänge
5. Håkan Horen Västervik
6. Kennet Johansson Sala
7. Lars Eriksson Sala

Modellflygnytt 
intervjuar Sanwa 
Cup 40-segraren 
Jan Karlsson

Sanwa 
Sport 40 Cup 
1992

Tomas Nyholm 
Lars Fasterius 
Jonas Hagberg 
Håkan Florén 
Jan Karlsson 
Lars Eriksson 
Oas Wallin 
Kenneth Johansson 
Lars Nygren 
Claes Meijer 
L-G Svensson 
Evert Holm
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De fyra bästa resultaten räknas fram fór varje deltagare enligt pricipen: 
1=20 p; 2=16 p; 3=13 p; 4=11 p; 5=10 p; 6=9 p; 7=8 p; 8=7 p osv.
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Mfn: Vad är det för flygplan Du 
flyger?

Jan: Planet - "Cosmic Wind" är 
en modell av ett amerikan
ske racerflygplan, konstru
erat 1947 av Tony Lcvicr, 
provflygare på Lockheed.

Mfn: Är det en byggsats?
Jan: Modellenärkonstrucradav 

Börje Ragnarsson, Växjö. 
Den är byggd i epoxy/glas 
och med skuma vingar i 
frigolit. Man kan beteckna 
den som ett halvfabrikat 
och inte som en byggsats. 
Mycket jobb fordras för att 
få en flygklar maskin.

Mfn: Vilken spännvidd har mo
dellen och vad väger den?

Jan: Spännvidden är på cirka 
140 cm och den väger 2,4 
kg, vilket faktiskt är 200 g 
för mycket då reglerna til
låter minimum 2,2 kg.

Mfn: Jag ser att Du haren Irvine- 
motor i planet. Varför an
vänder Du Dig inte av 
Rossi, som anses vara den 
vassaste sexhalvan?

Jan: Tja,detblevsåavenrentill- 
FälligheL Jag fick helt en
kelt låna en Irvine SP 40 av 
Claes Meijer i Motala. Den 
visade sig fungera så bra att 
jag vann första tävlingen 
jag ställde upp i - i Säter!

Mfn: Vilka propellerar använder 
Du?

Jan: A PC :s9x6och9x7,fram 
för allt den senare. Irvine- 
motom varvar med en 
16.700-16.800 v/min. 9 x 
6: an ger visserligen 18.000 
varv, men farten i luften är 
något högre med en 9 x 7. 
Jag har provat en flygning 
med en 9 X 8, men inte tes
tat den storleken under 
tävlingsförhållanden, så 
vad som är allra bäst åter
står att se.

Mfn: Hur fort går modellen?
Jan: Vi har aldrig mätt topp

farten. Men uppskattnings
vis ligger väl toppfarten 
runt 200km/tim på de snab
baste maskinerna.

Mfn: När modellenfly ger såfort, 
så måste väl belastningen 
på vingarna vara enorm. 
Hur få r  Ni vingarna att 
hålla?

Jan: Ja,iUSAharm anmättupp 
till 40 g i svängarna. Vis
serligen med en Formula 1- 
racer som går betydligtfor- 
tare än en Sport 40-racer, 
men med cirka 25-30 g kan 
man nog belasta en Sport 
40-maskin. Vingarna är
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skuma i cellplast och sedan 
plankade. I mitt fall använder 
jag 1,5 mm balsa och ovanpå 
deten 25 grams glasfiberväv/ 
gjutepoxy plus några remsor 
50 grams glasfiberväv på un
dersidan. Hittills har det hål
lit, Tvi, tvi!

Mfn: Spelar det nån roll vad för  
slags glödstift man kör på?

Jan: Ja, åtminstone i tävlingssam
manhang. Jag har provat Ros- 
si 5, Rossi 2 och Rossi 3. 
Samtliga har fungerat bra, 
men tyvänr inte samma dag! 
Vädret spelar stor roll! I 
Motalafungeradc R5 inte alls, 
men väl R3.1 Säter var R5 
bäst, men då var vädret var
mare och inte så fuktigt som i 
Motala. För söndagsflygama 
spelar stiften inte alls samma 
roll då man inte här är bero
ende av toppvarv på samma 
sätt som en tävlingsflygarc.

Mfn: Jag har sett att de flesta täv
lande använder sig av glasf
iberkroppar till sinaflygplan. 
Hur är det med vibrationer - 
är det ett problem eller... ?

Jan: Visst är det ett allvarligt pro
blem och speciellt i glasfiber
kroppar, eftersom glas inte 
alls tar upp vibrationer som 
balsa gör. Monterar man inte 
radion korrekt kan man få 
problem. Själv har jag mon
terat servona i mjukt nco- 
prenecellgummi, för att vi
brationerna inte ska förstöra 
dem (se skiss sid 26!) och det 
har fungerat väldigt bra!

Mfn: Hur stor tank bör man ha och 
hur bör man montera den då ?

Jan. Det räcker bra med en 150 cc- 
tank. En vanlig plasttank går 
också bra, men det är viktigt 
att den monteras med mycket 
skumgummi, då man annars 
riskerar att få skumbildning i 
tanken. Riktig skumgummi 
finns nu att få tag på (Du-Bro) 
och den finns i två dimensio
ner - 6 och 12 mm tjocklek. 6 
mm räcker till tanken. Sedan 
är det viktigt au tanken sitter 
i rätt höjd - centrum på tanken 
skall vara i nivå med förgasa
rens luftintag när modellen 
står horisontellt Här är många 
nyböij arpl an felkonstruerade 
med tanken alldeles för lågt 
placerad.

Mfn: Hur har Du gjort linkaget till 
höjd- och sidoroderna? An
vänder Du plaströr i plaströr 
(Sullivan-stilen) eller före
drar Du något annat system?

Jan: Som överföring till höjdrodret 
har jag för första gången an

vänt mig av vajrar, en dra
gande och en skjutande (push/ 
pull) och det fungerar över 
förväntan. Inte behöver vaj
rarna vara speciellt hårt 
spända, utan de är faktiskt 
ganska slaka. Ändå blir över
föringen exakt Plaströr i plast
rör duger inte här, då de har en 
tendens att utvidga sig vid 
värme och således "ändrar" 
trimlägena ständigt Till sido- 
rodret duger dock plaströren.

Mfn: Vad har Du för radio?
Jan: Jag använder mestadels JR- 

apparater. Justnuen JR347:a 
sändare med vanlig FM-mot- 
tagare samt en blandning av 
JR-, Futaba- och Becker- 
servon.

Mfn: Måste man har en dyr com
puter anläggning för att flyga 
pylon?

Jan: Nej, inte alls! En billig 4ch 
Hitec duger bra. Men en 
computeranläggning under
lättar v äldigt mycket, när man 
skall trimma in sin modell. 
Alla vet väl hur knepigt det 
brukar vara att hitta rätt stor
lek på servontrottelarmen, så 
att man får lagom slag på 
trotteln. Med en computer
radio behöver man inte tänka 
påden biten - all trimning görs 
från sändaren.

Mfn: Hur styr Du egentligen? Med 
tumme och pekfinger eller 
enbart med tummarna?

Jan: Jag föredrar aa använda tum/ 
pekfingergreppet så spaken 
hålls fast ordentligt. Att bara 
styra med tummarna har jag 
väldigt svårt att begripa att 
någon kan klara med preci
sion. Inte heller gillar jag den 
"tyska" stilen med stor sän- 
darpulpet och långa spakar. 
Men hur man lär sig och vil
ket sätt man använder kanske 
inte spelar någon roll alls! Dub 
Jett, den amerikanske världs
mästaren i pylon styr faktiskt 
med tummarna!

Mfn: Kan du beskriva hur Dug går 
tillväga inför starten av ett 
heat?

Jan: Först av allt tankar jag. Sedan 
kollar jag att stiftet är helt. I 
Sport 40 brukar stiften hålla 
bra, men jag kollar i alla fall. 
Sen checkar jag att spinner och 
propeller sitter fast och att inte 
propellern fått några skador. 
Eftersom vi endast får an
vända plastpropellrar i Sport 
40-kl assen så brukar det inte 
bli några skador på dem. En
dast 1 propeller har gått sön
der på hela säsongen, vilket

säger en del om hur lättflugna 
Sport 40-modellema är. På 
startplatsen ser jag till att mo
torn får bränsle genom aa dra 
runt propel 1cm samtidigt som 
jag håller för förgasaröpp- 
ningen. Att bara använda 
startmotom utan att choka 
motorn brukar förlänga start
tiden väsentligt och tiden är 
dyrbar. Man har endast 1 
minut på sig att starta motorn 
innan starten går, så det gäl
ler att få ingång motom i tid!

Mfn: Hur är den en Sport 40-ma- 
skin att flyga järnfört med en 
vanlig lågvingad modell?

Jan: I stort set är det ingen skill
nad alls! Farten är något hö
gre - cirka 200 km/tim - men 
annars är inte flygningen llcr 
landningen särskilt annor
lunda. Många tycks tro att 
bara för att modellen flyger 
fort, så blir landningamahäf- 
tigt svåra. Så är inte alls fal
let! Landningsfarten hör ju 
ihop med vingbelastningen, 
men med en vikt på 2 kg blir 
racerkärran lika lätt som en 
Q-500-racer att landa. Och 
den kan nästan 1 andas somen 
Stick 40!

Mfn: Del ryktas om att Ni i Sverige 
ska börja flyga F3D pylon 
igen. Stämmer det?

Jan: Ja, om allt går i lås så ska vi 
försöka höra några tävlingar 
nästa år - åtminstone ett SM!

Mfn: Vad skiljer en Sport 40-ma- 
skin från en F3D-kärra?

Jan: Modellerna är i det närmaste 
identiska men i F3D tillåter 
man sexhalvor med bakut- 
blås och helpipa, så farten blir 
betydligthögredär. De snab
baste amerikanerna flyger 
över300km/tim. Man använ
der heller inte trottcl, bara ett 
venturi, så det är fullgas från

början till slut!
Mfn: HarDusjälvflugitenF3D- 

maskin?
Jan: Ja, jag har en Little Tony, 

som Börje Ragnarsson 
konstruerat Den är försedd 
med en M W S-m otor och 
MVVS-pipa - helt otrim
mad.

Mfn: Man får således trimma 
hur mycket man vill i F3D ?

Jan: Javisst! Om man nu kan 
det!

Mfn: Hur fort går den?
Jan: Ingen aning. Jag körde 10 

varv i Motala efter att Sport 
40-tävlingen var klar ochti- 
den blev 77 sekunder, vil
ket nog är ganska bra. Men 
världsrekordet ligger ju på 
66 sek, så dit är det en bra 
bit!

Mfn: Vad använder Du för pro
pellrar i F3D och vad var
var motorn med dessa?

Jan: Eftersomjagärsånypådet 
här med F3D så har j ag inte 
prövat fler än den jag har i 
planet nu. Det är en avgju
ten rysk kolfiber-snurra 
med dimension 7,75" x 6" 
och med den varvar motom 
24.000 varv/minut

Mfn: Det har ju talats om att det 
här med F3D skulle vara 
svårt och trassligt. Med 
trilskande motorer och lik
nande. Håller Du med om 
det?

Jan: För mig har det fungerat 
väldigt bra. Om jag jämför 
med Quarter Midget som 
jag flög tidigare så finner 
jag att F3D faktiskt är min
dre "trassligt".

Mfn: Tack ska Du ha för inter
vjun. Lycka till i fortsätt
ningen!

Jan: Tack själv!
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China Clipper -
Trainer & Q-500Racer

Byggsatser av asiatiska tillverkare 
har funnits sedan sjuttiotalet med 
varierande kvalitet och flygegen
skaper. OK/Pilot var tidiga att till
verka byggsatser som var möjligt 
att tävla med i bland annat Quarter 
Midget och F3 A.
En bit in på åttiotalet började även 
färdiga plan, som man ej behövde 
bygga, dyka upp. Priset var och är 
dock högt, men för den stressade 
eller rike var detta ett välkommet 
bidrag. Idag är dessa byggsatser 
vanliga på svenska modellflygfält. 
Från nybörjarmodeller till skala- 
aerobatic finns det 
Flygegenskaperna är oftast mycket 
bra och kvalitén på dem hög. Ma
terialet brukar vara termoplaster 
med träspant. En nackdel är, att de 
kan vara svåra att preparera efter ett 
haveri - till skillnad mot en klassisk 
träkonstruktion.

Hongkong-grunkor
Modellen - Modeltech's "China 
Clipper" jag blev ombedd att testa 
är av hongkong-ursprung, vilket j ag 
nog var lite skeptisk cmoL Då det ej 
klingar kvalité ochalltdärtillomdeL

Efter att ha läst igenom bygg- 
beskrivningen, där det fór övrigt 
framgick att modellen uppfyller 
amerikanska (Michigan) Q-500- 
krav och att modellen tycks vara 
konstruerad av en aktiv och kun
nig person därifrån, så verkade alla 
plötsligt lite intressantare. Bygg
satsen är lite udda, då den är nästan 
färdigbyggd - så kallad ARF - men 
av klassisk trä-konstruktion med 
cellplastvinge, skevroder, sidroder, 
gas och höjdroder.
Kroppen, som är av balsa med 
plywoodspant, är träfärdig. Endast 
lite putsning behövs sedan det 
färdigslipade stjärtpartiet limmats 
på plats. Kroppens "rygg" är av 
plast och limmas cnkcltpå sin plats. 
Passformen är bra.

Plankad cellplastvinge
Cellplastvingen är balsaplankad 
och såväl fram- som bakkant är 
redan färdigslipade. Landställs- 
bocken, som sitter i vingen fung
erar samtidigtsom vingbalk och ger 
automatisk rätt V-form (vettigt!) 
Vingspetsar och skevrodcrlinkage 
(medföljer) får monteras.

Klädsel av mod. "plastfilm" rekom
menderas enligt byggbeskriv- 
ningen som består av sex A4-sidor 
och två ritningar på engelska. 
Denna typ av klädsel är en enkel 
och ur tidssynpunkt bra lösning. 
Man bör dock lacka tankrum och 
andra av olja utsatta detaljer så att 
planet ej "ruttnar". 
Radioinstallationcn är beroendepå 
vilken motor man tänker använda 
sig av. Med en .25:a i nosen kan 
radionmonteras enbitfram i radio
rummet och tyngdpunkten blir då 
lättjusterad med hjälp av acken. 
Med en ,40:a måste acken och ser- 
vonflyttas bakåt, omman vill slippa 
tyngdpunktsproblem. Man bör 
dock montera servona för sidroder 
och höjdroder så att skevroder- 
linkaget går fritt mellandem. Mini- 
servon är bra, men standardservon, 
som jag använde, passar också. 
Lämplig motom till "Clippem" är 
från .24-.40. Med den lilla motom 
får man en trevlig trainer som pas
sar som andra plan efter en ny- 
börjarmodell. Den är fullt kapabel 
till avancerad flygning. Med en 
.40:a har man fått en snabb och 
vändbar pylonracer för pylon- 
klassen Q-500. Den går att hålla i 
handen och släppa lodrätt uppåt vid 
start (om man törs!).
Bygget inklusive allt tog cirka 12 
timmar till dess att j ag provflög den. 
Motor, radio, klädsel, tank, motor
bock, däck, gångjärn fick jag kom
plettera byggsatsen med. 
Provflygningen var lugn. Då jag 
ställt rodcrutslagcn enligt instruk
tionens rekommendation var "hon" 
harmonisk och lugn, trots att det 
blåste hård byig vind. 
Momentrollar och wingovers görs 
lätt. Vingbelastningen är cirka 50 
gram/dm2, vilket är lågt. Det märks 
för övrigt tydligt vid landningen, 
som är enkel. Vid starten, som krä
ver cirka IOmeter lång, germanlitc 
höger sidroder.

Den test-tävlades... 
Pylontinget för Q-500 i Sverige 
bestämde vid det årliga tinget i feb

ruari att vid tävlingen i Rättvik den 
15 mars låta en "Clipper" provtävla 
i en tävling i pyloneupen. Därmed 
skulle man kunna jämföra den med 
den dåvarande i klassen enda god
kända modellen, det sk "Ryggskot
tet". "Clippem" harkortarenosoch 
stjärtparti och har sina landnings
ställ i vingen till skillnad mot 
"Ryggskottet". Däremot är ving- 
ytan, vingtjockleken och kroppens 
tvärsnittsarea lika. Utseendet är nog 
lite skojigare och prismässigt är 
"Clippem" klart intressant (cirka 
650 kronor!). Motom som använ
des var en OS 40A FSR ABC med 
ett Rossi 3 stift. Den drog en 
Graupner 10 x 6-propeller. Tank 
125 cc. Modellen hävdade sig 
mycket bra och var ej på något sätt 
avvikande.

... och godkändes!
Efter tävlingen godkändes model
len att användas i klassen. Model
len ska då vara byggd exakt enligt 
byggsatsen inklusive plastryggen 
och kabinen. I övrigt skall den följa 
reglerna i klassen bland annat av
seende vikt, däck mm.
Under resten av säsongen har anta
let "Clippers" ökat ständigt i täv
lingarna. Tävlingen i Säter den 16 
augusti vanns av den för klassen 
helt nya och mycket skickliga fly
garen Thorleif Hansen från Upp
lands Väsby just med en "China 
Clipper". Thorleif använde sig av 
en OS 40 SF ABC.

Sammanfattning
+ Byggsatsen är billig, snabb- och 
lättbyggd. Modellen har bra flyg
egenskaper och bra sompylon-mo- 
delL
- (smågnäll, bara!) Dålig sporre 
(plywood, som ej håller) byt till 
pianotråd Engelsk byggbeskriv- 
ning, kunde ha översatts, klumpiga 
vingbultar, som dock går att byta 
ut), något trångt radioutrymme.

Jonas Hagberg

Importör
Model Craft · 211 36 Malmö

040-714 35
l ________________________ -

InköpsstäUen fö r olika Sport 40 & F3D-flygplan
POLE CAT/850:-
Lars Fasterius, 08-35 65 62 (tisdagkvällar)
HEINKEL100D 
Håkan Florén, 0490-312 29 
MIDGET MUSTANG/850:- & POLE CAT/695:- 
Jan Karlsson, 08-590 332 74.
LITTLE TONY 
Börje Ragnarsson, 0470-305 77

AVSLUTNINGSFINAL
Sanwa Sport 40 Pylon Cup + Ryggskottspylon ARBOGA 
Information mm genom Jonas, 0589-191 13
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B 3 ö ö e fö  I w m a ,  r r o ö Johan Bagge
Lokegatan 24, 602 36 Norrköping 
Telefon 011 -13 36 47

Bagge flöjtar i Europa 
Modellflygnytt i kris!
Rubriken den här gången är rätt 
dramatisk. Men så skall rubriker 
vara nu för tiden. Annars läser man 
dem inte! Nu är det i och för sig inte 
så allvarligt "bakom" rubriken. 
Men det är det ju sällan, har vi lärt 
oss. Johan Bagge - på musikresa i 
Europa (han spelar flöjt!) - har inte 
haft möjlighet att komma med ett

bidrag till Hörnan den här gången. 
Därför hoppar DenGamble in. Och 
anspelar på rubriken naturligtvis.

Tidningsanka!
Med en så kallad "tidningsanka" i 
rubriken, kör vi vidare på samma 
tema. Modellflygnytt och Bagges 
Hörna introducerar världens första

flygande tidningsanka! Allt så en 
så kallad "flygande anka" (med 
stabben främst). Den är lättbyggd. 
Ritningen här nedan ber Du någon 
kopiera i en kopiator, som kan köra 
från A4 > A3 (dvs förstora i 141%). 
Bibliotek, postkontor mm brukar ha 
kopiatorer och det kostar bortåt 3- 
4:/kcpia. Då spar vi porto bl a.

Skär ut alla bitar. Limma dit fenan. 
Stabben skall sitta framtill - fukta 
den lätt på översidan så böjer den 
sig lagom. Limma med vitlim. Håll 
med nålar - låt torka över natten. 
Vänster- och högervingen limmas 
ihop ("skarva" ihop de två vinghal- 
voma i vingroten med en tejp på 
undersidan dessförinnan!). En lig
gande tändsticksaskundervar spets 
ger bra V-form. Låt torka. Limma 
sedan vingarna mot kroppen. 
Torka! Väg av med bly/modellera 
tills Du fått tyngdpunkten där den 
skall ligga enligt ritningen. Flyg!
I nästa nummer är Baggen tillbaks! 
Tjing!

—  n H O Ö i
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Under pylonstarten gällde det 
att snabbast möjligt komma 
iväg. Att som P-0 Oxvik t h 
hjälpa till med hela kroppen var 
vanligt!

Stick it! - den första tävlingen
Idén om en tävling för nybörjarmodeller formades först under sommaren 1991, då 
några nybörjare funderade på hur lång tid det skulle ta dem att bli flygskickliga nog 
att kunna delta i en tävling.
Det var bakgrunden till Stick It-tävlingarnas tillkomst, säger Bo Olofsson, AKMG.
På SMFF:s årsmöte i Södertälje 
stärktes idčcma. Vår ordförande 
Gunnar Eriksson hade hypoteser 
om varför modcllflygama inte blir 
kvar inom sporten. Den höga om
sättningen modellflygare beror 
kanske på att man "stannar i väx
ten". Gunnar hoppades minska 
svinnet med modellflyg-certifikat 
i olika nivåer, tävlingar och annat. 
Jag fastnade för tävlingarna, säger 
Bo Olofsson, AKMG, och kom 
fram till den utformning av "Stick 
It" som presenterades i Modellfly g- 
nytt nr 4-92.
Den 5:e september kördes första 
tävlingen i Slick It’s båda tävlings
grenar konstflyg och pylonflyg. 
Ingen formell inbjudan, ingen an- 
mälningsavgift, bara att komma om 
man kände sig intresserad. Deflesta 
kom från AKMG i Göteborg - 
naturligt då modellen Stick 40 och 
40+ förekommer i stortantal i klub
ben (Sticken passar västkustsk 
kuling!). Dessutom är det lättare 
att motivera sina kompisar att delta 
i en tävling.

Lite om funktionärer
Sex människor till konstflygandeL 
Till pylonracet som mest tolv. Tre 
domare till konslilyget, en s.k. lä
sare, för att läsa upp manöver fór 
domare och den tävlande. T vå funk
tionärer sköter räknemaskin och 
sändarkontroll, en flaggviftare vid 
varje vändpylon per tävlande (fór 
att markera om man kört för kort*)

, en "assistent" till varje tävlande - 
kollar flaggorna för OK eller 
extrarundning av missad pylon. 
En funktionär räknar körda varv. 
två komponer heaten så att inga 
frekvenskrockar uppstår.

I  övrigt gällde det här 
Bra väder .Efter enkort( alla ärmer 
lystna på att flyga än att stå och 
lyssna) briefing startade koast- 
flygets l:a  omgång.
Vindriktning kontrolleras. Domar
nas stolar placeras ut så att alla kan 
flyga sina manövrer rakt mot eller 
med vinden. Landningslinjen för 2 
pluspoäng för precision i landning 
markeras. Manövrerna, 7 st till 
antalet, flygs i den ordning man vill. 
(Alla valde dock au utföra dem i den 
ordning de angivits på domar/ 
poängblankcttcn. Enklast så, kan 
man tänka.)

Lite om tävlingen 
Startfältet uppvisade en påtaglig 
variation i flygvana. Stefan Olsson, 
Uddevalla, framgångsrik skala
flygare mötte i stort sett årsfärska 
certifierade modellaviatörer.

Tre omgångar konstflyg 
Under 1 :a konstomgången var det 
vindstilla. Ingen flög rakflygningen 
sämre än 4 på en 5-gradig skala. 
Vissa manövrer var mindre popu
lära. T.ex spina Thomas Nathans- 
son var den ende som genomförde 
denna manöver.

Inte heller wingover uppskattades 
av deltagarna. De som provade den 
manövern hade en del problem. 
Modellen vred sig kring längdaxeln 
om man väntade för längemed sid
roder eller om farten blev fór låg i 
svängen på toppen av manövern. 
"Touch and go"-manövems popu
laritet avtog allt eftersom vinden 
ökade. Stick- modellerna är enkla 
atthantera i blåsigt väder. Menmed 
ökande vindstyrka ökade risken för 
en hård landning, propellerbrott 
och därmed flygstopp.
Looping, rakflygning, liggande 
åtta, landningsvarv och i viss mån 
T op Hat var alla någorlunda intres
serade av att flyga. Dock gav Top 
Hat upphov till svårigheter med 
kurshållning i utflygningsriktnin- 
gen. Extrapoängen för precision 
vid landningen missades bara vid 
6 tillfällen.
Det blev rel ati vt tätt i toppen i konst- 
flygmomenteL Stefan O. hade 161. 
Bengt Poussard fick ihop 149 po
äng. ThomasNatansson gjorde lik
som Stefan sina bästa flygningar 
under de två första omgångarna och 
hamnade på 143 poäng. Maximal
poäng m al tre domare hade varit 
ouppnåeliga 107 poäng per om
gäng.
Vi startade med en omgång i konst
flygning för att därpå variera kon
fekten med en omgång pylon- 
flygning. Kördes tre gånger före- 
avslutning med en finalflygning i 
pylon.

Pylon med Plus och Super
I pylonracet deltog förutom Stick 
.40 och Stick 40+ också en Super 
Stick med "dispens". Alla var ny
fikna på att se hur denna modell 
skulle hävda sig gentemot de öv
riga Stickama. Man gissade på allt 
från totalt överlägsen till "förmod
ligen något långsammare eftersom 
vingen är stor och tjock". San
ningen låg så som den ofta brukar, 
någonstans mitt emellan. Super 
Sticken kom visserligen sist i sina 
heat men med sin OS 48 4-taktare 
var den inte mycket långsammare 
då den i två heat blev slagen med 
en "motor- och tanklängd".
Det gällde alltså fem varv runt två 
pyloner på drygt 100 meters av
stånd Med Stick-modeller går det 
inte speciellt fort men alldeles till
räckligt fort för oss utan racingvana. 
Störst oro inför det allra första för
söket var starten och vändningen 
vid den 1 :a pylonen. Men det blev 
ingen trängsel! Alla modeller kla
rade sig. Däremot fick några mo
deller sätta livet till somföljdav fel
bedömningar eller andra orsaker. 
Resultatlistan berättade klart och 
tydligt att Bengt Poussard låg först 
i pylontävlingen.
Vi hade tänkt flyga ett sista race om 
platserna 1-3. Då antalet tillgäng
liga Stick-modeller hade krympt, 
flög "tvåorna" ThomasNathansson 
och Stefan Olsson om andraplatsea 
Först ut i kampen mot klockan var 
Thomas. Han varvade upp motorn

Inbjudan till 1992 års Skalariksdag!
Sveriges skalaflygintresserade 
inbjuds härmed till 1992 års 
skalariksdag, som avhållcs på

Flygets Hus, Malmslätt. 
Förhandlingarna startar kl 1200 
den 14 november och avslutas vid

I 14-tiden den 15 november. Ett be
sök på Flygvapenmuseum är också 

I inplaneraL

Övernattning ordnas kostnadsfritt 
på F13M (medtag sovsäck!) för 
svenska medborgare.

28



'åm '■■■

Resultat konstflyg
1 Stefan Olsson
2 Bengt Poussard
3 Thomas Natansson
4 Fredrik Poussard
5 Bo Olofsson
6 Gunnar Lundell
7 Jan Sandström
8 Kalle Lindbäck
9 Björn Friberg
10 Wolfgang Pamececk

Resultat pylonflyg 
1 
2
3
4
4
5
5
6 
6

Uddevalla MFK
AKMG
AKMG
AKMG
AKMG
AKMG
Kungälvs MFK 
AKMG 
AKMG 
AKMG

Stick .40 
Stick .40 + 
Stick .40 
Stick .40 + 
Stick .40 
Super Stick 
Stick .40 
Stick .40 + 
Stick .40 + 
Stick .40 +

Bengt Poussard 
Stefan Olsson 
Thomas Natansson 
Jan Sandström 
P -0  Oxvik 
Wolfgang Pamececk 
Bo Olofsson 
Gunnar lundell 
Kalle Lindbeck

omflyg på tid; 1.32 
omflyg på tid: 1.34

ordentligt i startsläppeL Runt pylo- 
nema såg det åtskilliga gånger ut 
som om han kom för kort men inte 
cn enda flagga viftade under hela 
loppet. Klockan visade 1.34,34 vid 
mållinjen.
Stefan O. därefter. Samma typ av 
startteknik och modellen var i luf
ten efter några decimeters rullning 
på asfallbanan. Med en skärpt och 
tät flygning slog han Thomas med 
nästan 2 sek på tiden 1,32,46.

Prisutdelning
Pris och plakettutdelning företogs 
efter det avslutande tävlingsmo- 
mentet. Thomas Natansson hade 
skänkt en .40 motor till vinnaren i 
varje klass. Till konstflygvinnaren 
en Quiet 40 och till pylonvinnaren 
cn SP.40. Ur Lundellska fonden 
kornett par flottörer till ena 2:an och 
till den andra blev det cn frukt- och 
konservkorg från arrangörsklub- 
ben. Platserna 1 -3 fick också en unik 
plakett från JS Guldsmidc, märkt 
Stick It Pylon resp. Stick It Konst
flyg·

ling igen. De kommer Förmodligen 
att träna mera observant på var och 
hur man utför de acrobatiska man
övrerna.

Fart, hets, intresse 
Py lonrace med Stick-modeller gav 
fart, hets och intresserade åskådare. 
En av de garvade konstflygnings- 
domama har beslutat sig för att 
bygga en egen Stick för att kunna 
vara med när det nästa gång blir ett 
pylonrace i "Stick It". Ett hyfsat 
godkänt betyg kan man tycka.

Någon gång i maj 1993!
Det blir därmed en "Stick It"-täv- 
ling kan man tänka. Runt mitten av 
maj -93 verkar vara en lämplig tid
punkt Nästa gång bör vi ha någon 
sorts förhandsanmäl an för att snab
bare och lättare kunna ordna start- 
lista med hänsyn till frekvenser. 
Samtidigt är det bra att ha ett hum 
om hur många deltagare det blir.
I övrigt ändras inget till nästa gång.

Bo Olofsson

Sammanfattning
Vad ger så en logisk och analytiskt 
sammanfattning av den första 
"Stick It"- tävlingen? Tävlings
formen motsvarade förväntning
arna. Det var enkelt att arrangera, 
ännu enklare att deltaga. Detvar ro
ligt och inspirerande att höra att de 
tämligen Färska RC-flygama gärna 
ville vara med om en likadan täv-

*) Normalt används pylon- 
vakterna till att vifta med flaggor 
när det är dags att vända runt 
pylonen. Då är det inte är så 
tokigt att införliva "avståndsbe- 
dömning" som extra utslagsgi
vande ingrediens i ett race där 
övriga faktorer är mycket jämna.

Överst:
Stick-tävlingarnas segrare, Stefan Olsson t v och Bengt Poussand 
med sponsor Thomas Natansson i mitten efter prisutdelningen. 
Ovan:
Intresset fö r  Stick It!-tävlingen är inte att ta miste på - Bengt 
Poussard förbereder sin Stick 40 före en konstflygstart.
Den undre bilden är med därför att Thomas Natansson tyckte det 
var lämpligt att Stick It!-tävlingskonstruktören - Bo Olofsson - bör 
visas i såväl bild som med namn.

Anmälan senast den 10 november 
till Lars Helmbro (0520-974 08) 
eller Kjell-Åkc Elofsson (0504-145

10). Observera, att Du vid anmä
lan måste ange Di tt personnummer 
(krav från F13M för inpassering!)

Några av frågorna, som kommer att 
diskuteras är:
• Pop-skala-regler

• Domarkurser
• Regeländringar Fór 1993
• m m ...
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T v: Fallskärmstrupper klara att 
embarkerα Malkom Gittins'och 
Paul Heckles' Halifax B3 i skala 
1:7 med spännvidd 16 ft.
T h: Bryn Charlton's sköna 
Handley Page 42.
Nedre raden fr  v:
Teknologiskt vidunder - 
gasturbin-motorn T240från 
franska JPX i ett italienskt 
Zanin Sagittario-plan. 
Imponerade gjorde det tyska 
3W-sortimentet. Vad sägs om en 
boxerfyra på 240 cc?
Duncan Hutson's DH 82 Tiger 
Moth i skalal :4 med avvikande 
roderform - säljs som byggsats i 
England fö r  motsvarande cirka 
3.300:-.
En utsökt Boeing Stearman PT- 
17 med 7 cylindrig Seidel- 
motor.

Klubbresa till Woodvale International Rally 1992

Ett Mecka för modellflygare
Efter ett års funderingar, inspire
rade av vår värderade ordförandes, 
Bertil Klintbom, och skotske he
dersmedlemmens, Jim Ferguson, 
berättelser fr ån tidigare Woodvale- 
besök gjorde sju medlemmar i Got
lands Modellaviatörer GMA slag i 
saken.
Medelst LIN, Transwede och slut
ligen två hyrbilar från Gatwick 
anlände vi till Woodvale vid 19- 
tiden den 31 juli efter en tidig 
morgonstart från Gotland. 
Woodvale är en RAF-bas från WW 
Π-tidcn och för numera en fridfull 
tillvaro med skolflyg. Den utgör 
också "nödhamn" för civilflyget. 
Närmaste stad är badorten South- 
port vid Irländska Sjön i höjd med 
Manchester. Flygträffen är ett år
ligt återkommande evenemang 
sedan flera decennier.
Emottagna med underbar gästfri
het av skotska och engelska modell- 
flygkollegor nedsköljdes vägdam
met med de drycker som södra och

norra Storbrittannien har renommé 
för. Vi inkvarterades i tält och hus
bil på ett för flygträffen iordning
ställt område.
Lördagens morgon - den 1 augusti 
- uppvisade typiskt englandsvädcr 
med omväxlande solglimtar, regn
droppar ochmåttlig V-vindfrån det 
näraliggande havet.
Woodvale visade sig vara ett bro
kigt eldorado där alla åldrar och 
intressen kan finna sitt lystmäte. 
Utöver skalaflygtävling i dagarna 
två kan besökare notera att tiden inte 
räcker för att samtidigt följa aresti- 
flygning och annat uppvisningflyg, 
fullskala osv. På området fanns ett 
femtiotal av ledande engelska 
modellfirmor representerade och 
saluförde ur tält och vagnar allt 
tänkbart med modellflyganknyt- 
ning till för oss svenskar otroligt 
låga priser. Ofta bara hälften mot 
vaddetkostari Svedala. Vidarehar 
man möjlighet att bese ånglok, köpa 
fullskalacyllar till sportplan, stu

dera antika engelska stationär
maskiner, gå på tivoli för att bara 
ge ett axplock.
Woodvale besöks av cirka 50.000 
personer de båad dagarna.
I skalatävlingen deltog "créme de 
la créme" av Englands byggare och 
vi sju svenskar honorerades med att 
få röra oss fritt invid flight line och 
domarområde. Vi dreglade över 
Mick Reeves’ otroliga Camel och 
11/2 Strutter, sonen Jim’s Pup (nu
mera lika "competitive" som sin 
far), Duncan Hutson's "Tiggy", 
som nu finns i kitform, Bryn Car
ton’s sköna Handley Page 42 osv. 
I uppvisningmomentet väckte den 
franskutvecklade gasturbinmotom 
Turborec T240 från J.P.X. stort in
tresse. Den är avsedd för modell
vikter på 6-7 kg med motorvikt 1,7 
kg, dragkraft4 kp vid 120.000rpm. 
Utblåstemp 630°C, bränsle är fly
tande propan. Den startas med 
tryckluft från en dykartub. Under
bart genuint jet-sound på otroligt

låga 72 dBA. Pris kring 27.000 kr 
per styck. Vidare demonstrerades 
tyska 3 W-motorerna, 2T-bensinare 
i brett sortiment från kompakta 
encylindriga via 2-cylindriga rad- 
ellcr boxervarianter upp till en 
imposant4-cy lindrig boxer om 240 
cc. Fantastisk jämn trottling. 
Sedan kvällsmörkret fallit under
hölls det med Chriss Foss-model- 
len W ot4m ed 10 ljuspunkter längs 
vingen, ett antal på stabben förutom 
positionsljus som med maxad 
aerobatik med glittret omväxlande 
av- och påslaget utgjorde en his
nande ögonfröjd.
Personligen tycker jag att höjd
punkten på årets Woodvale var 
uppvisningsflygningen med två 
fullskalaplan, dels en antik Sopwith 
Camel, dels en Fokker Triplane- 
replika vilka tillsammans simule
rade dog-fight på låg höjd. Moto
rernas vibrerande dån och planens 
graciösa "elefantdans" - mums! På 
lördagen utfördes även aerbatik
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med en engelsk fullskala-Sukhoi 
SU-26.

Battle o f England
Dagarna avslutades med en "Battle 
of England"-föreställning med 
Spitfire-stim, en fyrmotorig Hali
fax, som klarade biffen trots en 
slocknad innermotor samt en stor 
uppsättning pyrotekniska arrang
emang. Över högtalaranläggningen 
David Dishop's exalterade speaker- 
röst varvad med smäktande musik. 
Nog lite väl patetiskt för oss 
svenskar.
Sammanfattningsvis är Woodvale

något att rekommendera till fler 
svenska modellflygare. Tag med 
familjen - alla har jättekul!

Henrik Törnblom, Tingsläde 
Sekreterare i Gotlands Modell 

aviatörer

Närmaste bilderna, ovan och i 
högervarv - familjen Reeves. 
Fader Mick Reeves senaste 
Sopwith, en 11/2 Strutter i 
skala 1:4$  - "a masterpiece"! 
Mick Reeves går upp i skalorna 
- här Sopwith Camel i skala 1:3. 
Mick's son Jim med sin fina  
Sopwith Pup inför domarna. 
Fader & fästmö håller thumbs!

iVv>
v " *

m a
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Del 2
Så var det dags för 
andradelenavbygg- 
projektet AVIATIK 
Π, som vi fått från 
tyska FMT - Flug 
und Modelltechnik. 
Här är ritningen på 
vingar och stabilisa
tor. Den som varit 
listig och tillverkat 
allavingspryglar (de 
fanns på den ritning, 
som publicerades i 
Mfn nr 4/92!) kan 
omedelbart fortsätta 
bygget.
Byggbeskrivningen 
var också med i förra 
numret, så det är bara 
att läsa vidare där. 
För att underlätta för 
"nytillkomna läsare" 
tar vi in materialför
teckningen igen. 
Den här Aviatiken 
blcvenpopulärrack- 
are. Flera har hört av 
sig och velat ha den 
här ritningen i för
väg. Och det har va
rit möjligt då vi haft 
ett par kopior lig
gande.
Men det finns inga 
fler, så det gäller att 
vara rädd om ritning
arna - skydda den 
gärna med gladpack 
eller liknande.

F lottörer & 
fotografera den 
I julnumret - eller nr 
1/1993 kommer rit
ning på träflottörer 
till Din Aviatik IL 
Du som bygger hen
ne - skicka gärna 
några bilder till oss!

-----------  ----------- — — — --------------—  1 ■ —  — —

Detaljlista

Nr Detalj Material Mått Antal 68 pilot balsa 2
1 sidodel balsa 2 2 69 pilothuvud bordtennisboll 2
2 förstärkning ply 0,6 2 70 vindruta folie
3 förstärkning balsa 3x3 71 landställsklammer stål 0,8x18x6 2
4,5 spant ply 2 1/st 72 skruv för vingfäste nylon M6 X 40
5a tvärslå balsa 3x3 1 73 rör mässing 5/4 1
6 motorbock ply 5 1 74 balk för övervinge gran/furu 5x12x513 2
6a mutter stål M3 4 75 balk för övervinge gran/furu 5x10x526 2
7 spant ply 3 1 76 sprygel balsa 2 24
7a tvärslå balsa 3x3 1 77 sprygel balsa 5 2
7b tvärslå balsa 3x3 1 78 framkantlist balsa 7x10 2
8,9 spant ply 2 1/st 79 bakkantlist balsa 5x20 2
9a tvärslå balsa 3x3 1 80 sprygel balsa 10 2

10 servoplatta ply 3 1 81 sprygel (förlängning) balsa 5 2
11 sporrfåste balsa 3 82 förstyvning balsa 3 4
12 förstärkning ply 3 2 83 v-formskarvning ply 2 2
14 vingfäste nylon M6 2 84 v-formskarvning ply 2 2
15 skruv, mutter stål M3 4 85 fyllning balsa 12 1
16 förstyvning balsa 3 86 plankning ply 0,8 1
17 landställsfäste ply 4 1 87 fyllning balsa 3
18 landställsfäste ply 2 2 88 förstärkning ply 0,8 2
19 golv tankrummet balsa 2 1 89 förstärkning ply 0,6 2
20 tätningsspant balsa 2 1 90 hållare för vingstöttor ply 3 4
21 förstyvning ply 3 2 91 balk för undervinge gran/furu 5x12x464 2
22 list balsa 2x6 2 92 balk för undervinge gran/furu 5x10x477 2
23 stödlister balsa 3x3 93 sprygel balsa 2 20
24 utfyllning balsa 5 94 sprygel balsa 5 2
25 profillist ply 0,6 2 94a sprygel balsa 5 2
26 cockpitbotten ply 0,8 2 95 framkantlist balsa 7x10 2
27 plankning ply 0,6 1 96 skevroderbalk balsa 5x8 2
28a sträva gran 8x4 1 97 sprygel balsa 10 2
28b sträva gran 8x4 1 98 förstärkning balsa 3 4
29 förstyvning baldakin gran 8x4 2 99 v-formskarvning ply 2 2
30 förstyvning baldakin ply 2 1 100 v-formskarvning ply 2 2
31 förstyvning baldakin ply 4 1 101 hållare för landställ ply 2 1
32 förstyvning baldakin ply 0,8 2 102 hållare för landställ ply 3 1
33 förstyvning baldakin ply 0,8 2 103 list balsa 5x8 1
34 mutter för vinghåll stål M5 1 104 hjälpsprygel balsa 5 2
35 skruv till dito nylon M5 X 25 1 105 förstärkning balsa 5 4
36 stift nylon 02 2 106 förstärkning balsa 3 1
37 hjälpspant balsa 2 1 107 fyllning balsa 3 + 5
38 hjälpspant balsa 2 1 108 plankning ply 0,8 1
39 hjälpspant balsa 2 1 109 plankning ply 0,8 1
40 plankning balsa 2 1 110 fyllning balsa 3
41 förstyvning gran 5x3 1 111 fyllning balsa 3
42 lock tankrummet alu 0,2 1 112 skevroderstång/horn piano 2 2
43 diverse skruv stål 02x6 18 113 skevroder balsa 7x28 2
44 lock motorrummet alu 0,2 1 114 rodergångjärn nylon 6
45 plankning ply 0,8 2 115 hållare för vingstöttor ply 3 4
46 linkage nylon 3 116 sprygel-förstärkning ply 0,6 2
47 plankning balsa 2 1 117 vingstöttor balsa 4x8 2
48 plankningsdel, skruvas ply 2 1 118 vingstöttor balsa 4x8 2
49 plankning vingurtag ply 0,6 1 119 stift för vingstöttor nylon 02 8
50 kroppsnos balsa 70x73x14 1 120 balk stabbe balsa 5x12 1
51 sporre pianotråd 1,5 1 121 förstärkning stabbe gran/furu 5x5 1
52 landställsstöttor pianotråd 2,5 1 122 framkantlist stabbe balsa 5x7 1
53 landställsstöttor pianotråd 2,5 1 123 bakkantlist stabbe balsa 5 2
54 landställsaxel pianotråd 3 1 124 förstyvning stabbe balsa 5 1
55 hjul vintage 078 2 125 “spryglar" stabbe balsa 5x5 8
56 framkantlister fena balsa 1 x5 5 126 framkantlist höjdroder balsa 5x10 2
57 bakkant fena balsa 5x10 1 127 bakkantlist höjdroder balsa 5x12 2
58 strävor fena balsa 5x5 2 128 ändlist balsa 5 2
59 framkant sidroder balsa 5x8 1 129 förstärkning höjdroder balsa 5 2
60 detaljer sidroder balsa 5x12 1 130 "spryglar" höjdroder balsa 5x5 6
61 detaljer sidroder balsa 5x12 1 131 triangel-förstärkning ply 0,6 2
62 detaljer sidroder balsa 5 1 132 höjdroder-linkage" piano 02 1
63 detaljer sidroder balsa 5x5 4 133 roderhorn nylon 1
64 detaljer sidroder ply 0,6 2 134 gångjärn nylon 4
65 detaljer sidroder ply 0,6 1 135 motor 2-takt 1,5-3,5 cmJ
66 roderhorn nylon 1 4-takt 3,5 - 5,0 cm3
67 gångjärn sidroder nylon 3 136 tank
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Hang flyg i Sälen
Vad gör att man utsätter sig för långa transportsträckor, 
tårande ögon, fladdrande byxben, avblåsta mössoroch i bästa 
fall en bländande sol? Jo, ett konstant LYFT!
Jag har flera gånger tänkt åka till 
den återkommande träffen för 
hangflyg i Sälenfjällen. När K-G 
Hållhans bjöd in till den sjunde 
träffen, gjorde jag slag i saken. 
Genom att kombinera med ett be
sök hos släkten i Mora, blev 40- 
milaresan från Stockholm lite rim
ligare. I allt ett suveränt arran
gemang med t ex vägvisnings- 
skyltar ända inifrån Norge,

övemattningsstugorför 100:-/natt, 
stollift ända upp till toppen och flak
transport av alla tyngre prylar.
I år hade man valt att hålla till på 
Granfjällstöten, som har flygbara 
hang i alla väderstreck. Nu blåste 
en ökande sydvind på lördagen när 
jag själv deltog. Förutom en blän
dande varm sol, visade sig sydhan- 
get vara det marigaste att starta på. 
Dctvarsvagtsluttandeutförsbacke,

som börjande på hela 850 m och 
gradvis övergick i alltmer tätnande 
skog. Men väl ute över branten var 
lyftet helt suveränt!
Några gånger lossnade praktfulla 
termikblåsor på den norska sidan 
och drev upp mot hangbranten. 
Flera modeller steg då nästan utom 
synhåll. När man inte kan se stab- 
ben längre, gäller det ju att hejda 
sig och försöka ta sig ner under

nytt

kontrollerade former. Bromsar är 
bra, menvingfladder är alltförspän- 
nande fór min smak.

Deltagare
Såvitt jag hann fråga runt kom nog 
de flesta deltagarna från Dalarna. 
Tyvärr sammanföll tidpunktenmed 
motsvarande arrangemang i Pelles- 
tova, varför Ikaros-gänget åkte till 
Norge istället.

M odeller:
Det var en skön blandning av mo
deller. Allt från Blue Phoenix till 
rena hangmodeller syntes. Flera 
elseglare fann sig väl tillrätta med 
god penetration i vinden och suve
ränt enkel start. Ett par rena fly
gande vingar av typ planka med 
kort fyllig kropp, flög myckel bättre 
än de såg uL
För första gången fick jag nu se en 
PSS i aktion. Powered Scale 
Soarers är en stor klass på de vind
pinade Brittiska öama. Lars Nygren 
från Säter hade nyligen byggt en 
F86Sabre från ritningen i RCM&E 
Nov 1990. Startplatsen på Stötens 
sydhang var lite grym mot otrim
made modeller, men han hann visa 
F86-an verkligen kan flyga.
Själv flög jag med enmycketlagad 
Algebra 4m. Att den kan flyga så 
fort hade jag ingen aning om. Sen 
försökte jag gång på gång få upp en 
Obelix hangflygvinge. Efter många 
cyanolagningar och extra ballast, 
lyckades jag till sist med hjälp av 
kraftfull starthjälp få ut den i lyftet 
och testa lite manövrer.

Sven Ponton
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T  v: Saphir 25 och Saphir 120 
(II) i jämförelse.

Juveler i skyn 
- Saphir från Kungshamn

Avalanche Hobby & Foto heter en 
nystartad firma i Kungshamn (Ni 
vet stället som alla kör igenom för 
att komma till super/mcga-turist- 
orten över alla på västkusten - 
SMÖGEN). Firman drivs av ettpar 
grabbar med Gunnar Karlsson i 
spetsen. Eftersomkillama är gamla 
konstflygentusiaster så är det inte 
konstigt att de helhjärtat satsat på 
tävlingsgrejer till F3A. Avalanche 
Hobby säljer förvisso en hel del 
olika produkter av olika fabrikat, 
men det är tävlingsplan fór konst
flygning som är den "tunga" biten 
i deras verksamhet. Eftersom 
ägarna till firman själva är aktiva 
tävlingsflygare så vet de naturligt
vis vad som fungerar och vilka 
produkter som är vettiga. Så dra Er 
inte för att ringa killarna och fråga 
om allt som rör radioflyg i allmän
het och konstflygning i synnerhet

(linflyg kan de en hel del om också 
för den delen)

Inneplanet framför alla andra inom 
konstflyg har under flera års tid varit 
ett plan som heter Saphir. Det är 
konstruerat av den flerfaldige 
världs- och europamästema Wolf- 
gan Matt från Lichtenstein. Denna 
Saphir anses allmänt, såväl natio
nellt som internationellt, vara värl
dens mest förnäma konstflygplan. 
Planet har därför fått en otrolig 
spridning bland både söndags- 
flygare och tävlingspiloter. Saphi- 
ren är en vidareutveckling av Matts 
jättesuccé - JOKER - som han vann 
EM med här i Sverige 1988. Vad 
som är typiskt för Saphiren är att 
den har ett stort luftmotstånd, vil
ket gör att den flyger genom 
manövrama med en konstant has
tighet Vidarekännctecknasmodcl-

len av de trapetsformade ving- och 
stabb-tippama samt den inkapslade 
pipan. Trapetsformen på tippama 
gör att modellen bättre klarar av 
sidvind och turbulens, samt går lät
tare in i spinn och kvickroll. Dessa 
speciella vingtippar är framtagna 
och utprovade i vindtunnel vid en 
teknisk högskola. Resultatet är slå
ende - ingen toppflygare använder 
längre de fordom så vanliga tvära 
vingtippama.
I övrigt kan sägas att hela svenska 
eliten i F3 A använder Saphiren i en 
eller annan form och många av 
världstopparna gör sammalunda. 
De svenskar som inom kort kom
mer attrepresenlera Sverige vidEM 
i F3A på Rhodos använder alla 
Saphirer. Den ena visserligen lite 
modifierad, men dock ...
Vi har fått ta oss en titt på några av 
de Saphir-byggsatser som Ava-

Nedre raden fr  v:
tvd bilder med glas/kolfiber-
kroppen i närbild;
Detaljstudie av träkroppen.

lanche Hobby säljer. Planen är im
porterade från England och tillver
kade DSM Models. Vi har fått en 
byggsats till att testa för Modell- 
flygnytt, så vi återkommer längre 
fram med en mer komplett redovis
ning. Men vi skall här ge en mer 
allmän information. Jag har själv 
vid ettilertal tillfällen mött och träf
fat ägaren till DSM Models - Dave 
Smith. Han har nämligen under 
många år varit lagledare för det 
engelska landslaget i F3A och i 
egenskap av lagledare var han till 
exempel här i Sverige på EM 1988. 
Mr Smith är själv en av Englands 
bästa tävlingsflygare. Han är bland 
annat skottsk champion och nybli
ven grekisk mästare i konstflyg med 
modellplan. Firman som han äger 
har tre anställda varav två gör bygg
satser på heltid, den ena gör krop
par och den andra gör vingar. Det 
är nämligen så att kropparna är till
verkade i jigg och kommer färdiga 
till köparen. Vingarna av cellplast 
och färdigplankade.
Byggsatserna finns emellertid i en 
rad olika varianter och utföranden. 
Man kan till exempel välja mellan 
balsa- eller abachiklädda vingar. De 
mindre kärrorna kan fås med fär
dig byggd eller halvfärdig kropp 
och 60-Saphiren kan fås med glas/ 
kolfiber-kropp. De färdigbyggda 
kropparna är mycket välgjorda och 
lätta. Jag bedömer det som svårt att 
göra dem så värst mycket bättre 
själv. Balsan är i de flesta fall 
mycket noggrant utvald och läm
nar inget övrigt att önska. Över
delen av kroppen är tillverkad av 
cellplast som plankats med dubbla 
balsaflak vilket blir såväl starkt som 
lätt. De balsaklädda vingarna vi 
tittade på såg bra ut, och de abacchi- 
plankade vingarna är de finaste vi 
någonsin sett. Gunnar berättar att 
de alltid kollar igenom byggsatser-



baticsaero
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na och checkar att vingarna är raka. 
Som gamla tävlingsrävar vet killa
ma att skeva vingar gör ingen glad, 
och att ALLA, även nybörj are, drar 
nytta av att allt är rakt. 
Bygginstruktionema förefaller 
vara något knapphändiga i något 
fall, men det är ju inte tänkt att rena 
nybörjare skall ge sig i kast med 
dessa kärror. Trimanvisningama 
som är en del av instruktionerna är 
mycket bra och utförliga, men på 
engelska, så den osäkre får väl ta 
och slå Gunnar en signal på tele
fon. Föredömligt är att samtliga 
roderutslag är utsatta på ritningarna 
så att premiärflygningen inte behö
ver bli ett gissande och risktagande. 
Till samtliga byggsatser medföljer 
cockpit och motorhuv samt en 
glasfiberremsa till vingens mitt. 
Om man vill ha en tillbehörssats 
(gottepåse) så får man köpa den 
extra för en dryg hundralapp. Jag 
byggde själv en DSM Joker för 
några år sedan och den flyger ut
märkt, men jag upplevde rimingen 
den gången som något kaotisk. 
Dessa fel har tydligen rättats till i 
den nya byggsatserna.

Sammanfattning
Det krävs inga avancerade och 
sofistikerande plan för att börja 
tävla i F3A Populär. Har bara kär
ran skevroder så räcker det. Men 
som ett fortsätmingsplan kan en 
Saphir 40 vara ett gott och billigt 
alternativ. För billiga är just vad 
dessa byggsatser är. Man skulle 
nästan kunna kalla dem för 
"kristidsplan". Cirka 1.500 kronor 
för en 60-Saphir är inte mycket att 
orda om. Att planen dessutom går 
fort att sätta ihop gör inte saken 
sämre. Man bör utan vidare kunna 
klara av att sätta ihop dvs göra pla
net träfärdigt på 3-4 dagar. Så i 
gapet mellan en dyr EZ-sats och att

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Några data om lämpliga konstflygmodeller
Saphir

glasf/kolf

<

Saphir
II

Data Saphir
25

Saphir
40

Aerostar
50

Saphir
60

Spännvidd 1.225 mm 1.475 mm 1.550 mm 1.725 mm 1.725 mm 1.900 mm
Kroppslängd 1.112 mm 1.340 mm 1.390 mm 1.600 mm 1.600 mm 1.725 mm
Motor 2-takt .25-.40 .40-.61 •45-.51 •60-.61 .60-61 .90-1.08
Motor 4-takt •40-.70 •40-.91 max .91 1.20 1.20 1.20

Vikt, färdig modell 1.350- 2.100- 2.200 - 3.500 - 3.500 - 3.700 -
1.800 g 2.600 g 3.000 g 4.000 g 4.000 g 4.400 g

Vikt kropp 290 g 290 g . 350 g 630 g 360 g
Vikt, en vinghalva 100 g 150 g - 225 g 235 g 310g

abachi balsa - balsa abachi -

Vingarea . . . 55 dm2 - -
Stabbarea 12 dm2 - -

Cirkapris 1.095:- 1.450:- 1.495:- 1.595: 1.995:- 2.295:-

Billigare varianter finns där Du själv bygger kropp från färdigstansade delar.
De byggsatserna är cirka 100 - 200 kronor billigare och finns till alla utom glas/kolfiber-Saphirer. 

t ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,

bygga på lösvirke så är denna typ 
av byggsats ett gott mellanting. 
Däremot tror jag inte att man kan 
spara några pengar på att bygga på 
frihand. Slösar tid, gör man där
em ot
Modellpiloter! Vad väntar Ni på. 
Ni har en värld att vinna med inget 
att förlora. Motor och plan har Du 
kanske redan. Om inte så bygg en 
modell i vinter, så ses vi på tävlings- 
arenan till våren.

Ovan:
Glaslkolfiberkroppen i hela sin 
längd.
Saphirkroppar: Saphir 25 hälls 
av Angela, Saphir 120 har 
Robin hand om och Saphir 40 
håller Emmie inför pappa 
fotografen Conny Åqvist.
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F3A-meeting i Karlstad
baktung

t
Den 15-16 augusti arrangerades 
ett F3A-meeting i Karlstad. Frå
gor som ventilerades var bland 
annat bedömning av manövrar 
och trimning. Vad gäller det se
nare framkom en metod för att 
avgöra om tyngdpunkten hos en 
modell ligger rätt.
Enligt anvisningarna skall man 
lägga modellen i 45° lutning, 
släppa spakarna och se vad som 
händer. Om tyngdpunkten är 
korrekt placerad skall modellen 
hålla höjden. Om den är baktung 
skall modellen stiga och tvärtom 
om den är fram tung.
Jag har provat detta på en Saphir 
(F3A-inriktad modell - se även 
sid 32!) med positivt resultat. En 
förändring av tyngdpunkten på
verkar verkligen modellens bett- 
ende i detta läge.

framtung
Givetvis kan man ju fråga sig 
om det verkligen finns en gene
rell tyngdpunkt för alla model
ler. Behoven kan variera mellan 
olika typer av modeller.

Robert Sundström 
Jakobsbergs MFK

Säsongens sista 
F3A-tävling
För att gå över till F3 A-tävlande, 
så avgjordes säsongens sista täv
ling den 19-20 september i Lin
köping. Eftersom denna tävling 
brukar gå frampå höstkanten bru
kar vädret inte vara så angenämt, 
dock inte så denna gång. Båda 
dagarna bjöd på fint väder och på 
lördagen var det så varmt och 
skönt att man kunde flyga i 
kortärmat!

I F3A Populär segrade Bo Le- 
nander, Skanörs MFK och i F3 A 
SportEdvardKäll, MFK Gamea 
F3A vanns av Anders Johans
son från arTangörsklubben.
I och med att denna sista tävling 
avgjordes även landlagsligan. 
Vid samma slutpoäng är SM- 
resultatet avgörande.

Robert Sundström
Jakobsbergs MFK

Landslagslipan F3A 1992
Namn Klubb A B C D S:a
Robert Sundström Jakobsbergs - 8 8 7 23
Anders Johansson Linköping 8 7 7 8 23
Bernt Olsson Stenungsund 7 6 6 6 19
Greger Sares Södra Dalarna - 4 5 5 14
Mikael Pettersson Steungsund 5 5 4 - 14
Lars Nilsson Karlstad 6 - 2 - 8
Ronny Staberg Ludvika - 3 3 - 6
Rune Ekström Stenungsund - 2 - 3 5
Ingmar Svensson Linköping - - - 4 4
Lars Malmquist Linköping - - - 2 2
Magnus Ström Västra Gästrike - - 1 - 1
Gunnar Karlsson Kungshamn - - - 1 1

A · Stenungsundspokalen C 1
B · Gränscupen/Tidaholm D

SM/Grums
Hösttävlingen/Linköping

I VM/Österrike deltar de tre bästa och i NM/Danmark de fyra bästa.

Börja tävla i 
konstflyg m ed  
m odellflygplan

Här börjar en serie artiklar i Mo- 
dellflygnytt om hur man böljar att 
tävla med radiostyrda konst
flygplan. Varför skall man överhu
vudtaget tävla med modellflyg? 
frågar sig säkert många.
"För att det är roligt, det är väl 
därför vi flyger."
"För det utvecklar den egna flyg
ningen" Så kan några svar låta. 
För många är steget från avancerat 
sportflyg till att börja att tävla ett 
oöverstigligt steg. Många dömer 
därmed sig själva till ett evigt tröst- 
och planlöst nmtsvirrande i luften 
utan mål eller mening. Tyvärr är 
det många modellflygare som på 
grund av prestige, slöhet, tvivel på 
sin egen förmåga inte vågar börja 
tävla, trots att tävlingsflygandet 
garanterat ger en kick. För att puffa 
på dessa personer har jag skrivit 
dessa artiklar.
Själv böljade jag att tävla i modell
flyg när jag var 16 år gammal. Jag 
vann samt placerade mig på me
dal jplats i några tävlingar i början 
av min karriär. Detta sporrade mig 
naturligtvis vidare. Sedan följde 
några år av utlandsvistelse, nya 
intressen, familjebildande osv. Mo- 
dellflygande gick på sparlåga. När 
jag nuförtiden tävlar så blir det 
betydligt mer modesta placeringar. 
Det viktigaste blir den sociala sam
varon samt en avkopplande dag på 
flygfältet. Men, och det är inte det 
minst viktiga, för att man inte skall 
stagnera och för att utveckla sig, 
samt för att få en nytändning på sitt 
modellflygande - börja tävla!

Vi tar en titt på  
tävlingsprogrammen
En vanlig missuppfattning när det 
gäller de flesta tävlingsklassema 
är, att kraven är fór höga, att täv- 
lingsmomenten är för svåra osv. 
Ingenting kan vara mer felaktigt 
åtminstone vad gäller tävlings
programmen i konstflyg med ra
diostyrda modellflygplan.
De flesta tävlingsgrenar har oftast 
en enklare klass som skall tjäna 
som "inkörsport" till den stora klas
sen, menkonstflygklassenF3Ahar 
två "instegsklasser" fór att man

gradvis skall lotsa nybörjaren rätt. 
Dessutom innebär varje klass en 
stegring i svårighetsgrad och där
med en sporre att lära mer samt att 
kämpa vidare. Nu tar vi en titt på de 
olika tävlingsprogrammen och ser 
vad som krävs i respektive klass.

F3A Populär
Populär eller Pop, som klassen 
också kallas, är den enklaste täv- 
lingsklassen. Den är det naturli
gaste valet för många när de skall 
börja att tävla i konstflyg med mo- 
dellplan. Inga komplicerade ma
növrer ingår i detta program. Det 
är ädnå lämpligt att starta sin 
tävlingskarriär i pop-klassen även 
om man kan flyga betydligt fler 
manövrar än vad detta program 
stipulerar. Det är viktigt att få täv- 
lingsrutin under anspända former. 
Så ävenför en avancerad sportflyg - 
are kan F3A Pop vara den bästa 
starten på den fortsatta tävlings
banan.
Looping och roll ingår i Pop-pro
grammet. Så fort man behärskar 
dessa manövrar så kan man i prin
cip böija tävla. Dessutom är loo
ping och roll de grundläggande 
manövrar som all luftakrobatik 
bygger på. Jag vill råda den som 
har tänkt böija tävla att allra först 
besöka en tävling fór att på ort och 
ställe se hur en tävling går till. 
Till skillnad från Sport och det 
stora F3 A-programmet så behöver 
inte manövrama i Pop-klassen 
hänga ihop eller flygas i viss rikt
ning. Man gör en manöver och kan 
sedan ta tid på sig före nästa manö
ver. Detta är till stor hjälp, då en av 
svårigheterna ikonstflyg är attflyga 
alla de figurerna i en följd utan 
avbrott. Titta på Populär-program
met - visst klarar du att flyga det. 
Då så, vad väntar Du på? Sätt igång 
med träningen, så ses vi på tävling
arna till sommaren.
Men innan dess kan du beställa 
tävlingsregler från SMFF:s exp, 
Box 100 22,600 10 Norrköping. 
Råd om lämpliga plan och motorer 
får Du i artikeln om Saphir i detta 
nummer av tidningen.

Conny Åquist
Fortsättning i nästa nummer!
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Några tips om de olika delmanövrarna:
Start
Medhjälparen placerar modellen 
på lämpligt ställe. Medhjälparen 
är också den som annonserar (dvs 
ropar ut) varje manöver. Därför 
ska medhjälparen och piloten vara 
överens om vilka manövrar som 
skall flygas och i rätt ordning. Den 
här annonseringen är till för att 
domarna skall vara beredda på din 
nästa manöver och också veta vil
ken manöver du avser flyga.

Medhjälparen: "Start - nu!" 
(Domarna "vaknar" och börjar be
dömningen av start-manövern). 
Du drar på, modellen accelerar och 
lättar mjukt och intar en lagom 
stigvinkel. Du planar ut den på 
cirka 30 meters höjd, gör en 90° 
sväng och avslutar manövern med 
en rakflygning på cirka 3 sek. 
Medhjälparen: "Klar!”
Handstart av modellen är tillåten.

Looping
Hur stor loopingen blir i F3A Po
pulär beror ofta på modellens pre
standa. Många modellflygare blir 
dock förvånade när de ser hur stort 
man flyger i F3A och F3A Sport. 
Träna loopingen (och för övrigt att 
ingående manövrama tillsammans 
med Din medhjälpare - han kan 
korrigera eventuella fel och "lalla" 
(senotnedan!) in dig i rätt position 
för de olika manövrama.
Starta alltid loopingen över ett be
stämt märke och i en bestämd rikt
ning. Loopingen skall vara geo
metriskt cirkclformad vilket med
för att du måste arbeta med olika 
mycket höjdrodemtslag för att få 
den riktigt rund. Du bör också dra 
av på gasen i "utförslöpan".

Medhjälparen: "Looping - nu!" 
(Domarna är vakna för bedömning 
av din looping)
Du flyger nu cirka 3 sek före mitt
markeringen. Vidmittmarkeringen 
börjar du och genomfor en harmo
nisk, graciös looping, som avslu
tas på samma höjd som ingångs- 
höjden. Du avslutar manövern med 
rakflygning i cirka 3 sek. 
Medhjälparen: "Klar!"

Roll
Medhjälparen: "Roll - nu!"
Rollen bör annonseras cirka 3 sek 
före mittmarkeringen. Den bör ta 
cirka 2 sek att utföra med en kon
stant rollhastighet. När modellen 
passerar mittmarkeringen skall den 
ligga inverterat dvs halva rollen 
skall vara avklarad. Rollen sägs då 
vara centrerad.
Avsluta med vingarna horisontella.

Rollen skall fortsätta längs samma 
horisontella linje som i början på 
manövern. Avsluta med rakflyg
ning i cirka 3 sek.
Medhjälparen: "Klar!"

Top Hal
Det här är en rätt svår manöver for 
de flesta model lsportflygare. Svå
righeten ligger i att få radierna lika 
stora, linjerna lika långa och manö
verns centrerad. Annonseringen 
('Top Hat - nu!") görs cirka 3 sek 
före miltmarkeringen och avslutas 
med en rakflygning på cirka 3 sek. 
Medhjälparen: "Klar!"

Immelmann
Annonsera ("Immelmann -. nu!") 
som vanligt cirka 3 sek före mitt
markeringen.
Immelmann är en halv looping med 
en halv roll direkt på toppen. Den 
halva rollen skall göras med samma 
hastighet som rollen Då mås te man 
tänka på att ge större utslag efter 
flyghastigheten är lägre. 
Medhjälparen: "Klar!"

Landningsvarv
Ett landningsvarv skall inte utföras 
på fullgas! Annonsering ("Land
ningsvarv - nu!") cirka 3 sek före 
mitten på landningsbanan. Den för
sta linjen skall gå i landningsrikt- 
ningen (om nu inte annat medde
lats vid briefingen!) i fältets längd
riktning på mitten av fältets bredd. 
Den första av dc fyra 90°-sväng- 
ama (alla med samma svängradie!), 
den andra linjen, den andra svängen 
in på medvindslinjen, den tredje 
svängen in på baslinjen. På bas
linjen får modellen börja sjunka. 
Så 90°-svängen in på finalen, där 
du låter modellen sjunka till cirka 2 
meters höjd. Om nu modellen inte 
är i rätt position för landning, så 
annonsera "Klar!", annars annon
seras "Landning - nu!"

Landning
Vid landningen sätts modellen 
mjukt utan att den studsar. Låt den 
rulla ut rakt fram tills den stannar. 
Medhjälparen: "Klar!"

Stäng av motor och radio så att 
nästa tävlande kan starta.
Därmed har du genomfört din 
tävlingstart i F3A Populär.
Börja nu att träna för din första 
"riktigta" tävlingstart i F3A Popu
lär - vi ses på nästa tävling!

Gunnar KarlssonJKungshamns 
_______________________ MFK

"Lalla" = militär term, som bety
der ungefär "sikta".

F3A Populär är tävlingsklassen där du 
ställer upp med din vanliga sportkärra. 
Varför inte träna på populärprogrammet 
på modellflygfältet nästa gång?
Du kommer att märka vissa svårigheter 
att flyga efter ett program.
Men då manövrama i Populärklassen är 
så kallade "enskilda"manövrar, flyger 
man med fria vändmanövrar för att inta 
lämplig position för nästa manöver.
Vad man bör tänka på före sin första 
tävlingsstart är:
• Kan jag utföra manövrama?
• Startar motorn inom rimlig tid?
• Skaffa tävlingskalendern
• Trimma din modell efter Robert 

Sundströms artikel i förra numret av 
Modellflygnytt!

• Välj en bra kompis till din 
medhjälpare, för en sådan behövs!
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Hjälp Ni som kan allt om fly
gande och icke flygande model
ler. Kan Ni hjälpa mig lösa pro
blemen som jag har, Jag håller på 
att bygga en Ficseler Storch, icke 
flygande, skalamodell. Jag hit
tade gamla (1942) ritningar, som 
jag har kompletterat enligt Björn 
Karlströms bok. Men problemen 
återstår: Hur fäster man vingen 
på en glaskabin. Är det stöttorna,

som håller vingen på plats. Vem 
säljer ritningar till Storken? HarNi 
på Modellflygnytt någon fråge
spalt, där vi som inte är proffs på 
byggande kan fråga saker och ting, 
som inte alltid är så klara?

"Gubben 38"

PS. Vi nybörjare behöver all hjälp 
vad vi lá n  få i både byggande & 
flygande.DS

Hej Modellflygnytt!
Kan Du inte dia igång 
en frågespalt nångång?
Vi har inte haft någon frågespalt. 
Men nu har vi en - som resultat av 
"Gubben 38"-inläggcL Kom med 
frågor och undringar om/kring mo- 
dellflyg till Modellflygnytt 
Allmänna frågor skickas till Mo- 
dellflygnytts Redaktion, Skonert
gatan 12, 302 42 Halmstad eller 
faxa dem på 035-14 86 87.
Frågor som direkt kan hänföras till 
linflyg, friflyg eller radioflyg sänds 
till respektive grenredaktör (se 
adresser på sidan 5!)

Vingfostsättningen på en Fieseler 
Storch ärknepig. Storken-kabinen 
är rena glasverandan och där skall 
vingen sitta. Svårt blir det då det är 
glas mellan vinghalvorna. Ån svå
rare är det, då Storken är lite "gull 
winged" vid vingroten. Enligt Da
vid Boddinglon gäller det att ko
pierafullskalaflygplanetså mycket 
det går. Där är så att säga kon
struktionen redan klar.
Kabinen byggs upp med spant - 
plywood för styrka. På spanten 
fästs två "kroppsspryglar" - en på 
vardera sidan (form & storlek som 
vingens rotsprygel). Två nabbar

(exvis rundstav) i "kroppsspry- 
ge In" kan gå in i motsvarande 
hål i vinghalvornas rotsprygel. 
Därmed hålls vingen i rätt posi
tion och i rätt anfallsvinkel. Se
dan behövs något som håller 
vinghalvorna tryckta mot 
"kroppsspryglarna". Små kro
kar i vingrotspryglarnaförbinds 
med fjäder eller gummisnod
dar. Och om inte detta går för 
sig av skalahänseende, så kan 
manhasmåsprintar ,som håller 
vinghalvorna kvar i läge. 
Stöttorna ser till av vingen får 
rätt V-form. De bidrar också till 
att hälla in vingen mot kroppen 
samt - i de fall de är V-stöttor - 
att se till att anfallsvinkeln längst 
ut inte förändras vid olika be
lastning.
Bengt Källström tävlade iSkala- 
VM i Paris med en Stork. Sänd 
ett frankerat (minst 5:50 i fri
märken) svarskuvert till honom 
och jag är övertygad om att Du 
får en skiss som visar hur han 
löst Storkens ving-problem. 
Bengt har adressen Pl 5122, 
Håsjöholmen. 791 96 Falun.

Turbin eller propeller?
Hökafältet - Hökaklubbcns klubb- 
fält utanför Halmstad i närheten av 
Pilkingtons glasbruk - har fått ett 
nytt inflygningsmärke. I början av 
september restes plötsligt en halv
kilometer bort två vindkraftverk, 
som de brukar kallas.
De är imponerande anläggningar, 
som inte ser så värst pampiga ut på 
håll. Man har sett sådana, då man 
legat i landningsvarvet vid Kast

rup - eller basat fram genom Dan
mark i bil till Rödby. Danmark är 
ett föregångsland inom det här 
området
Masten - svagt konisk - har en höjd 
på 30 meter. Nertill är en dörr och 
per stege/trappa kommer man upp 
till generatorhuset högst upp på 
masten. Där uppe kan man arbeta 
stående, om man fäller upp ett par 
luckor.

Propellern - som man kallar den 
del har en diameter på 27 meter 
och en total arbetande yta (=ving- 
yta) av 573 m3. Den är trcbladig - 
av glasfiberarmerad polyester med 
en vikt på 2.900 kg. Bladpitchen 
ställs automatiskt om för alt passa 
rådande vindstyrka på bästa sätt. 
Bladen har också en "vingprofil" - 
NACA 63-200.
Den böijar ge ström vid en vind
hastighet av 3,5 m/sek. Då man 
kommer över 25,0 m/sek, så stop
par man resolut anläggningen.
I toppkabinen är huvudaxeln, som 
bär propellem. Via en växel på 1:23 
drivs den dubbelverkande genera
torn, som 6-polig ger 225 kW vid 
43 varv/min på propellern - och 8- 
polig 50 kW vid 32 varv/min. 
Propellern såg ut attpassa på vilket 
flygplan som helst, tyckte jag. 
Propeller, för restem Är det en 
propeller, även om den ser ut som 
en propeller? Är det inte så, att en 
grej, som snurrar och driver fram 
ett flygplan eller en båt kallas pro
peller. Den drivs av en motor av 
något slag och snurrar för att driva 
fram något.
En grej, som fås att snun a av fram- 
strömmande luft, ånga, gas eller

vattenmassa, trodde jag varen tur
b ia  En turbin används för att om
vandla luftens/vattnetsrörelsenergi 
till roterande energi, som kan driva 
exempelvis generatorer. Driver den 
luft/vatten o dyl kallas den propel
ler, drivs den av luft/vatten o dyl 
kallas den turbia Sägs det!
Sj älvfal let beror den skap ade drag
kraften (av propellern) och den 
"insamlade'Vomvandlade rörelse
energin av mycket annat också - 
bladens inställningsvinkel (pitch), 
total bladyta, önskat varvtal etc. 
Förresten! Borde inte "snurran" se 
ut på ett vis, då den skall driva fram 
exempelvis ett flygplan i luft. Då 
bör den väl vara utformad på ett 
sådant sätt, att den så effektivt som 
möjligt åstadkommer den drag- 
kraften.

Turbinskopor, kanske?
En turbin, dvs snurran på ett vind
kraftverk, borde väl vara utformad 
på ett annorlunda vis, så att den 
"fångar" den framrusande luft
massan på bästa sätt. Med större 
"skopor" till blad. Är det fel tänkt?

Bara en undring, alltså!
Den Gamble Redaktörn

46



Nr 5*1992

Tillverkaen 
glödstiftsmotor i 
yrkesutbildningen!
Att rekrytera och att motivera 
elever att söka till Verkstads
tekniska utbildningar har varit 
svårt. Flera yrkespedagogiska 
forskare har framhållit betydel
sen av att uppläggningen av ut
bildningen måste mer attrahera 
eleverna.
Under senare delen av 80-talet 
diskuterade företrädare för sko
lor höga investeringskostnader 
för NC-maskiner. Rera företrä
dare hävdade att skolorna måste 
öka inslaget av mindre NC-ma- 
skincr för att minska investe
ringskostnaderna.
Rertalet skolor har nu invcslcrat 
i mindre NC-styrda maskiner.
Vi var då några som jobbade 
centralt med yrkesutbildnings- 
frågor. Då kom frågan upp om 
det överhuvudtaget fanns några 
bra, lämpliga och framför alltför 
eleverna intressanta övningar att 
göra i de mindreNC-maskinema. 
En uppgift för PREK är att öka 
aktiviteten inom modellflyget. 
Då föreslog jag att vi försöker få 
fram ett läromedel om ritnings- 
underlag till en modellmotor. 
Därmed skulle vi också den vä
gen kunna få fler elever att 
komma i kontakt med modeli
n g ·

Rera yrkcslärare inom AMU 
och gymnasieskolan var intres
serade av att vara med om att 
utveckla läromedel. Vi skulle 
också sam arbeta med lin- 
flygaren och motorbyggaren 
Mats Böhlin, som fick till främ
sta uppgift att ge goda råd inför 
upplägget av motorprojektet. 
Yrkeslärare Carl-Erik Lundin 
var intresserad av modcllflyg 
och var dessutom intresserad 
av att utarbeta ett läromedel för 
detta. Han startade jobbet 1989. 
Läromedlet är nu klart Det inne- 
håller 143 sidor med bra 
ritningsunderlag och förslag Lill 
fix turer och bearbetningsförslag 
för att tillverka en modellmotor 
på ett riktigt industriellt sätt. 
För ytterligare information om 
det här intressanta upplägget 
kan man kontakta 
Kurt Johansson, ΓΓΚ-Lärome
del, Box 8071, 104 20 Stock
holm  Telefon 08-24 43 50

PREK/Lingrenen 
Gert Assermark

Jetex-modeller 
hos Arne Andersson!

Amc Andersson meddelar, att 
han har ritningar till flera av 
Sigurd Isacsons Jetex-modeller: 
Lansen, MiG-15, Sabre, SK60, 
Viggen, Draken. Det låter kul. 
Men var får man tag i Jetex- 
molorer nu för tiden?

Den Gamble

Strålande innovation av 
den Gamble!
Det här med solceller verkar 
inte dumt. Man har nu till och 
med eldrivna modellplan med 
energigivande solceller uppe 
på vingen! Toppen!
Men varför funkar inte min idé 
med en solcellsdriven 
ficklampa. Tänk så praktiskt - 
inga batterier! Men in ť tusan 
gick det inť! Den gamble.
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M IRAGE insexnyckel
Alla som håller på med helikopt
rar, bilar och flyg har väl alla nå
gon gång tröttnat på dessa små 
vinklade insexnycldar, som mer 
eller mindre verkar vara gjorda för 
engångsbruk. D ehär fyra Mirage- 
nycklama finns i för 1.5, 2.0, 2.5 
och 3.0 mm och täcker därmed 
behovet för de flesta hobbyister. 
De är slipade ur borrstål och har 
därför en överlägsen hårdhet och 
slitstyrka. Verktygen är tänkta för 
dem som har behov av en insex
nyckel i hög kval i tet. Mirage-nyck- 
lama har bättre slitstyrka och pre
cision än de flesta s k klassiska 
med plastskaft. Pris 79:- och de 
finns i alla välsorterade hobby
butiker. Om ej, kontakta

AB Slotcar 
08-618 92 20

Ny Sanyo-acke
Nu finns Sanyos nya N-1700 
NCRC-acke hos JSM, som ser till 
att Sanyos övriga ackc-sortiment 
alltid finns i lager.
JSM-service innebär dessutom, au 
man gärna "skräddarsyr" acke-pa- 
ket efter sina kunders önskemål - 
det kan gälla för elflyg, elbil, elbåt 
eller annat, som har med ackar och 
el att göra! Man passar på att med
dela, alt man söker återförsäljare!

JSM Sales & Marketing 
Tel &fax 0303-588 00

Ny Clas Ohlson
Så var det höst igea Clas Ohlsons 
katalog är ett hösttecken så gott 
som något. Den nya upplagan - en

guldgruva för hobbyister av alla 
kategorier är full med trevliga och 
nyttiga hobbyprylar - all t från stora 
bearbetn ingsm askin  till små 
MiniCraftar. Den som redan har 
"prenumeration" hos Clas O får 
den automatiskt. För den som inte 
gynnats på detta vis går det bra att 
ringa/faxa för ett eget exemplar - f  
ö god kvälls/sänglektyr.

Clas Ohlson 
tel 0247-140 00, fax 0247-405 90

Sm ått & Gott från  Ackus!
Rune Johansson, Ackus, är den 
som värnar om oss småflygare. 
Rune har en mängd prylar som gör 
det lättare för oss - utan att vi 
behöver vräka iväg med våldsam
ma verktyg eller 5 litersdunkar av 
detnödvändigastc. Här finnsi smått 
för det lilla!
• Veven för de små gummisnodd- 
modellerna - gör det lättare, snab
bare. Peck Polyursprung borgar 
för kvalitet. Cirka 80:-.
• Lim och snoddolja. Rune har två 
små praktiska flaskor för små-fly- 
garen: lim (50 g) lagom till en 5-6 
modeller och gummimotorolja av 
den riktiga sorten. Kostar 15:-/sl
• Såg, en fintandad passar byggen 
i smått. Gott trähandtag. 40:-. Finns 
med brett blad, 50:-.
• Gummimotor för småflyget, 
också av Peck-kvalitet, 3 meter i 
påse. 10:-.
• Propellrar och propellemav för 
stavmodeller finns i flera olika stor
lekar. Bra fór självkonstruktören!
• Den välkända PENNI-helikop- 
tem kommer i en ny, förbättrad

utgåva. Största skillnaden är, att 
rotorbladen nu är svagt konvexa, 
vilket ger bättre flygförmåga. Sli
pat, nytt roLorccntrum, som passar 
de nya bladen medföljer också. 
NyaPENNI i byggsats kostar 120:- 

Ackus 
0303-384 81

En bok om konstflyg
Verlag fiir Technik und Handwerk 
(vth) har nyligen kommit ut med 
en bok om konstflyg. En recencent 
säger, "i denna ingående bok bely
ser författarna på ett förståeligt 
språk (tyska, förståss!) hur man 
väljer en modell för konstflygning. 
Man går igenom lite om byggnad, 
förberedelser och trimning av mo
dellen. I ett särskilt kapitel går man 
steg försteg igenom deolika konst- 
flygmanövrama och hur man skall 
utföra dem - och hur man skall 
upptäcka felaktigheter och slutli
gen korrigera dem. Charles Alli
son och Any Nicholls är förfat
tarna, vilket får en att undra om 
inte denna bok finns i en engelsk 
originalutgåva, som kanske är lite 
lättare att begripa. Boken omfattar 
64 sidor med 46 bilder. Kolla med 
T ransfunk eller Hobby bokhandeln 
- priset ligger omkring 80-90:-.

Innovative Model Products
JS Hobby & Aviatikmeddelarmed 
viss stolthet, att man fått in två nya 
toppenmodel ler i den här serien 
omfattande exakta skalamodeller. 
De flesta modellerna har ju ett för
flutet med hög placering i någon 
av de stora US A-skalatävlingama.

Det innebär att de redan populära 
P-5 lDMustang ochP-47 Thunder
bolt ur samma serie får intressant 
konkurrens. Nykomlingarna är:
• SBDDauntless, skala 1:5, spänn
vidd 212 cm. Den här första stor
byggsatsen på Dauntless har på tre 
månader gjort jättesuccé i USA, 
meddelar Jöran på JS.
• Hawker Tempest MkV, skala 
1:5, spännvidd205 cm. Förstastora 
byggsatsen av den berömda Tem- 
pestenfrom theBattle of England! 
De omfattande byggsatserna inne
håller glasfiberkropp, cellplast
vingar, allt trämaterial, RC-tillbe- 
hör, skalaritning mm. Pris 4.995:- 
per styck för byggsatserna.

JS Hobby & Aviatik 
031-12 70 48

M PI Super-panel
JS Hobby & Aviatik har fått in en 
s k powcrpanel som erbj uder unika 
möjligheter. Den är - enligt uppgift 
- den enda i sitt slag och har
• automatisk glowdriver
• anslutning för 6V eler 12V pump
• möjlighet att testa sändaracke& 
mottagaracke under belastning.
• uttag för laddning av 1,2 V glöd- 
ackar.
• uttag för starter 12V.
• vamare om 12V anslutnings- 
batteriet har för låg spänning.
Pris för hela härligheten 395:-.

JS Ilobby & Aviatik 
031-12 7048

M eyer Q-Sperber
Meyer Q-Sperber är en utveckling 
av Helmut Meyers populära T-
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Sperber. Q-Spcrbcr är en termik- 
seglare med skevroder och ving- 
profilen NACA 2410, som ger ett 
stort hastighetsområde. 
Spännvidden är 208 cm och den är 
avsedd för 7-10 celler. Lämpliga 
motorer är Lex. Astro Cobalt 035 
G och Astro Cobalt 05 FAI G. 
Byggsatsen, som innehåller ritning 
och byggbeskrivning, utsågade 
spryglar samt glasfiberkropp, kos
tar 895:-.

LRN Teknik 
018-69 63 80

Säker M  ultiplex-SECU!
Till stora och dyra modeller vill 
man gärna ha ett säkrare "grövre" 
strömförsörjningssystem, gärna 
med två ackar. Multiplex-SECU, 
som uppfyller dessa önskemål och 
lite till, består av
• två 5 cellers 800 mAh-ackpaket 
(snabbiaddbart med lågt inre mot
stånd & hög kvalitet - 'Sanyo N- 
800 AR' - i kraftigt hölje och med 
grov anslutningskabel, varje pol 
med dubbla stift i kontakten).
• två separata strömbrytare med 
uttag för laddning av ackama.
• cn ack-" växel", dvs en Schottky- 
diod med dubbla ingångar och lågt 
framspänningsfall.
• skarvkabel för skild förläggning 
av ackama i kroppen.
Om en acke eller en kabel eller cn 
strömbrytare eller en diodhalva 
faller ur (avbrott eller kortslutning) 
finns minst 800 mAh att tillgå. 
Händer minst två av dessa fel sam
tidigt och ett av dem i vardera av 
de två kretsarna blir det naturligt

vis katastroffel, men chansen till 
att detta kan hända är väldigt liten 
med de kraftiga grejor som an
vänds. För att få ut "maximal" sä
kerhet ur systemet skall man där
för anpassa flygtiden "normalt" på 
så sätt som om man endast hade en 
800 mAH-acke. Man märker ju 
inte från marken om något fel upp
stått!
Skulle tiden inte räcka till med de 
två 800 mAh-ackama, så är det 
bara att sälla in större. Hela 
Multiplex SECU-paketet (dvs de 
tre första punkterna ovan) väger 
cirka 420 gram.

ORBO AB 
08-34 7843

Volz servo hos Swedcan
Swedcon har tagit upp Volz Mini- 
Star & Micro-Star servon på sitt 
modelltillbehörsprogram. Drifts
säkerhet, kraft är några av känne
tecknen för dessa servon med bl a 
5-polsmotor, metallväxellåda och 
kullagrad utgångsaxel. De har 
också "öron" för horisontell infäst
ning (se bild) vilket underlättar 
montering i tunna vingar o dyl.

Swedcon KB 
054-18 64 07

Nya Spirit är två!
Great Planes' Spirit 100 har kom
mit i ny byggsats, som erbjuder två 
alternativ till bygge. Spännvidd 
2.527 mm för 2-4 kanaler och 2-5 
servon. Antingen byggs den med 
en vinge baserad på profil Selig 
3010 med möjlighet till spoiler- 
inbyggnad. Det andra alternativet 
- idealisk med cn computerradio -

är med en ny s k high-tech vinge 
med flaps och skevroder med pro
fil Selig 7037. Som vanligt för 
byggsatser från Great Planes med
följer en fotoillustrerad steg för 
stegbeskrivning. Cirkapris 993:-. 
Kolla först hos Din återförsäljare 
eller kontakta

Minicars Ilobby AB 
018-1120 15

Ovan den nya Sanyo 
N -l 700 NCRC-acken; 

Great Planes’ Spirit från  
Minicars.

Övre raden f r  v:
M eyer Q-Sperber fö r  
7-10 cellerfrånLRN  
Teknik; De praktiska 
insexnycklarnafrån Slotcar; Två 
exempel på härliga modellerfrån 
Innovative M odel Products - den 
populära P-51D M ustangen och 
den nya Dauntless - båda i s k  
exakt skala. Kom m er frå n  JS  
Hobby & Aviatik i Göteborg; 
Multiplex SEC U-system: hängs- 
ler & livrem fö r  modellen, dvs 
dubbelsäkerhet. ORBO AB säljer.

raden f r  v:
Smått och gott från  Ackus fö r  
småmodellaren: PENNI-helikop
tern m ed nya, profilerade rotor- 
blad; "lagom" flaskor lim och 
gummimotorolja; den suveräna, 
fintandade sågen och ett praktiski 
skärverktyg; gummimotor, 3 m; 
Volz-servot med metallväxel från 
Swedcon; MPI-panelen från JS 
Hobby & Aviatik.
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ULTIMA;
Dubbeldäckare, sportskala ULTIMATE, 
ARF-modell, 90% byggd I trå, klädd med 
krympfllm. Hjul, tank och övriga RC-tlllbehör 
medföljer. Spv 1070 mm, längd 1030 mm. För 
35-40 2T, .40-.53 4T.

Pris: 1.995:-

NYHETER:
MPI POWER PANEL:
En unik panel, den enda I sitt slag. Har auto
matisk glöddrivare, Inbyggd laddare för 1,2V 
glödack, testar sändar och mottagarack under 
belastning, uttag för starter 12V, 6 och 12V 
bränslepump. Med diverse anslutnlngskontakter. 

Pris: 395:-

QUEST AUTOMATISK TQM GÅNGSGLÖD:
Elektronisk Inkoppling av Inb^jgd glödack. 
Kopplas vta Y-kabel pä trottelkanalen. Tål hela 
16 A. Passar därför även förflercylndriga 
motorer.

Pris: 395:-

ERBJUDANDEN OKT-NOV
FUTABA STANDARDSERVO S-148

Clrkaprls 195:- 
NU 149:-

GRAUPNER CESSNA 152, .40
Plastkropp, ttal plankad vliige. Clrkaprls 1.495:- 

NU 1099:-

JS HOBBY har egen Import av följande fabrikat: ARGUS BOOKS, ARGUS PLANS, ASP ENGINES. CHRIS FOSS KITS, DB MODELS, INNOVATIVE MODEL PRODUCTS, IRVINE, JS PILOTER. 
J'TEC. MAJOR DECALS. MPI. MQ PROPELLRAR. ORIGINAL JR. PLATINUM MOOELS. ROBART, WILLIAMS. -EGEN IMPORT UTAN MELLANHÄNDER GER LAGA PRISER! -

I RC-ANLÄGGNINGAR: mjtechl
GRAUPNER
GR/JR FM 314, med 3 serwn 1.475:-
MC-20. PCM/FM, 10 kanaler 7.690:-
MC-15,7 kanal, FM. digital Tx.FM Fix 
1 servo, med program for hkp, motor o 
segel. NYHETI 2295:-
FUTABA
2-kanal. AM. 27 MHz 
ATTACK 4. AM, 4 kanaler, 40 MHz. 
CONQUEST 6. FM, 6 kanaler 
CONQUEST 5 HKP, FM, 5 kanaler 
FF-7 UP-S, PCM, lör flyg, segel och 
hkp.7 kanaler, 4 modell minnen. 4 st 
3001-servon, D/S PCM Rx, 1000 mAh 
Rx-ack. Tx-ack, laddkablar.
F-14. 7 kanaler, ackar, 3 servon 
FC-18, PCM, 6 kanaler, utbyggbar 
till 9 kanaler. 5 program, 3 modell- 
minnen, utbyggbar till 12 mimen. Lev. 
med 2 st 3001 -servon & ackar 
HITECH:

599
1225
2.695
2.845

3.999:-
2695:-

Mottagare FM, mini, 4 kanaler 395
Standardservo, flyg 139
Standardservo, flyg, kullager 185
Standardservo, flyg, dubbla kullager 225
Mlnlservo, 1,8 kg, 23 g. 199
Mlnlservo.metallvåxellåda 295
Mlcroservo, 22 kg, 17 g, ooreless 295
ACKUMULATORER:
SANYO SCR. 1000 mAh, per st 
SANYO SCR, 1400 mAh, per st 
SANYO SCR-C, NYHET!. 1700 mAh, st 
SANYO SCR, 8,4 v. 1200 mAh, pack 
Lösa SUB - C, 1,4 Ah. lödöra 
Lösa R6-ackar. pencell, 500 mAh 
Lösa R6-ackar, pencell. 0,7 Ah, lödöra. 
Lösa R6-ackar. pencell. 0,85 Ah, lödöra 
Lösa R6-ackar, pencell. 1,0 Ah, lödöra. 
Lösa 1/2-R6,250 mAh, lödöra.
I GLÖDSTIFTSMOTORER:

4" 5:~ OS TVÅTAKT

FOCUS FM 4, tre servon. torrbat. 945
FOCUS FM 5, inga senron. Tx-ack 1.390 
FOCUS FM 6, Inga servon, Tx-ack 1695
I TILLBEHÖR TILL RC-ANLÅGGNINGAR: 
ORIGINAL JR OCH GRAUPNER
Mottagare JR, 6 kanaler.
Mottagare JR PCM, 7 kanaler.
Servo 5007. 4 kg, kulagrat. standard 
Servo 5007. fyrpack.
Servo 507/508, 3.5 kg, standard.
Servo 507/508, fyrpack.
Servo 3041. NYHET!, micro 22g, 
kullager, 26 kg
Servo 4041,4 kg, 5-pol motor, kullag. 
Servo 4721,8,7 kg, samAobollmotor 
Servo 513, för Infallbara ställ, 5 kg. 
Servo 321, Micro 22g, kullager, 2,3 kg. 
Servo 341, Micro 18g, kullager, 23 kg. 
Gyro 1206B, kullagrat.
Gyro 130, standard.
Acke. 4,8 volt, 250 mAh.
Acke. 4,8 volt, 550/600 mAh.
Acke. 4,8 volt. 1000 mAh.
Acke, 4.8 volt, 1400 mAh.
Acke, 9,6 volt, 600 mAh, för sändare. 
Acke. 9,6 volt, 1600 mAh, för sändare 
Laddare för Tx och Rx. 
Förlängningskabel J R, 30 cm. 
Förlängnlngskabel JR, 60 cm. 
Förlängningskabel JR. 100 cm. 
Servokabel JR.
Y-kabel JR.
Strömbrytare med laddkabel. JR stand. 
Dito. extra kraftig modell.
Kristaller JR, per st, Tx eller Rx 
Kristaller GFIAUPNER SSS, per st 
Observera att JR-servon och JR-ackar 
är helt kompatibla med Futaba! 
FUTABA

795
1395

229
775
169
575
398:-
445:- 
795:- 
495:- 
425:- 
425:- 

1295:- 
875:- 
189:- 
189:- 
249:- 
249:- 
349:- 
525:- 
215:- 
69:50 
89:50 
89:50 
33:- 

89:50 
89:50 
98:- 

89:50 
130:-

I & stift där ej annat anges.
449:- 
565:- 
645:- 
745:-

OS 32 F-H, utan ljuddämpare. 1.145:-
OS 32 F-ABC 1.045:-
OS 61 SF 1.545:-
OS 61 SFN-H ABC, utan dämpare. 1.545:- 
OS 61 RF-ABC, PRETTNER SPECIAL

utan l|uddärnpare. 2.745:-
OS BGX-1,35 cc 2.950:-
0$ FYRJAKT
OS FS-26 Surpass 1.125
OS FS—40 Surpass 1.395
OS FS-48 Surpass 1.595
OS FS-70 Surpass 1.950
OS FS-91 Surpass 2295
OS FS-120 Surpass E, utan pump 2.995 
OS FS-120 Surpass 2. ny förgasare 3295
OS FS-120 Surpass SP. 2,6 hk! 3.995
IRVINE____________________________
Med dämpare där aj annat anges!
IRVINE 20 FSR/RC ABC 695:·
IRVINE 25 FSR/RC 645:-
IRVINE 25 FSR/RC ABC 745:
IRVINE 40 FSR/RC 795:-
IRVINE 40 FSR/RC ABC 845:·
IRVINE 040 FSR-ABC 995:-
IRVINE 46 FSR/RC 875:-
IRVINE 46 FSR/RC ABC 925:-
IRVINE 46 FSR/RC HKP 945:-
IRVINE 61 FSR/RC 995:-
IRVINE 61 FSR/RC ABC 1095:-
IRVINE 61 RF/RC ABC, utan dämpare 1095:- 
IRVINE 120 FSR/RC. NYHET!

utan dämpare 1.495:-
A SP/SÖ.

Mottagare Futaba, FM. 5 kanaler, mini. 525:- 
Mottagare Futaba, FM 6 mini 595:-
Motlagare Futaba. FM, 8 kanaler. 595:-
Mottagare Futaba, FM, 8 kanaler, "DC“ 695:- 
Mottagare Futaba , PCM. 10 kanaler 995:- 
Servo Futaba 148, standard, 36 kg. 148:- 
Servo Futaba 148, fyrpack 575:-
Servo Futaba 3001,3,5 kg, kullager. 229:-
Servo Futaba 3001, fyrpack. 825:-
Servo Futaba. 143. micro, 1.9 kg. 19g. 425:-
Servo Futaba 5101. kullagrat, 4 kg. 445:- 
Servo S-9201, coreless, 5.0 kg, f. hkp. 575:- 
ServoS-136G.ställservo, 5,5 kg. 445:-
Servo 3002. mlnlservo,m.vx.låda, kullag. 595:- 
GyroG-153 BB. kullagrat. 1395:-
Gyro G-154, standard. 825:-
Acke Futaba, 4,8 volt, 250 mAh. 198:-
Acke Futaba. 4,8 volt, 550 mAh. 179:-
Acke Futaba. 4.8 volt. 1000 mAh. 349:-
Acke Futaba. 96 volt. 550 mAh. 295:-
Laddare Futaba, för Tx och Rx. 219:-
Förlängnlngskabel Futaba. 20 cm. 54:50
Förlängningskabel Futaba, 40 cm. 64:50
Förlängningskabel Futaba, 100 cm. 75:-
Y-kabel Futaba. 79:-
Servokabel Futaba 29:-
Strömbrytare med ladduttag Futaba. 98:-
FM-krlstaller, Tx/Rx, Futaba, per st. 89:50
FM-krlstaller, Rx. double conversion. 99:-

ASP12ABC, dubbla kullager 545
ASP 32 ABC, dubbla kullager 725
ASP 46 ABC. dubbla kullager 895
ASP 91 ABC, dubbla kullager 1295
ASP 108 ABC, dubbla kullager 1.495
SC 108 ABC, NYHET!,dubbla kullager 1.495
SAITCL
SAITO 50 1.695 -
SAITO 65 1.895 -
SAITO 80 2.195 -
SAITO 120 S 2.995 -
SAITO 120 SOP. med pump 3295 -
SUPER TIGRE
S-2500/RC RING. utan dämpare. 1.950 -
S-3000/RC RING. utan dämpare 2.195 -
S-4500/RC RING. utan dämpare. 2.850 -

RC-FLYGBYGGSATSER:
INNOVATIVE MODEL PRODUCTS________
Superskalabyggsatser från USA!
P 51 D MUSTANG, svp 1919 mm 3.995:- 
P 47 D THUNDERBOLT, spv2000 mm 3.995:- 
SBD DAUNTLES. NYHET!,

spv2l20 mm, skala 1/5 4.995:-
HAWKER hurricane, spv 2000 mm 3.995:- 
HAWKER TEMPEST Mk V. NYHET ! 

spv 2050 mm
FW 190 D9. spv 1731 mm 3.895:-
FW 190 A8, spv 1731 mm 3.895:-
ME 109 E, spv 1625 mm 3.595:-
A6M2 ZERO, spv2000 mm 3.995:-

PLATINŮM MODELS

59:-
49:-
49:-

395:-
39:-
17:-

2990
34.50 
4990
24.50

90% färdigbyggda och klådda trä- 
modeller. MYCKET välflygande !!
BASIC TRAINER, .25-.40 4 kan. 1.190 
ACRO JUNIOR, .40, lågvlng. sport 1290 
ACRO SENIOR, .45-61, lågv. sport 1.390 
BIG ACRO. .60-91. lågv. spv 1775 1.890
TUG. .60-91. högv, spv 2025 mm 1.890:
CHRIS FO SS KITS_______________________
WOT-4, skulderv. spv 1300 mm 995:-
ACRO-WOT, .40-60. lågv. 1.095:
WOTS-WOT, dubbeldäckare, .40-.60 
suverän konstflygare, 1.495:-
UNO- WOT, 25-.40-tralner, spv 
1500 mm 995:-
MIDDLE PHASE 2, hangsegl, spv 1600 845: 
MIDDLE PHASE 2, medskev 895:-
GOLDBERG KITS
SOPHISTICATED LADY 415
ELECTRA.. elsegel m. motor, spv 1950 795
CHI PMUNK .45- .60 1.095
ULTIMATE BIPLANE. .60-1.20 1.495
EXTRA 300, .60-1.20 1.595
PYN AFU TE
P-40 TIGER SHARK. .40 
.PRECEDENT
EL-FLY, med elmotor och tbh. spv 2200 795 
Ht-FLY. segel, spv 1600 mm 375
FLY-BOY. NYHET!, trainer, spv 1200 525
HI-BOY TURBO, NYHET!, skevtralner 895 
BI-FLY, .40-60. NYHETI, dubbeldäck. 1095:
SCQRPIQ_______________________________
SAVANNA 35, skuldervlngad 1.095:·
FIESTA 40. lågvlngad 1.095:·
GRAUPNER_________________________
KLEMM L25, NYHET!, skala 995.·
BIENE, elseg. ARF. NYHET!, spv 1600 1.495:· 
CESSNA 152. .40. spv 1450 mm 1.099:-
KYQSHO________________________________
CONCEPT DX HKP, med OS 32H-
motor. delvis byggd 4.450:-
STRATUS 2000, elsegel,m. motorsats 1.590:-
THUNDRE TIGRE____________________
CAMPION 45 L. ARF, F3A-modell 1.495:- 
EXPLORER2M, NYHET!, segel ARF 895:-
MPI_______________________
ULTIMA, NYHETI, ARF, dubbeldåck 1.995:
G LO B A L  KLIS
RIDGE RUNT, NYHET!, hangsegel 295
CESSNA SKYLANE .10, NYHET! 475
CITABRIA 15, NYHET!, spv 1225 mm 495
FLAtB_____________________________
PULSAR, dubbeldäckare, spv 1200 mm 995:-
ASTRO__________________________________
ULTRA Mk IV, elseglare 775:-
PILOT_____________________________
TIGER MOTH, 1/4-skala, träbyggsats 2.495:- 
M ARUTAKA
F8F 8EARCAT, spv 1600 mm 1.695
NA P-51D MUSTANG, spv 1640 mm 1.895 
F4U-1D CORSAIR, spv 1560 mm 1.645 
SPITFIRE Mk MX, spv 1620 mm 1.545
NA P-51 D MUSTANG. .20 995
NA P-51 D MUSTANG, .40 1395
FOCKE WULF FW-190 A-8, .60 1.550
ZERO .25, spv 1280 mm 895:
MODELTECH________________________
CAP-21. konstflygare, spv 1500 mm 1.345:· 
CAP-21,1/4-skala, spv 1800 mm 1.975:-
DRAGON LADY. lågv. sportmodell 1.495:-
CALYPSO. F3A-modell. Prettnerdes. 1.495:·
HURRICANE, .40 NYHET!, mldvingad 995:-
DB MODELS________________________
GIPSY MOTH 40, semis kala DH 60 995
PIPER CUB, spv2100 mm, 46-61 2T 1.095 
TIGER MOTH, spv 1450 mm. 40-45 4T 995 
S.E.5.1/4-skala. s|>v 2000 mm 1.795
SOPWITH PUP, 1/4-skala, spv 1925 1.695
SPITFIRE Mk 1A, 1/5-skala, 2.195
HURRICANE . 1/5-skala spv 2200 rrm 2.495
G REAT PLAN ES
PERFECT TRAINER PT-20 620
PERFECT TRAINER PT-40 720
SUPER SPORTSTER 20, lågvlngad 699
SUPER SPORTSTER 40, lågvlngad 895
SUPER SPORTSTER 60. lågvlngad 1.095
SUPER SPORTSTER 90/120, lågv. 1395

FUN -  ONE 945
SPORTSTER BIPE, .40 1.175
AEROMASTER .60 - .90 1345
ULTRA SPORT 40, lågvlngad 1.095
ULTRA SPORT 60 1295
PATRIOT JET, .40 -  .46 1245
SUPER DECATHLON 40, skalakonst. 1.095 
MUSTANG 40, spv 1450 mm 1.095
SP I RIT, segel modell, spv 2000 mm 525 
SPIRIT 100. NYHET!, spv 2500 mm 995

895:-

I RC-TILLBEHÓR:
STARTERS
STANDARD, t.o.m. .40-motor 295:-
DELUXE, t.o.m. ,70-motor 375:-
HEAVY DUTY, t.o.m 1,20-motor 475:-
PANELER____________
IRVINE/TT SUPERPANEL 295:-
MPI POWER PANEL 395:-
QUEST ELECTRONICS
Ackvamare. för Inbyggnad, med kabel 225:-
Ackvamare. för mätning mellan flygn. 245:-
Cycler, förTx och Fix 245:-
Tomgångsglöd, NYHET! 395:-
Campingladdare, snabb, NYHET! 295:-
Automatisk ack-swltch 295:-
LADDARE
KYOSHO Universal, 220 V. 245:-
ROBBE Multllader 295:-
GRAUPNER Universal, 220V 345:-
KYOSHO, tlmeriadd. för 7.2 V 195:-
ASTRO, timerladd, 4,8-8,4 V 345:-
QUEST peakladd, 72-8,4 V 395:-
ASTRO, peakladd. 4.8-12 V 945:-
ASTRO, timerladd, 46-33,6 V 1.145:-
ROBBE. peakladd, 46-252 V 1.595:-
MAJOR DECALS
Bränslesäkra vattendekalerfrån USAs 
största dekaltlllverkare. .40, .60, och 1/4- 
skalastorlekar.
Natlonalltetsbetcknlngar:
ENG, AM ER, TYSKA. SVB^SKA, 
JAPANSKA, ETC. Pris per ark.
Diverse textark, “kill-marks'-, propeller- 
dekaler. m.m., pris per ark, från 
Ring eller skriv för mer Info.
JTEC

49:-

Speclall|uddämpare passande alla 2T- 
motorer, for Inbyggnad I kåpor etc. .40,
.60, .90 och 20 cc upp till 50cc. Pris fr. 229:-
P R O PE LLR A R ____________________________
JÄTTE SORTER ING! Alla kända fabrikat, 
glasfiber och trå, 2-, 3- och 4-blad. Från 
6" upp till 32

SO LAKOTĚ, 200*67 cm 75:-
SOLARTEX, 200*67 cm 105:-
GLOSTEX, 200*67 cm 135:-
POLYTEX, 200*76 cm 119:-
OFIACOVER, per löpmeter 
GLASFIBERVÄV. 18 g/hT. 2m2

54:-
115:-

GLASFIBERVÄV. 28 g/hn?, 1m? 
GLASFIBERVAV, 52 g/m?. 1m? 
GLASFIBERVÄV. 78 g/m2,1m2
B Ö C K E R ________ ________________

74:-
74:-
74:-

och flyghlstortk, Inkomna till vår bokav
delning under hösten. Ring eller skriv för Info.

Full sortering på balsa, furu, plywood och 
proftllister.
Produktllstor finns på vårt RC-sortlment, ARF- 
satser, JS Piloter, skalaritningar, RC-böcker, 
Chris Foss Kits. MQ Propellrar.

AJla priser gäller Ulls vidare med reservation for 
prishöjningar från våra leverantörer, eller andra 
höjningar av moms. tull eller motsvarande.
Alfa erbjudanden gäller under angiven tid, 
eller så långt lagret räcker.

Postorder är vår specialitet och vi expedierar 
normalt beställningarna sanma dag vl får dem. 
Välkommen med din bestal Hl ng! Du kan skriva, 
ringa, faxa eller komma In personlgen. Orderfax 
och ordetel år tillgängliga dygnet runt.

MED VANUG HÄLSNING

JÖRAN OCH STEFAN ROBERTSON

Välkommen med din beställning ! 
Ordertelefon: 031 -  12 70 48 

Fax: 031 -  12 58 02 
Postgiro: 46 66 59 -0______ Butiksadress: Ekedalsgatan 6, GQTEBORG 

Postadress: Box 4194, 400 40 GOTEBORG
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PREK
anordnar

R es m ed  oss till 
D ortm und och  
m odellm ässan!
Kent PREK Johansson har pla- 
nerpåen resa till Inter Modellbau 
i Dortmund till vårea 
Mässan är under tiden 31 mars - 
4 april. Resan dit är tänkt buss 
via Danmark ner till Dortmund 
och man beräknar vara borta i 
fyra dagar. Utresa sker torsdag 
31 mars med hemkomst den 3 
april. En preliminär kostnad är 
satt till 1.800:- exkl kost, men 
inkl hotell. För att veta intresset, 
så vill Kent ha preliminära an
mälningar, som sedan ligger till 
grund för fortsatt planering och 
slutligt fastställande av restid och 
kostnad.

Skicka ett vykort!
Är Du intresserad av att följ a med 
på resan så ska Du skicka Din 
preliminära anmälan på ett vy
kort till Kent - ring inte. 
Adressen är Kent Johansson, 
Vetevägen 13,520 30 Ljung

S vara före julafton!
Sista datum för en preliminär 
vykortanmälan är satt till 24 de
cember 1992. Skriv Ditt namn, 
adress och telefonnummer på din 
anmälan, så återkommer Kent så 
snart han fått underlag för vidare 
planering av resan till Dortmund.

% #

ACKUS
Åkersliden 3 
446 41 Älvängen Q  
tel 0303-384 81 □

St PENNI ä 120:- 

St KATALOG ä 10>
Jag beställer mot postförskott bifoga frimärken!

NAMN _______________________

ADRESS _____________________

POSTNR _______________ ORT

Vi söker en person med 'go' som 
vill representera oss och vara tyska 
kvalitetsprodukter i modell-och 
hobbyaffärer i Sverige.

^ p S / S r l n S V S  Tyskland

Nytt motorprogram
Vara produktområden

RC-modellplan
RC-segelmodeller
RC-bilar
olika RC-bater
servon
kablar /
motorer V  ^
lim
stor sortering av tillbehör

Tel. 00949-7565/1485
Fax. 00949-7565/1854 
D-7974 A ichstettenErich Natterer; Gewerbegebiet 5
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—
Resultat

1 Joakim Ståhl Ikaroe 8772
2 Robert Hollsten Ikaros 8735
3 Sven-Olof Carlsson Ikaros 8561
4 Lars Olsson Älvsbyn 7625
5 Peder Nordlöf Bodens MFK 7512 (junior)
6 Christer Jansson Ikaros 7281
7 Conny Roos Ikaros 7203
8 Dan Jörgen Eriksen Ikaros 7063 (junior)
9 Conny Ulvestaf Jupiter 7001

10 P-0 Gustavsson Jupiter 6729
11 Anders Askenryd Jupiter 6684
12 Olaf Bröms Bodens MFK 6635
13 Markus Lindgren Bodens MFK 5081 (junior)
14 Anders Engberg MFK Bunten 3529
15 Peder Bylund MFK Bunten 3374 (junior)
16 Hans-Olof Johansson MFK Bunten 2866
17 Conny Nordström Ålvsbyn 1938
18 Jonny Nilsson Älvsbyn 1368
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Till vår årliga kombinerade F3B- 
och F3J-tävling hade ett rekord
stort antal deltagare anmält sig. 18 
till F3B och 21 till F3J trots att 
några aktiva flygare saknades - 
jättekul! Av de 18 startade i F3B 
var 4 juniorer ännu roligare!
Det påstås att vi har haft en ljuvlig 
sommar i Sverige i år. Jovisst, det 
har bara regnat en gång och det har 
inte slutat än.
Så naturligtvis regnade det på lör
dag morgon. Men modellflygare 
har ju massor att snacka om när de

träffas, så vi "vädrade" modell- 
flygeri och väntade ut regnet. 
Sven-Olof Carlsson och Robert 
Hollsten visade "ryss-modeller". 
De såg fina ut, bl a med ett myckel 
intressant klaffarrangemang. När 
jag skriver detta vet jag dessutom 
att dom flyger bra.
Det verkar finnas möjligheter att 
skaffa relativt billiga och bra F3B- 
modeller österi från. Importörer? 
Vid 10-tiden hade regnet avtagit så 
pass att vi kunde sätta igång. Täv
lingen blev en tvekamp mellan

Joakim Ståhl, för dagen flygandes 
den gamble Grover, och Robert 
Hollsten med Jewel. Det slutade 
med att Jocke vann med futtiga 37 
poäng.
Resultatlistans övre del blev över
befolkad av våra gäster söderifrån. 
Men Lars Olsson, Älvsbyn och 
Peder Nordlöf från min klubb slog 
sig in på 4:e resp 5:e plats. Peder 
som är junior vann naturligtvis 
juniorklassen. Bra gjort!
Tyvärr fortsatte regnet så av täv
lingarna blev det bara tre F3B

omgångar. F3J-tävlingen la vi i 
blöt till nästa år.Det är kul att F3B- 
flygandet har fått sådan bredd. Om 
det nu blir lättare att få tag i model
ler så blir vi nog ännu fler. Tänk om 
vi kunde få igång ett riktigt stort 
gäng med juniorer! Vi har pratat 
mycket om en intresseförening för 
F3B under samlingarna i sommar. 
När den kommer igång (för det lär 
den göra) kanske även juniorfly- 
gandet får ett extra lyft.

Björn Lindgren 
Bodens Modellflygklubb

Modell flygarnas eget fält Modellflygets Dag i Väsby
T jern  Floda!
Läste Din artikel i Modellflygnytt 
om ’'Modellflygarnas eget fä lt"  - 
bra! Det här har jag  önskat att 
m odellflyg-Sverige skulle ha 
satsat p å fö r  länge sedan!
I  USA har ju  AM  A*) skapat sitt 
eget modellflyg-Mecka i M unice, 
Indiana, vilket fö r  resten invigdes 
nu i år den 13 juni. Så varför kan 
inte vi svenskar göra likadant!? 
Nu är ju  detta inte helt fr itt från  
dispyter. M ånga inom  AM A  
(enskilda medlemmar) tycker att 
fältet har hamnat på  fe l  ställe och 
att man inte skall satsa med
lemmarnas pengar på dyra fä lt
inköp, utan istället sänka m ed

lemsavgifterna - eller liknande. 
Det ärlblir säkerligen likadant i 
Sverige.
Som akliv tävling sflygare inom  
"ärans och hjältarnas gebit" - 
pylon - så anser jag  att vi måste 
göra något som kanfå upp ögonen 
på den stora allmänheten om vad 
modellflyg är!
Lättast gör vi nog det genom att 
äga ett fä lt där vi kan arrangera 
DM, RM, SM och EM/VM-täv- 
lingar, men också skojtävlingar 
av lättare slag, flygdagar mm. 
När sätter vi igång?

Jan Karlsson 
08-590332 74 

*) A M A - amerikanska SMFF!

Väsby Modellflygare avhöll sin 
årligen återkommande flygdag lör
dagen den 14 augusti på flygfältet 
Viklanda, Upplands Väsby. I den 
tidiga morgonstunden var vädret 
inte särskilt gynnsamt med ett lätt 
duggregn, som dess bättre blev 
kortvarigt. Under resten av dagen 
var vädret på klubbens sida med 
svag vind, värme och sol. Mörka 
moln seglade tidvis upp på avstånd 
men lämnade Väsby och Viklanda 
att gotta sig i solen och värmen. 
Trots ringa marknadsföring kom 
cirka 150 åskådare. De kunde av
njuta ett digert modellflygprogram 
komponerat av Torleif Hansén och 
Jan Karlsson.
Som vanligt hade många duktiga

flygare från klubbarna i mälar- 
dalsregioncn ställt upp. De ver
kade trivas med att visa upp sitt 
kunnande. Programmets "röda 
tråd" var flygplanfrånförsta världs
kriget via mellankrigstidens god
bitar till andra världskrigets sista 
propellerplan fram till jet-åldern. I 
de olika tävlingsklassema i pylon 
kördes några fartfyllda heat med 
allt från Sting Pylon till 120 Pylon 
till publikens förtjusning.
Den eminente Thomas Leijon in
formerade, berättade och ibland 
hetsade piloterna till stordåd - pre
cis som förra året.
Ett stort tack till sponsorer och 
Söders Hobby för stöd och priser.

Väsby Modellflygare!Erik Strid

Yellow Eagle Trophy
Årets upplaga av YET - en F3J- 
tävling - samlade 45 deltagare. 
Startgrupperna - man tillämpar 
gemensam start inom varje grupp 
- fick mycket varierande luft. 
Några fick kalasluft med flyg- 
tider kring 9 min. Andra kom 
knappt över 3. Konsten att landa

på pricken har blivitbättre-kanske 
genom Wästgöta Cup! Innehavare 
av den gyllene ömen under ett år 
blev Anders Nordgren, Södra Da
lamas MFK. Men det blev hårt - 
endast 38,32 p skilde till tvåan 
Rolf-Erik Blomdahl, Herrljunga. 
Trea Per Karlsson. Kättilstorp.

Yellow Eagle Trophy 1992 · Herrljunga M FK
1 Anders Nordgren Södra Dalamas MFK 4510,5 p
2 Rolf-Erik Blomdahl Herrljunga MFK 4472,2 p
3 Per Karlsson Kättilstorp 4177,7 p
4 Stig Sjöstedt Lidköpings MFK 3973,0 p
5 Mattias Carlsson RFK Ikaros 3688,7 p
6 Uno Persson Askersunds MFK 3679,8 p
7 PaulNetzler Höganäs MFK 3623,0 p
8 Freddy Dahlstrand Herrljunga MFK 3284,6 p
9 Stefan Carlsson RFK Ikaros 2560,3 p

10 Magnus Nabbling MFK Blue Max 2514,9 p
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Rapport från 
Tostareds- 
träffen 1992

Trots kollisioner med andra mo- 
dcllflygarrangemang - skalailyg på 
Barkarby, helikoptertävling i Gö
teborg - blev det även i år en god 
anslutning t ill flygträffen på Tosta- 
reds sommarland vid sjön Lygnem 
några m il söder om Göteborg. Det 
varma sommarvädret - första da
gen även soligt - lockade dryg a 80- 
talet piloter, 141 modeller och en 
månghövdad publik under de två 
dagarna. Men v isst är det tråkigt, 
au liknande arrangemang läggs på 
samma helg *)
När vi ändå uppehåller oss vid 
besvärligheter är det lämpligt att 
nämnda det rabalder, som uppstod 
då det stod klart att v i måste taxera 
ut en deltagaravgift - i stället för 
som tidigare - skänka en liten sak 
för gott deltagande. A llt berodde 
på att vår huvudsponsor sänkt sina 
bidrag med mer än 50%. Förståe
ligt bland annat med tanke på låg
konjunkturen! Men v i kunde 
glädja oss åt att många av våra 
vänner från Danmark återkom och 
utgjorde cirka 20 procent av de 
aktiva flygarna.
Stig Johansson var god speaker 
och kommenterade flygningarna.

Flermotoriga flygplan, stora flyg
plan, helikoptrar och elflygplan 
flög i separata pass under de två 
dagarna. Dessutom var det fri flyg
ning - synnerligen välutnyttjad tid! 
- under icke programlage! tid.
På kvällarna flög man t ills  mörkret 
fö ll och några träffdcltagare prak
tiserade mörkerflygning med in
stallerade lanternor och strålkas
tare. Tyvärr fick vi uppleva förhål
landevis många krascher i år - dock 
utan tillbud där publik eller piloter 
var hotade.
En incident av ett lite annorlunda 
slag måste rapporteras. En yvigt 
gestikulerande och t ill synes stark 
beskänkt fårfarmare (det strövar 
många får här!) lyckas trots funk
tionärernas ihärdiga motstånd rusa 
in på fältet och slila  t ill sig en radio.

Han börjar flyga hej v ill med en 
modell, som justhö ll på att taxa ut. 
Lyckligtvis visade del sig att del 
var några kollegor från Löddeköp- 
inge, som arrangerat detta "prac
tical joke". Väl dold bakom en 
redskapvagn slod nämligen en av 
klubbens duktiga flygare och flög 
den maskin, som man trodde den 
galne fårfarmarenspakade. Lyckat! 
Som alla vet är det inte bara flyg
ning som gäller. På lördagskvällen 
var det som vanligt stor samling 
kring gcmcnsamhclsgrillerL Det 
bildades mindre grupper som 
återupplivade minnen från tidigare 
möten. Det L ill och med sjöngs.
På söndagseftermiddagen avslu
tade den organiserade flygningen 
med "B ig  Lift"-uppstigning med 
segelflygplan. Dessförinnan har

några linflygare från grannklubben 
Kungsbacka M FK  genomfört en 
uppvisning i linflygning. Intres
sant, då det var så det började för 
många av oss.

Text & bild: 
Biörn & Staffan Hasselgren

T  v: Bengt Lundström med 
originellt ekipage på  270 g 
totalt. Spännvidd 560 mm.
T  h: Stäm ningsbildfrån ett 
sommarfagert Tostared

*) Tävlingsarrangörer måste söka 
sanktion för att förhindra ko llisio 
ner. Samma krav ställs tyvärr inte 
på arrangörer av meetings. Där
med kan dylika problem dyka upp! 
(Den Gambles kommentar!)

NOSTALGIFLYG OLDTIM ERFLYG
HANDBÖCKERochRITNINGAR

frå n
”FD 3 ”

KATALOG HAND BOK nr 15 FLYG
M O D E L L R I T N I N G A R  -  B Y G G M A T E R I A L  
R A D I O S T Y R N I N G  -  E L E K T R O N I K

Sätt in beloppet på vårt postgiro 16 48 16-1 eller brev 
och ange önskad katalog så kommer de direkt i brevlådan.JETMOTORBOKEN - "Strahlturbine" (ty text)

Bygghandboken  MTB 20 ,  dur  Kurt S c h r e c k l i n g  b e s k r i v e r  s i n  j e t 
motor ' T D 3 " .  Ri tn i ngar  och b e s k r i v n i n g a r .  A4- for mat  88 s i do r .

Fris:  ISO:- s ä n d  i b r ev  e l l e r  p os tg i ro  -  kommer  l b r e v l å d a n

K A T A L O G H A N D B O K  
15  FLYG 6 0 : -

ADRESS: Bo« 130, 641 22 KATRINEHOLM 
BESO K: LIN N É v AGEN 41 p g  16 48 16 - 1

0 1 5 0  -  1 8 8 6 6
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R E D  B A R Q r t ■

T H R O T T L E B E N D E R S  H E A V E N

TELEFON: 08-646 01 87 
POSTADR: RED BARON HOBPY AB

Lövsångarv?3en 22 
141 72 Huddinge

TFN.TID: V a g g a r  10.00-18.00 
Lördagar 10.00-16.00 

PG: 16 30 72-2
AJ/d priser inkl. moms.
Frakt och pfk tillkommer.

Mid-Star 40, 2:a mod........................  711
Kadet Senior 29-40 nybörjare..........  685
Kadet Seňorita 15-25 ny b................  510
Kadet Mark II 25-40 ny b...................  650
Kadett Junior 15-25 3 kanal.............  462
ø v ?  e · ·■·;*·

Sig Komander 40 50 2:a mod..........  775

1
u. s. na

/  X

. Stóai Uu i
' Ö  .........  ..

Kougar Mk II 40-50 aerobat.. ...........  712:-
: our-Star 30-40 aerobat...... ...........  649:-
Kobra 19-35 erfarna piloter.. ...........  534:-
<ing Kobra 60 aerobat........ ...........  917:-
Astro Hog 1 :a lågvingade.... ...........  917:-
Scamp 09-15 3 kanal.......... ...........  398 -
Colt 09-15 3 kanal............... ......... 408:-
Super Sport 09-15 3 kanal... ...........  398:-
Klipper 09-15 3 kanal.......... ...........  409:
Riser, segelflyg 200 cm....... ...........  347:-
Riser 100, segel flyg 254 cm ...........  608:-
Ninja, segelflyg 157 cm....... ...........  534:-
Morrisey Bravo 1/4 skala.... ............ 2.370:-
Piper J3 Cub 1/4 skala........ ........... 1.606:-
Clipper Wmg Cub 1/4 skala. ............ 1.530-

Spacewalker 1/4................. ............ 1.870:-
Spacewalker 1/3 skala........ ........... 2.677:-
Citabria 1/6 skala 35-50...... ...........  970:-
Liberty Sport 60................... ............  995:-

Sky bolt 60................................... .1.040
Smith Biplane 40-45.................... .... 849
Piper J3 Cub 25-.40................... 641
Clip Wing Cub .25- 40................ .... 641
P51D Mustang 60 snabbygge!.... ....1.156
Ryan STA 60............................... ....1.362
Zlín 526AS Akrobat 60................ .... 970
Bonanza 60................................. ....1.093
Kiwi 35-45................................... .... 650
Komet 60..................................... .... 890
Doubler II .15,1/4 Midgeti.......... .... 445

JR X-3
STICK 40 PLUS år en låttbyggd och låttflugen 
modell som passar både nybörjaren och fly
garen med erfarenhet. Robust och tålig ger 
den många hårda landningar. Sprygelvinge,

kropp i furu och plywood, motorbock och 
styrbart noställ, 4 kanaler, sp. 1473 mm, 
motor. 25- 40....................................  450:-

JR X-347 Computer-radio PPM/PCM 
7 kanaler, 3 st kullagrade servo NES-517, 
mottagarack, laddare, vimpel. Nu med flight- 
mode-switch; Du startar med en mixning, 
byter till en annan under flygningen och lan
dar med en tredje!............................ 3.195:-

Mustang 450 .40 Formula One!.......  756:·

Í &) NINJA
NINJA år en aerobatik-seglare som tnvs på 
hang eller högstart. Snabb och manöverbar 
men med utmärkta lågfartsegenskaper. Med 
hjålpav en aning vingskrånkning år den både 
för nybörjare och entusiaster. Gillar verkligen 
blåsigt våder” En komplettsnabbyggsats med 
frigolitvinge och plywoodkropp. sp 1470 mm, 
c:a 950 gr, vingarea 32 dm ,
2-3 kanaler.......................................  534:-

X-WING INTERCEPTOR
X-Wing Interceptor En kul och annorlunda 
modell med nya flygupplevelser! Future Rights 
stora aerodynamik-kunskap ger en modell 
med stabilitet utan att sakna aerobatikmöjlig 
heter. Spännvidd 900 mm, 22 dm2 vingarea, 
vikt c:a 7-800 gram, motor 049 .20... 489 -

w  -ur

y~- mm.1 r p*
S l*kw/o

i  I
RISER år en segelflygare kostruerad med 
tanke på nybörjaren och sportflygaren. Stark, 
enkel att tygga med gott om plats för radio. 
2 meter, 700-800 gr, 40 dm2, vingarea.
2 kanaler..........................................  347:-

RISER 100. Perfekt förden som vill börja med 
segelflygning eller som söker en allround- 
modell. Med vingprofilen Eppler 205 flyger 
RISER 100 i alla våder. 1200-1400gr, 64 dm2 
vingarea, 2-3 kanaler.......................  608:-

CALYPSO, Han no Prettners från Modeltech.
Nåstan färdig kropp, vinge och
stabbe..............................................  1.282:-

RC-FLYGSIMULATOR
OBS!! RC-Flygsimulatorn ger nu 
fullständigagrafik-möjligheter. Du 
kan färglägga Din egen modell! 
Ingen "tråd-grafik" längre utan en 
solid modell.
• Flygplanets vinge, stabbo, fena, kropp 

och dekorfärg kan väljas för att passa Dig.

• Helikoptern kan få ny färg på rotorn, 

dekoren, kabinglaset och kroppen.

• Du kan nu öva in perfekta punktlandningar 

på den nya landningsbanan!

• Flyg någon av de förprogrammerade 

modellerna eller åndra så att den passar 

Dig och ge den ett nytt namn.

• Den fantastiska simuleringen år fortfarande 

lika håpnandsvåckande.

Du flyger med den medföljande "sändaren” och styr på samma sått som en vanlig 
sändare. Du våljer vindstilla, storm, ny motor, flyttar tyngdpunkten, åndrar roll hastighe
ten. Dualrates! Från en enkel Trainer till en avancerad Aerobatik-kårra eller helikopter och 
180 miljarder andra inställningar dåremellanl öva flygning rakt emot Dig. Nödlanda 
inverterad I Gör Dina nybörjarkrascher utan reparationer! öva in nya aerobatik-tricks utan 
att förolycka Din vål intrimmade konstflygare!!

För IBM el. kompatibler med mist 256kb minne. CGA, EGA el. VGA monitor. Gameport 
15 pmns "D" Dos vers. 2 el senare. Ej kop. skyddat.
Eng. menyer, Svensk bruksanvisning.
Gemensam flyg/helikopter version.
Produceras av 
DAVE BROWN PRODUCTS 

Pris: 1.795:-

TASÍ THR55 ALT 12
ti» %
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3  GÖTEBORG LLi
HOBBYCENTER

Karl Johansgatan 7 
Box 4021 Telefon 031-12 62 20 

400 40 Göteborg

TAG nytt & beg · FLYG · BÄT . BIL 
RC-anläggn · Plastbyggsatser 

Massor av annat smått och gott!

VÄLKOMNA
IN!

KRISTIANSTAD KUNGSBACKA
TIDLÖSA RC-PLAN

ja s ctaa u s j j j j y j i i j y

RITNINGAR · MATERIALSATSER
TILLBEHÖR ■ MOTORER

KATALO G BRA
Sortering för alla hobbyentusiaster

mot 20:- i sedlar el postgiro 452 80 68-2 Alllid ratta
PRISER

A E R O  D E S IG N Välkomna in eller ringl 
Vi skickar även mot postorder!

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

KBA Lek & Hobby, Södra Torggatan 7

LANDSKRONA

MOLANDER HOBBY
Post: Kavaljersgården 23 · 261 61 Landskrona 
Butik: Skolallén 15A* 261 32 Landskrona 
Telefon: 0418-179 85

MODELLFLYG · BÄT 
RITNINGAR · MOTORER 
RADIOANLÄGGNINGAR 

TILLBEHÖR mm

LINKÖPING

BORGS hobby
Apotekargatan 7, 582 27 Linköping 

Telefon 013-12 39 81

Model - flyg - båt - bii 
Motorer - Radioanläggningar

Modelljärnvägar · Bilbanor 
Plastbyggsatser 

Experimentlådor - Tillbehör

LULEÅ

RC-SPECIALISTEN I NORR!
Motorer OS · Enya · Irvlne · Rossl
Radio Multiplex · JRGraupner · Futaba · Hitec
Byggsats SIG · Kato · Marutaka med flera

Helikopter Concept 30 · CHC-Butik

BALSA · BEKLÄDNADSMATERIAL mm 
Postorder · Kontokort tages

THYLIN SERVICE
Stationsgatan 62 · 951 32 LULEÅ 

0920-129 29-010-58 3719 
Öppet måndag-fredag 8-17 · RING GÄRNA!

LULEÅ
RC-FLYG TILL LÅGA PRISER 
MODELLFLYGARNAS MECCA!

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

Great Planes, TopRite, Graupner 
Marutaka

o Stort balsasortiment 
o Utökad tillbehörssida 
o Postorder, ingen egen katalog 
o Ring för information

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

Vattentornsvägen 12 951 61 Luleå

MODEL
CRAFT
Rundelsgatan 16 
211 36 Malmö 
Tel: 040-714 35 
Fax:040-12 97 05

Det mesta och det bästa för RC-flyg, 
-bil, -bát, tillbehör, modelljärnväg, 
bilbanor mm.
O.S. Engines, Marutaka, Model Tech, 
Pilot, Corel, APC, Mugen, Kavan, Master 
Airscrew,Keil Kraft, X-acto, Powermax, 
Tettra.Solarfilm, Deluxe Materials, 
Reservdelar, Service, Postorder.

KVALITET TOPPRESTANDA

~$venlk MODELLTEKNIKDistributor I___________ e t »  macci /

Box 74 Ordertel. 040-446117
23040 Bara (17.00-20.00)

ELL-MRS
RC är modellen!
UNITRACTS infällbara ställ 
med fjädrande "oleo"-ben. 
SKALA-ritningar från Brian 

Taylor, Duncan Hutson m. fl. 
PRISLISTA mot adresserat 

dubbel-frankerat kuvert.

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

SIGTUNA

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

Bätar med många tillbehör 
RC-flyg från bl a SIG. Pilot,
Premier Balsa och FLAIR 
Motorer OS. Super Tigre, ASP m fl 
Elmotorer för flyg och båtar 
RC: Sanwa. Futaba, Hitec m fl 
Ritningar (rån Dennis Bryant (ELITE) 
och Bo Gårdstad
Pollardrör & Maxaldvlnschar. timers med 
flera tillbehör och material.
Prislista mot dubbelt svarsporto
Oppet vard 16-18; (Stängd onsd) lörd 10-15,
Övriga tider telefonsvarere.

STOCKHOLM

FHOTÖ0
Box 6008, 183 06 Täby 
Bergtorpsvägen, Karby Gård 
Tel 0762-103 80 & 113 92

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

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

KONTOKORT TAGES. 
Postorder

STOCKHOLM

MULTIPLEX
Radiostyrningar och 

modelltillbehör av hög klass. 
Generalagent och service:

ORBO
Elektronik/Hobby AB

tel 08-83 25 85 · order 08-34 78 43 
ÅTERFÖRSÄLJARE ANTAGES

STOCKHOLM

obbv-
BÖKHAhjmi

Box 8153, 104 20 Stockholm 
Butik: Pipersgatan 25 

Tel 08-6 54 84 55 · Fax 08-739 04 90 
Öppet: mån-fre 12-18 · lör 11-14

★  BÖCKER *  TIDNINGAR ★  
★  RITNINGAR ★

Flyg, tág, bát, modellbygge, militaria
KÖPER & SÄLJER antikvariska böcker 

Udda och ovanliga plastmodeller 
POSTORDER 

Anmäl Dig till vårt register!

Den KOMPLETTA hobbybutiken 
för radiostyrt i TOPPKLASS!

H O B B Y
Grubbevägen 63 ■ 903 61 UMEÄ 

Telefon 090-14 44 02 
Butikstider

Mån-Fre 16-19 · Lör 10-14

BYGGSATSER
• Närskala: Flair, Powerplane Inter

national, M Reeves, Boddington,
Jet Age Products
• Oldtimer Ben Buckle 
MOTORER
• Glödstift: Irvine, Laser
• Diesel: Irvine
RADIO Digifleet 
TAG Bachmann G
FLYGKATALOG 10:- ■ POSTORDER

VARBERG

N a t a n  v H o b b y
Tel 0340-600 66 
Box 47 430 24 Väröbacka

VÄSTERÅS ÖREBRO

JL  NORWEGIAN HOBBYTEKNIK Æ  )
T T *  MODELLERS > Radiostyrda b ila r

tel 021-18 77 35 BIL · FLYG · BÅT
TILLBEHÖR · MOTORER

Hödbv RC-ANLÄGGNINGAR · BALSALIST o d
BYGGSATSER · RACINGDELAR

O yiH PK CORALLY-katalog
I tel 021-13 10 60

POSTORDER
Två hobbybutiker MÅNGÅRIG erfarenhet av RC-bilar
under samma tak gör att vi kan ge Dig bra service.

på Kopparbergsvägen 25 Odenvägen 22 · 703 65 ÖREBRO
Box 206 · 721 06 Västerås Tel 019-14 07 35 & 019-14 15 48

ÖREBRO

703 76 Örebro ■ Telefon 019-22 66 13

FLYG · BIL · BÅT
BYGGSATSER · RC-ANLÄGGNINGAR 
MOTORER · BALSA · TILLBEHÖR 
ÄVEN BEGAGNAT I LAGER! 
SPECIALITET: Eldrivna modeller 

DESSUTOM PERSONLIG SERVICE 
OCH LÅGA PRISER!

HOBBYCENTER
BÖRJESSONS EFTR. 

Specialbutiken för 
modellflyg!

RC-anläggningar, byggsatser,tillbehör, 
motorer, bilar, båtar, Börjesson-repet 
J a g  s k ic k a r  g ä r n a  p å  p o s to r d e r !

Västanby 35,716 93 Fjugesta 
Tel 0585-203 02 · Fax 0585-202 72

62



Nr 5-1992

Köp grejer till Dig själv, 
Dina modeller eller Din klubb!

K lubbar och s k o lo r  
fak ture ras - 

övriga  leveranser 
sker m o t p o s tfö rs k o tt

SMFF:s exped ition  
Box 100 22  
600 10 N orrköp ing  
Telefon 011-13 21 10

Förbundsmärke, rockslagsmärke 15:-
Förbundsmärke, blazermärke 40:-
Slipsklämma med förbundsmärke 25:-
Nyckelring med förbundsmärke 2:-

SMFF-dekaler, 1 st 70 x 70 cm 5:-
SMFF-dekaler, 8 st på karta, 300 x 300 mm 10:-
Registreringssiffror - SE- el. 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9/ark 60:-
Modellflygregler, FAl-klasser m fl, per sats om 3 st 35:- 
Domarhandledning F3A, 89 års regler 50:-
Domarhandledning F4C, 89 års regler 50:-
Handbok: "Att vara modellflygledare" 20:-
Handbok: "Modellflygets grunder" 20:-
Bokpaket: "VI modellflyger", 2 delar 20:-
AMA-Cub, Introduktlonsmodell, byggsats 17:-
Thermal Dart 40:-
LINUS, linmodell, byggsats 285:-
LINUS, linmodell, enbart ritning 25:-
Byggplatta, 80 x 24 cm 20:-
NYBORJARPAKET, antal 1-4 st, per styck 200:-
NYBÖRJARPAKET, antal 5 St 800:-
Klädselpapper, gult & rött, 12 el 21 g/m3, per ark 4:50 
T-shirt, från EM 87 eller EM 88 40:-
Sporting Code (FAl-regler mm) på engelska 55:-

Endast till klubbar 
- prov skall avläggas!

SÄLJES SÄLJES
WANKELROVA OS Wankcl, nya 
modellen, inkl 2 extra stiÍL Pris 1.600:- (ny 
2.500:-). 0920-486 54 efter 1800.________

AERONCA l:4-skala Spännvidd 260 mm, 
typPiperCubmedSupcr Tigre 25 cc. Mycket 
fin. Pris 5.000:-. 060-15 30 58, Anders.

BUGGY BURNS Skala 1:8, med Sanwa- 
radio, ackar, motor, slartmotor etc. Helt 
körklar och i bra skick, Billigt. 0302-203 78. 
Jeny.______________________________

BIG STICK 40 Bra nybörjarplan. Flugit en 
gång. Motor Magnum 6,5. Radio Sanwa 
Conquest Mk II, 4 kanaler. Tillbehör. Pris 
3.100:- 08-9678 61.__________________

ELSEGLARE Graupner Cherry II med 
Pletlenberg IIP 320-motor eventuellt med 
fartrcglage & servon. 2.600:-. 0155-28 24 
81. Thomas.

HOBBYRUMSSSTÄDNING 1 OS 70 
Surpass, SAITO FA-65 inkl M-faste. Sanwa 
Conquest Mk Π, 6-kanals, starter, Maru Laka 
Spit Mk 8, byggd Europfighter, Ultra Sport 
40 inkl infallbara ställ. Ring & bjud. 042-34 
93 44. Jonas.

HELIKOPTER Heim Star-Ranger, 
lävlingsulrustad med Enya 61, bra 
avgassystem, snygg lack, många options, 
Silarblad & paddlar. 7.700:-. OS 
Wankelmotor, nästan ny, 950:-. 0155-28 24 
81. Thomas.

LIP PRODUKTION
Datorskurna vingsatser och ritningar
“1:an" nybörjarmodell för .15- 25-motor (Mtn nr 5/91) 
"EFTern" 2 meters elseglare (termik)
"Sltver-Tern" 2 meter termik seglare 
'77 cm", vingsats i blue-toam. (Mtn nr 3/90)

Övrigt material till dessa modeller kan levereras 
Datorskurna vingkämor tillverkas etter Dina egna 

önskemål till låga priser (se Mtn nr 6/91). 
Hitningssats till F3B-vinsch med lastkannaro.

Tveka inte att ringa om Du har några funderingar. 
Prospekt mot 5:50 i fnmårken

LIP PRODUKTION
Tjärnmyrvägen 42 · 892 00 DOMSJÖ 

Tel 0660-529 11, (efter kl 1700) 
Fax 0660-529 11, kl 0800-1600

H ELIK O PTER X-CELL X-cell 60 
komplett med OS-Max RF 61, Hatoripipa, 
Robbe gyro och JR Max 6 heli med 5 servon. 
7.500:-. · Mike Reeves Spitfire spännvidd 
163 mm, 500:-. · SIG Clipped Wing Cub 
skala 1:6,500:-. Flygmaskinerna har endast 
ett par flygningar var. 0321-145 78 Gcrth 
(kvällar).

CHIPMUNK Byggsats för ,40-.50-motor, 
300:-; Pilot Citabria med OS FS 40 och 
Hitec 720. Modellen har flugit cirka 10 ggr. 
".900:-. Allt om Hobby #5/83 - #3/89,300:- 
,0431-805 91.______________________

SANDARACKE Graupner-Varta 1,6 Ah 
till mc-16, 18, 20 m fl. Ny i förpackning, 
säljespga fclbcställning frinTyskland. 250:- 
(ny ca 500:-); · Graupner RC-powerswitch 
25 8,4-9,6V, 25 A med speicalmatning till 
mott, 350:-. «Hitec fartkontroll till bil, SP- 
1500 med specialmatning till mott, 450:- · 
Ackar till inbyggd glödslröm, Gates 4,3 Ah, 
1,2V NiCd, 40;-/sl 0522-14242, Anders.

DIVERSE MODELLFLYGPRYLAR
Byggsats SIG Piper Cub l:4-skala + Cub- 
hjul i skala + flottörbyggsats + pilot, 1.600:- 
. · Byggsats Antic med ekcrhjul. Klassisk 
Proctor-sats. 1.000:-. · Färdig Great Planes- 
modcll CAP-21 + Enya 80 cc/4c, end körd i 
bänk. 1.600:-. · Zinger träprop 3 st 20/6 å 
100:-. 1 st 18/6 å 85:-, 1 st 16/6 å 50:-. · Hjul: 
DuBro 1 par pumpbara 4,5" ballong, 130:-, 
Robart skalahjul pr par4"/120:-; 3,57100:- 
; 2,75780:-; 2,5770:-. 08-82 20 71, Rolf 
Blohm.

A i t t  f y
P C C P U 1 T E D

Nymövägen 110· 290 34 Fjålkinge 
Tel: 044-560 57 · Fax: 044-560 82 

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

SKALARITNINGAR 
MOTORER: OS, ASP 
RADIO: Graupner, Futaba

STOR SORTERING PÄ BALSA
Postorderförsäljning 

Katalog mot 20:- Inklusive porto 
ÖPPETTIDER: Vardagar 1600-2000

HOBBY RUMSSTÄDNLNG 2 Pilots EZ- 
Bellanc-a Decathlon, ny OS 61 FSR ABC, 
Hirobos Shuttle helikopter med el utan Futaba 
helikopterradio, JR Propo 7-kanals + extra 
mottagare. 0611-206 58 Anders.

BENSINMOTOR A&M/Sachs Do lmar 5,8, 
98 cc, 10 hk + electronic ignition & throttle 
coupled spark advance system. Motom är 
ny! 5.000:-. 013-68216, ibl telesvar. George.

F3A SUPRA FLY EZ med OS 60, infallbara 
ställ, nyskick. 3.900:-; Elseglare Graupner 
Chili, spv 200 cm. 1.000:-. 021-33 23 41, 
kvällar, Göran._______________________

MOTORER OS Super Gemini-300, endast 
inkörd; Wcbra Speed 91RC,ny; OS Ring .61 
RC WM; HB .61 RC Bensin, inkörd. Ring 
054-18 64 07.

KELLER BLIZZARD Fabriksbyggd el- 
acrobatic 10-14 celler. Träfardig, 800:-. 019- 
31 03 23, Olav.______________________

GARDEROBSSTADNLNG EZ Diablo; 
CAP-21 spv 1450 mm; ASP 61 ABC, gått 
cirka 2 limmar, OS lOFP; Cessna Cardinal 
utspr för el, nu för glödslifL 0304-370 09, 
Mattias.

ΝΙΠΓΤΕΝ SPECIAL 4,5 kg lågvingad tail- 
dragger med välmående ASP 108. Kul 
aerobaiicmaskin. Gör lomeevak problemfritt 
varje gång. 170 cm symmetrisk vingprod. 
Borde få en ny klädsel. Annais Gn. Kan 
provflygas. Prisidé 1.500:-. Kaj Skäre. 0590- 
123 17 efter kl 17.

GENARP

Romele
Elektronik-RC-Hobby

RADIO
Futaba · JR · Graupner · Sanwa 

Multiplex · Hitec 
samt service och tillbehör

Modeller · motorer · byggsatser, 
beklädnad · balsa · modelltillbehör.

FLYG · BIL · BÁT 
- k  Digitalmultimetrar -k  

HUMANA PRISER

Telefon 040-48 06 89 (1600-2000)
- Sänder gärna per post! -

BRA MOTORER SAITO FA-50GK mtbh, 
ngt beg 1.100:- inkl props 12x5 och 12x6;
0 5  70 Surpass mtbh m beg väl fungerande, 
säljes pga flyttning, 1.350:- inkl pros 14 x 6
6  13 X 8. 0505-120 08 kvällar.

MOTOR ASP 46 Black Spec, körd max 5 
timmar. Nytt Enya stift och div smådelar 
medf. Pris 700:-. 08-591 197 02, Klas.

RADIOSTYRNING med 8 kanaler, 3 
servon, 3 motlagarackar, laddare, 2000:-; 
Cellplastsåg med jigg & bågar, 800:-; 
OS25FP + power panel + speed 600 + 2 
ackar, 700:-. 031-29 28 84.____________

PRYLAR Shuttle XX OS 32, Futaba gyro 
153 BB, 2.700:-; LION Bud Light, ej färdig, 
650:-; Der Jäger, ngt def, 400:-; SIG Pylon 
Mustang 451, fardig, 400:-; W1K Diabolo, 
byggs, ny 2.500:-; TT Cclica, magnum, pro 
10, ny i kartong, 1.250:-; Rossi 61, bakutblås 
+ pipa, 800:-; Futaba Conquest 6:A, 4 serv, 
laddaek, näst ny, 2.000:-. 0499-204 34.

SEGLARE i originalförpackning Graupner 
ASW-22 Termik, spv 2550 mm, 1.500:-, 
054-18 64 07.

KÖPES KÖPES
GLÖDSTIFTSMOTOR ER Från 1,5 -22
cc, gäma defekta exemplar eller i delar, helst 
för RC till hyfsat pris. 0920-673 16.

OM BORD SSTARTER Fcma fór 
inbyggnad i modell. Även icke komplett 
eller defekL 0920-673 16.

Seelig timers 
Koifiber 
Kevlar 

Glasfiber 
Epoxy

Vacuumpumpar
Knivar

Och "skall finnas"-verktyg och 
FLYGFISKETILLBEHÓR
Box 8012,421 08 V. FRÖLUNDA 

Tel 031-47 35 60 · Fax 03149 35 81
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Spitfire - ny LION ARF-fighter!
De här fanns sedan tidigare

Spiffiæ MkVb
Längd 1147 mm 
Spännvidd 1470 mm 
Vingyta 35,5 dm2 

I Vikt 2700-2800 gram

Motor 4-takt .60-.90 
Motor 2-takt .40-.45 
Radio 4-5 kanal Modeller & Elektronik AB
Riktpris 1.895:- uq n  MODEL Ä n g s g a t a n  1 5 ,  3 3 2  0 0  G i s l a v e d  · 0 3 7 1 - 1 0 7  0 9

Fo ck e  W u lf FW-190 
Spännvidd 1470 mm 
Vingyta 35,5 dm! 
Längd 1147 mm 
Vikt 2700-2800 gram 
Motor 2-takt 40-45 
Motor 4-takt 60-90 
Radio 4-5 kanal

P-51 D Mustang 
Spännvidd 1425 mm 
Vingyta 35,5 dm* 
Längd 1160 mm 
Vikt 2900-3100 gram 
Motor 2-takt 40-45 
Motor 4-takt 60-90 
Radio 4-5 kanal

% #

PETROL ENGINES
For Power, Economy, Reliability and Ease of Use

The QUADRA range of petrol engines represent excellent quality, reliability, high 
performance and standard features at prices lower than their competitors. The A&M/ 
Sachs Dolmar engines are smaller in size and weight and appeal to the discerning 
modeller who wants the ultimate in world championship type performance

# ip noaa A&M /  SACHS 
DOLMAR

ENGINE H .I\ PRICE ENGINE H.P. PRICE
Q35S 2.5 £145 A&M 2.0 4.0 £255
Q42P 3.0 £165 A&M 3.2 6.0 £320
Q42CD 3.0 £195 A&M 4.2 7.5 £385
Q52S 4.5 £255 A5M 5.8 10 £470
Q100SS 8.5 £510 NEW! 4.0 Twin 7.0 £640 NEW!

5.2 Twin 10 £765
For Cars, Heli's, Boats . 6.4 Twin 12 £810 NEW!
Q35H 2.3 £165 8.4 Twin 15 £1020
Q42H 2.8 £185 11.6 Twin 20 £1275

All Quadra engines supplied with radial mount, silencer and carburettor velocity stack. 
Q42CD, 52S and 100SS include recoil starter. Q35H and 42H have a pull starter with 
cooling fan. All A&M Sachs Dolmar engines include electronic ignition and Throttle 
Coupled Spark Advance for exceptionally easy starting, more power and ultra low 
levels of vibration. We also stock afull range of large props, smoke systems, silencers, 
fuel tanks, pumps, fuel tubing, tunc pipes etc.

When it comes to R/C - we stock it all!

ARROW MODELS
MAIL ORDER FROM SWEDEN!
82 St Thomas Street, Scarborough Y O ll 1DU 
Order tel: 00944-723 37 86 28 · Fax 00944-723 36 59 32

> BYRON 
»ORIGINAL

LARGE SCALE AIRCRAFT 
& DUCTED FAN JETS

Byron originals is the undisputed world leader in the manufacture of large scale aircraft and 
ducted fans. If you are the proud owner of an authentic scale aircraft from Byron then you 
will already know what tremendous value for money they represcnL These deluxe scale kits 
include all hardware including wheels, spinner, fuel tank, decals etc. All that is needed to 
finish each kit is covering material, radio and fuselages and superb scale detail. Features such 
as plug- in wings for case of storage and transportation are standard. You will also be amazed 
at their unequalled flight characteristics and excellent performance.
SPORT AND AEROBATIC Span Length Channels Price
Sukhoi SU-26M 82" 72" 4 £390
RV-4 82" 72" 5 £395
Ryan ST-A 90" 66" 5 £345
Christen Husky A-l 105" 67" 5 £360
Glassair TD or RG 90" 75" 5/6 £285
Staggerwing G-17S 77" 65" 6 £370
CAP-21 80“ 65" 4 £230
Pitts Special 68" 62" 4 £285
Christen Eagle 68" 62" 4 £275
Beechcraft Baron 58 75" 58" 6 £365
Pipcdrcam Trainer 
WARBIRDS

83" 58" 4 £165

P-40 Kittyhawk 82" 69" 6 % £380
F-6F-3 Hellcat 
F4U-1 Corsair

87" 70" 6 \ £375
85" 68" /  6 ;k £350

A6M5 Zero 88" 75" / 6 £335
P-47 Thunderbolt 80" 72" /  6 £380
P-51 Mustang 
DUCTED FANS

85" 76" 6 £375

Bullet 42" 57" 5 £285
F-15 Eagle 70" 105" 5/7 £665
F-16 Fighting Falcon 47" 74" 5 £285
F/A-18 Hornet 57" 84" 5 £430
F-86D Sabre 57“ 63^ 5 £290
F-86II Sabre 57" 58" 5 £285
A-5 Skyhawk 45" 68" 5 £305
MiG-15 57" 55" 5 £280
Kfir C2 44" /  82" 5 A  £295
F-20 Tigershark 56" /  90" 5 £345

AT-6 TEXAN Sk1
1/5-scale, span 101", length 71,5"
6 channels. For the A&M/Sachs _  . _ 
Dolmar 4.2 or equivalent! L405

6 8  OBS! · Räkna med att Du får betala frakt, tull och svensk moms (25%) på alla beställningar från utländska hobbyfirmor!
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Four reasons why 
RC pilots prefer 
Success Series' 
Warbird kits.

M id w e s t M u s ta n g  .60 Kit #174
Wingspan: 65"
Wing Area: 727 sq. In.
Flying Weight: 6-7 lbs.
Radio: 4 Channel (5 Channel tor Retracts) 
Motor Range: 2-Cycle - .60 - .90 

4-Cycle - .65 - .90

'  f  M ID W E S T
< 8 >  PRODUCTS CO., INC.
400 S Indtana St. PO Box564 Hobart IN46342 <219)942 1194 FAX (219)947 2347

3. “ Flies like a dream.”
Leland G. Monroe, 
Selab, WA

Stable yet maneuverable with 
a gentle stall. There’s no 
easier way to get into 
Warbirds.

‘As easy to build and fly 
as my Aerostar.®”

Michael S. Thompson 
Caribou, ME

Success Series kits make it easy for 
you to live the Warbird adventure. 
Stop by your hobby retailer and get 
your flight plan today!

Wingspan: 54"
Wing Area: 521 sq. in.
Flying Weight: 5-6% lbs.
Radio: 4 Channel 
Motor Range: 2-Cycle - .35 - .45 

4-Cycle - .40 - .50

Wingspan: 60"
Wing Area: 552 sq. in.
Flying Weight: 5-5% lbs.
Radio: 4 Channel 
Motor Range: 2-Cycle - .35 - .45 

4-Cycle - .40 - .50

M idw e st M e& serschm ltt .40
Wingspan: 54”
Wing Area: 521 sq. in.
Flying Weight: 5-5% lbs.
Radio: 4 Channel 
Motor Range: 2-Cycle - .35 - .45 

4-Cycle - .40 - .50

Kit # 171

1. “Cut just perfect.”
Arne Kennedy 
Chicago Heights, IL 

Micro-cut Quality® wood 
components really lit — 
every' time. Triple-inspected 
so you’ll have fun building, 
as w'ell as flying.

2. “Builds very fast.”
B.L. LeRoux 
Halifax, Nova Scotia 

Fewer parts speeds building time. 
Computer-drawn, fu ll-size  plans ik 
illustrated construction manual 
eliminate guesswork.

Wingspan: 60”
Wing Area: 552 sq. in. 
Flying Weight: 5-5% lbs. 
Radio: 4 Channel 
Motor Range: 2-Cycle - .35 

4-Cycle - .40
- .45 
-.50
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All prices shown are 
Export Prices in £ Sterling

ES.Η
£31.28
£36.77

£31.77

F U T A M  RADIO ACCESSORIES 
27 Htz AU Receiver R102J.
33 IHz FH Receiver R1L3F.
33 W z  FU Receiver R11SF.
33 mi FU Receiver R12SD 

(Dual Conversion). . .
27 W z  Crystals

(Solid or Split) . . .
35 W z  Crystals (Tx or Rx). Each £*.33 
35 W z  Crystals

(Rx Dual Conversion) . . Each £1.33 
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★  

SPECIAL * SPECIAL » SPECIAL « SPECIAL

Pair £3.36

Futaba S 1*8 Servo 3.5 kg w/accessories 
£7.65 Eac h. . or 6 or more £7.60 Each
SPECIAL » SPECIAL » SPECIAL » SPECIAL

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

F U T A M  SERVOS
3001, 3.5 kg, B allraced. . . . £12.72
163, 1.5 kg, Uicro . . . . . .  £23.60
5101, 6.0 kg . . . . . . . . . .  £26.81
9302, 7.0 kg . . . . . . . . .  £63.36
136G, 11.5 k g . . . . . . . . . . . £35.23
136C, 5.5 kg . . . . . . . . .  £27.53
9 1 0 1 , 3 . 1 k g . . . . . . . . . . . £39.16
9601, 2.6 kg . . . . . . . . .  £30.61
9601, 3.2 kg . . . . . . . . .  £39.16
9201, 5.0 k g . . . . . . . . . . . £39.16
5102, 1.9 kg, Ui c r o . . . . . . . . £30.61
3301, 8.0 kg . . . . . . . . .  £26.09
3302, 8.0 kg, Uetal Gears. . . £30.66
Futaba Battery 6.8v, 500 mAh . 
Futaba Battery 6.8v, 1000 mAh. 
Futaba Battery 9.6v, 500 mAh .

. £8.67 
£18.71 
£16.13

Futaba Tx/Rx Charger (220-260v). £9.52
Futaba Extension Lead 20 cm. 
Futaba Extension Lead 60 cm. 
Futaba Extension Lead 100 cm
Futaba Servo Y Le a d . . . . .
Futaba Servo Le a d . . . . . .

v »
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2 STROKE ENGINES 
OS 10 FP/RC 
OS 15 FP/RC 
OS 20 FP/RC 
OS 25 FP/RC 
OS 35 FP/RC 
OS 60 FP/RC 
Enya SS 25 
Enya SS 30 
Enya SS 60
Irvine 20 RC Blackhead 
Irvine 20 ABC/RC.
Irvine 20 ABC/RC DIESEL 
Irvine 25 ABC/RC.
Irvine 60 ABC/RC.
Irvine 60 ABC/RC DIESEL 
irvine Q60 ABC/RC (Quiet) 
Irvine 66 ABC/RC.
Irvine 61 ABC/RC 
ASP 32 ABC/RC .
ASP 60 ABC/RC .
ASP 66 ABC/RC .
ASP 61 ABC/RC .
ASP 75 ABC/RC .
ASP 91 ABC/RC .
ASP 108 ABC/RC.
Bluebird 25 AAC/RC 
Bluebird 60 AAC/RC 
Bluebird 66 AAC/RC 
Uerco 50 RC
6 STROKE ENGINES 
OS 26 Surpass £79.OS 60 S u r p a s s . . . . . . .  Pe; * U
OS 68 Surpass . . . .
OS 70 Surpass . . . .
OS 91 Surpass . . . .
Enya 66 6S/RC . . . .
Enya 53 6S/RC . . . .
Enya 60 6S/RC 
Enya 90 6S/RC 
Enya 120 6S/RC. . . . 
Enya 260 V-Twin 6S/RC

POTER AIRCRAFT KITS 
FLAIR
Puppeteer, 1500 urn. . . 
Uagnatilla, 1500 m . . 
Baronette, 1200 ran. . . 
Fokker Tri-Plane, 1850 
SE5 A, 1300 ms.................

POIERPLANES INTERNATIONAL 
Custom Cruiser, 1600 ran . 
Cessna 60, 1600 
Uaule U5 Lunar Rocket, 1670 
ROBBE
Piper Super Cub, 2100 in. .

CHRIS FOSS 
lot 6, 130C

lots lot (Bipe), 1200 nn. 
DB UDDELS

Auster Jl,

MASTERCARD IELGOUE

Λ -to
£“ 2·?!

I3*·25
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Enjines by SUPER TICRE, OOI, yarn „
“0 N DIAL· Μ » .  W Q U ,  SA1TO, OPS ' / 4B 
e t c ' als» available. Please 1(0 
send tor FREE lists. s* °r
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GLIDER KITS 
CHRIS FOSS
Uiddle Phase Primary, 1550 ran 
Uiddle Phase Advanced, 1550 n  
Phase 6 Sport, 1670 ran. . . . 
Phase 6 Professional, 1670 ms 
ROBBE
Arcus (Electric), 2000 ran . 
Kormoran (Electric), 1700 sn
AS! 26, 3500 ran . . . . . .
ASI 17 Royal, 6000 m  . . . 
W I E R P L A N E S  INTERNATIONAL 
The Osprey, 2560 n  . . . . 
Secret leapon, 1575 n .  . . 
The Merlin, 1600 ran . . .  .

£67.62
£35.76 χ ·

£66.68
£86.77
£65.91
£68.09
£50.89
£50.89 S :

£39.11 :::::

£66.96
£56.77

£109.52 •:S
vij

£53.57

£62.13
£51.02
£70.21

£38.96
£59.11 X

£56.37 :;x

£39.11
£70.63 .

£116.98
£101.70

:

£32.36
£36.85
£60.81
£60.81

£66.36
£62.60

£160.86 :

£169.57 :

£39.11
£35.70
£28.93
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OBS! • Räkna med att Du får betala frakt, tull och svensk ,
Svensk moms (25%) på alla beställningar från utländska hnhhvfirmnrl


