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N e x u s  -  d e n  n y a  g e n e r a t i o n e n

Nexus -  ett ännu bättre argument att börja flyga 
modellhelikopter! Enklare kan det inte sam
manfattas. Concept 30 
gjorde helikopterflyget van
ligt i Sverige. Nu kommer 
Nexus för att göra det ännu 
enklare att börja flyga 
modellhelikopter. Fem års 
samlad erfarenhet från hela 
världen finns här genom
fört i form av en till största 
delen ny helikopter.

D e n  n y a  N e x u s  t e k n i k e n

Konstruktionen är mycket kompakt och robust. 
Samtidigt finns väl tilltagna krasch-zoner. Alla 
vitala delar är kullagrade. Extremt enkel att 
serva. Motorn, som exempel, går att lyfta ur 
utan att ens demontera förgasare eller ljuddäm
pare. Startkonan sticker upp strax framför rotor- 
axcln och gör den mycket enkel att starta. Gyrot 
sitter väl skyddat ovanför tanken och nära tyngd
punkten. Autorotationsnav är standard.
Det är bara lite av allt som finns alt se. Bästa 
tipset är att titta in i närmaste CHC-butik snarast 
möjligt och kolla alla detaljer!

K ä l l a  t il l  k u n s k a p  -  CHC
Att lära sig flyga helikopter innebär nästan 
alltid att ett visst mått av kvalificerad hjälp 
måste till. Den hjälpen får du via närmaste 
CHC-butik (betyder ConceptHeliCenter). Där 
kan du också se nya tillbehör och köpa reserv

delar när så behövs. Alla de vanliga reservdelar
na finns på lager i CIIC-butiken! Kraven på en 
CHC-butik är höga och därför finns det inte så 

många. Vi ser kvalitén betydligt vik
tigare än kvantiteten. Bor du inte 
nära någon butik så kan de flesta 
också sända per post. Ring och fråga 
efter den närmaste! Din CHC-butik 
är en bra kontakt!

E t t  b r e t t  s o r t i m e n t

Förutom nya Nexus har CHC-buti- 
kerna ett brett sortiment av Concept 
helikoptrar. Inte minst nya SR-ver- 

sionen av elhelikoptern!
Concept 30SR-T är den billigaste maskinen för 
den som skall börja flyga helikopter. I grund
utförande levereras 
den utan autorota- 
tionsnav och med en 
förlängd rotoraxel 
för ökad stabilitet i 
luften -  rätt anpas
sat för nybörjaren!
Concept 30SR-X är 
en avancerad maski
nen i 30 klassen. Den 
har push-pull linkage, servomonteringskonsol 
där servona sitter mycket lättåtkomliga, drivaxel 
lagrad i ett aluminiumrör vilket minimerar ris
ken för att axeln skall wobbla, dubbla kullager 
i kopplingen etc.
Concept 30SR-X Zeal är en ren race-version

utrustad med en lång rad Zeal trimningsdelar. 
Concep 160SR är en stor helikopter för den som 
inte nöjer sig med en 30-maskin. Det är en långt 
utvecklad maskin i typisk SR-klass.
Concept 60SR-Champion & Metal är en rena 
race-versioner utrustad med en lång rad Zeal 
trimningsdelar. Fråga mer i CHC-butiken! 
Concept EP SR är en serie vidareutvecklade 
elektriska maskiner som gör elhelikopter betyd
ligt mer intressant än tidigare. Förenklad instal
lation och friare val av servon och gyro tillsam
mans med en helt ny K-Specd motor och mycket 
rimliga priser gör Concept EP till ett riktigt 
spännande alternativ!

B ö r j a  f l y g a  n u  !
Sluta tveka! Satsa på en Nexus eller Concept 

SR-T nu! Självklart in
går en svensk instruk
tion och CHC-butikens 
stöd. Du har säkert redan 
en fyr-kanals flygradio 
och då erfordras endast 
en helikoptermotor och 
ett gyro. Det går att börja 
flyga helikopter för en 
rimlig peng idag! Låt 

drömmen bli sanning nu i sommar .... 
CHC-butiken kan visa upp de olika Kyosho 
helikoptrarna. Alla lika väl supportade med en 
god tillgång av prisvärda reservdelar när så 
behövs. Nog så viktigt och självklart för 
Kyosho!

CHC-BUTIKER SVERIGE KYOSHO 08-6811955 BORÄS (033) HobbexButiken 140205 ESKILSTUNA (016) RC Hobby 121218 FALUN 
(023) KB:s RC Hobby 25866 GÖTEBORG (031)Toys 459401, Hobbycenler 126220 HELSINGBORG (042) Hobbycenter 131848 HUDDINGE (08) 
Hobbymagasinet 6899090 JÖNKÖPING (036)JutaholmsHobby 128777 KLIPPAN (0435) Hobbygården 10322 KUNGSBACKA (0300) Lek&Hobby 
14136 NORRKÖPING (011) Lekhuset 159091 STOCKHOLM (08) SödersRC 6436787, RoffesModellflyg 333044, Wentzels217860 TROLLHÄTTAN 
(0520) NIDS Lek&Hobby 97040 UMEÅ (090) Slöjd&Hobby 144402 VÄSTERÅS (021) Zetterlunds 131491 ÖREBRO (019) HåkansHobby 226613 
NORGE KYOSHO 22550502 HÖNEFOSS MarlinsensHobbyservice 32122818 KRISTIANSAND BT Hobby 38023710 NARVIK KolbelnsensFoto 
76942259 OSLO SmallSize 22172811 SANDNES.O Sæland 51661509 FINLAND KYOSHO 90-7555344 TAMPERE Åtala RC 2144110



132 Α4 sidor fyllda med det 
bästa inom radiostyrd 
modellsport!
Din för endast: * l f f  m

Från PICA kom
mer en serie av 
mycket fina ska la- 
tnodeller av 
ökända klassiker.
Byggsatserna häller mycket hög kva
lité och är väl förarbetade.

I Byggtid!!
Från PRECEDENT, 
en av Europas största 
tillverkare av mo
dellflygplan, kom
mer många fina och 
välflygande model
ler. Många levereras 
med färdigplankadc 
vingar och har en 
"snap-together" kon
struktion avkroppen 
vilket gör modellen 
enkel att bygga. Dessutom levereras byggsatserna 
mvcket kompletta med de flesta småtillbehör.
Alla modeller från PRECF.DENThittar Du i 1IOBT3Y- 
KATALOCEN!
J ust nu kan Du hos många välsorterade butiker köpa 
PRECEDENT till ett mycket förmånligt pris! Butiker 
som också kan ge Dig tips och hjälp. Fråga efter 
PRECEDENT i Din butik redan idag!

S A / V W A

C ygnus

Snart finns 
den nya Cygnus 

i välsorterade buti
ker. Med Cygnus pre

senterar Sanwa en ny se
rie utbyggbara radiostyrningar. Du kan 
börja med en standard 4-kanals radio som 
kostar under 2000.- och succesivt bygga ut 
den till 6-kanaler. Utrustad med en LCD- 
display får Du tillgäng till modellminnen 
och mixfunktioner för flyg och heli.

När det gäller segelmodeller så är 
det frågan om någon tillverkare slår 
SIM PROP?!
En mycket lätt glasfiberkropp samt 
färdigplankade vingar av mycket 
hög kvalité och finish till ett mycket 
konkurrenskraftigt pris.
I T ΤΟΒΒΥΚΑΊ ALOGEN hittar Du 
flera fina m odeller från bl

Modeller från CARL 
COLDBERC behöver 
egentligen ingen när- 
marepresentation. Den 
erkänt höga kvalitén, 
den suveräna bygg- 
beskrivningen och de 
mycket välflygande 
modellerna placerar 
CARL GOLDBERG i en 
klass för sig.
Det breda sortimentet 
passar både nybörjare 
och erfarna piloter!

Vill Du veta mera?!
Nu finns -HOBBYKATALOGEN- från 
Carrocari Din lek-och hobbybutik! Den 132 
sidiga katalogen innehåller flygplan, bilar, 
båtar, radiostymingar, förbrännings- och 
el-motorer, däck och mängder med tillbehör 
för bil, båt och flyg.
Du kan köpa -HOBBYKATALOGEN- i väl 
sorterade lek- och hobbybutiker eller beställa 
den direkt från oss.

S1MPROP

E L E C T R O N I C
S I M P R O P

llcj .4U nvgmotor. Levere
ras med tillförlitlig två-nåls- 
förgasare och ljuddämpare, 
samt är dubbelt kullagrad 
för lång livslängd.

o«-

å*:\o
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1996
nytt

NY MULTIPLEX-katalog kommer inom kort!

M U L TIP L E Xi P R O FI m c 4 0
Kanalkontroll, som söker över hela frekvensbandet och visar upptagna eller störda 
kanaler, detekterar även långt bort belägna sändare (fjärr- & närläge). Inget påslag 
av uteffekten kan ske om den egna, valda kanalen är upptagen! · Co-pilot (extra), 
tidtagning & nedräkning genom hörtelefon (på tyska) · Svenska i display och med 
svensk bruksanvisning · 12-kanals, magnetiskt skärmad dubbelsupermottagare 
med samma överföringshastighet på alla kanaler. Sändaren kan användas till 
alla PPM-anläggningar av troligen alla fabrikat (olika neutraltider kan väljas).
Fem flygfaser per modell (faser= start, landning, hovring, ryggflyg etc)
• Tiden för övergång mellan faserna kan ställas in (ut- & ingångstid) separat.

Minnet rymmer 25-100 modeller beroende på komplexitet.
• Mixrarna · har 2 till 8 ingångar (andelar) · servokurvorna har 3 till 13 

punkter (alla servon!) · från 0 till 100% (inkopplings- & reverserbara!)
• 20 färdiga mixrar och modelltyper, exempelvis F3B eller "Universal" 

för det mesta tänkbara —  vi g gar och ankor eller vad Du vill!
• 1 2  + 5 fria mixrar · varje servo har en fri mixer · 5 fritt kombinerbara 

mixrar (även "mixer på mixer")
• Tiddator · 4 klockor med 1 sek upplösning & en med 1/100 sekunds upplösning.

Varvräknare med minne för 99 tider. · Talad redovisning med Co-Pilot (extra utrustning).
• Servo-monitor · utslagen på alla servon kan visas i displayen samtidigt.
• Automatisk trimning · aktuella givar- & trimlägen lagras som mittläge med ett knapptryck eller behålls mellan flygfaserna.
• Urladdningsautomatisk · Urladdning till 6 volt (laddning från definierat läge).
• Övrigt: det som gjorde Profi mc 3030 så uppskattad: enkelt och förståeligt handhavande, uttag för varvräknare, inställning av 

servohastighet, batterilarm, lärare/elev- 
funktion, diagnoskabel och så vidare ·
Ren design, inte fler grejor på sändaren 
än som behövs — och som väljs av Dig!

Dessutom ett nytt (11 mm tunt!) vingservo & mc 3030, 3010, 2020, 2010+, 
1020, 1010,1005 & 1005 Nautic, alla i sin klass verkligt intressanta och 
med mikroprocessorer. Snart kommer också nyheter från KONTRONIK — 
elhelikopter & ett helikopterreglage med varvtalskompensering (finns nu!)

0RB0"AB Lidgatan 20 · 171 58 SOLNA · Ordertelefon 08-34 78 43 
Kundservice tisd & torsd 18-20, lörd 10-13 · 08-83 25 85 
Telefax 08-83 24 52 · Mobil 070-765 86 52

maskinen med STYRKA &  KVALITET!

PLANHYVEL 
350 g «110W

STICKSAG
230 g · 60W

OVERHANDSFRAS 
610 g »110W

VINKELSLIP 
330 g «110W

TRAFO steglös · 100VA

STICKSÅG m dubbelverkande blad 
180 g »60W

TRAFO steglös ·  18VA

Ring för gratis 
broschyr & prislista!
Engelsk katalog, 35 sidor, 20:- 
postgirokonto 3 76 19-4

PINNFRAS ·  170 g *80W

Gläntans väg 2/Box 456, 
184 26 ÅKERSBERGA 
Fax 08-540 250 87

CD
(13 S Y S TE M  AB

BANDPUTS 
400 g »110W
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SVERIGES MODELLFLYGFÖRBUND 
(SMFF) är sammanslutning av cirka 
220 klubbar och 10 000 medlemmar.

MODELLFLYGNYTT är organ för 
Sveriges Modellflygförbund. Tid
ningen distribueras till medlemmar, 
prenumeranter, samt i begränsad 
omfattning till kiosker och andra 
försäljningsställen.

Redaktion & annonser
Sture Tingwall Marketing 
Storgatan 24 
302 43 Halmstad 
Telefon 035-21 31 41
Telefax 035-18 65 75
E-post sting@adept.se

Fackredaktör Friflyg
Martin Tärnroth 
Månstorpsvägen 12 
146 45 Tullinge 
Tel 08-778 44 89

Fackredaktör Linflyg
Per Ehnwall 
Vargvägen 6 
137 72 Västerhaninge 
Tel 08-500 212 14

Fackredaktör Radioflyg
Conny Åquist 
Stänggatan 2 
456 32 Kungshamn 
Tel 0523-711 45

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

Nedanstående annonspriser 
gäller för underlag i form av 
färdigt positivt original eller film.

1/1-sida 3.500:- 1/2-sida 1.900:- 
1/3-sida 1.700:- 1/4-sida 1.200:- 
1/6-sida 1.000:- 1/8-sida 800:- 
1/16-sida 500:- Stäende/år800:-

Redaktionen hjälper med glädje 
till med annonsutformning, sättning, 
färgdelning mm till låg självkostnad!

Preliminär utgivning 1996
Modellflygnytt nr 1 
Modellflygnytt nr 2 
Modellflygnytt nr 3 
Modellflygnytt nr 4 
Modellflygnytt nr 5 
Modellflygnytt nr 6

vecka 08-09 
vecka 16-17 
vecka 25-26 
vecka 33-34 
vecka 42-43 
vecka 48-49

Annonsbokning bör ske vid 
manusstopp, dvs 4 veckor före 

beräknad utgivningsvecka. 
Material i form av heloriginal 
eller film kan lämnas senast 

2 veckor före angiven utgivning.

Prenumeration 1996/200:-.

Prenumeration, disttribution eller 
vid utebliven tidning kontakta
SMFF. postgirokonto 51 81 65-6, 
Box 100 22,
600 10 Norrköping,
Tel 011-1321 10
Fax 011-16 9160

T ryck Civilen AB · Halmstad 
ISSN-0345-813X
—

Efterapning avtidningens 
innehåll tillätes i viss 

omfattning med eftertryck! 
Ring gärna och kolla!

Innehåll nummer 31996
Boddington-skala: Tyngdpunkt mm 
JAS 39 Gripen: Tyngdpunkt mm 
Checklista före flygning 
Pilotrutan
Aircombat: Ritning Helldiver 
Friflygskriverier 
Reynolds tal 
GMAFenix Ritning 
Wankel & ThunderTiger 
Om modellflygklasser 
Program Linflyg-VM 1996 
Förbundsnytt & tävlingskalender 
Pylonspalten 
Concept EP SR 
F1G,Saito-nytt 
Linflygplanet Junior 
Löda ackar i gåsarad 
Mel lan flygpassen 
Pryltorget

OMSLAGET · Många anser att linflyg är en liten udda modell- 
flyggren mest Jör ungdom ocli nybörjare.Men linflygel är mycket 
mer än sä. Det är en tävlingssporl, som ställer höga krav på såväl 
modeller som sina utövare. Modellflygnytts omslag visar spänn
vidden i en modellflyggren, som kommit lite i skymundan — 
oförtjänt eller kanske på grund av att man isolerat sig för mycket? 
Stora bilden: Maria och Martin med sina linplan Junior — bra 
förstamodell, då man går igång med linflyg. (Foto Conny Åquist) 
Lilla bilden: vår meste linflygmästare Ove Andersson, nationellt 
och internationellt framgångsrik under många år i F2B stunt/ 
konstflyg. (Foto Sture Tingwall)

Nu är det sommar. I nristande modellflygare packar takboxar och husvagnar med det 
käraste de har frugan, ungarna, mekboxen och alla modellerna och drar ut till meetings 
i sommarfagert Sverige-land. Modellflygarsamvaro väntar i norr och söder!
Många modellklubbar välkomnar gäster från när ocli fjärran för att möta nya människor 
och höra nya historier på Ijugarbänken vid depåstugan. Man utbyter erfarenheter vid 
grillkvällen den sköna, ljumma sommarkvällen, där inte ens mygg eller knott förlioppningvis 
få r  fö r  sig att flyga. Det är sommar det för svenska modellflygare som kan njuta av flygning 
dygnet runt. Vi har nog fått den möjligheten som en kompensation för våra mörka vintrar. 
Vår Herre är modellflygare, det har vi konstaterat. Friflygare? Linflygare? Radiostyrare? 
Jag har varit en kättare. Jag har sett linflyget som något avvikande. Jag har ryckt, att 
linflyget är det minsta vi har i modellflygsammanhang. För de minsta.
Jag är ganska korkad, för vad sägs om följande:

sid 6 
sid 9 
sid 10 
sid 11 
sid 12 
sid 14 
sid 16 
sid 22 
sid 25 
sid 26 
Mitten 
sid 32 
sid 34 
sid 36 
sid 38 
sid 39 
sid 41 
sid 42 
sid 47

Det stundar Linflyg-VM med Sverige, Norrköping och SMFF som arrrangörer.
Linflyg-VM '96 blir det i särklass största flygevenemanget någonsin — oavsett klass och 
gren som arrangerats på denna jord. I linflyg! Där fick  jag, som trodde annorlunda!
De fyra FA!-grenarna drar ihop nära 400 deltagare från över trettio länder! Det Ni!
Det känns kul att fa konstatera, att man vet alldeles fö r  lite.
Men Sveriges linflygentusiaster låter oss veta, vad som egentligen gäller — och inbjuder oss 
till 1996 års Linflyg-VM i Norrköping, B råva Ila. Där har Ni, alla takboxbilister och 
husvagnsägare, ett suveränt mål fö r  semesterturen. Glöm inte att Kolmårdens Djurpark och 
Norrköpings alla andra sevärdheter bara är några minuters kö min g från VM-arenan.

Där kan fruar och barn förlägga liden, då de sett allt om 
speed, stunt, team racing och combat. Om de kan slita sig! 
Vi ses i Norrköping! Lycka till, arrangörer & tävlande! 
Trevlig sommar pä Er, fö r  resten!

5
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skala
Hörnet

Modellflygnyttsserieom

Skala
Kontroll före 
flygning. Check 
& testflygning

Det kan tyckas konstigt att i 
en artikel löpande över 
flera år om skalaflyg bara 

ägna ett par avsn itt åt själva flygan
det. Dock har jag flera gånger 
betonat vikten av att flyga, annars 
linns del inga skäl alt bygga något 
annat än en kompakt modell lor 
utställning, för bokhyllan eller 
fronrispicen. Men varför så lite 
om flygning här? Det finns två 
skäl till detta.

För det första, sä har jag förut
satt, att den som börjar med RC- 
skalaflyg är en skicklig flygare. 
För det andra, sä är det rätt be
gränsade möjligheter att i en ar
tikelserie som den här lära ut hur 
man flyger; det mesta måste läras 
den hårda vägen — på flygfältet.

Att flyga en skalamodell kan 
vara svårare och mer utmanande 
än att flyga en trainer eller sport
modell. Därför finns det skäl att 
peka på de viktigaste punkterna 
för flygning — förberedelserna 
före flygning är minst lika viktiga, 
vilket bör betonas gäng pä gäng.

Att noga kontrollera sin modell 
innan man drar iväg till fältet 
betyder just det — att noggrant 
kontrollera varje detalj från den 
minstadel i modellen nertill en sä 
enkel sak som att man har med sig 
en ren trasa i fällboxen.

Första punkten på den check
listan handlar om uppbyggnad/ 
konstrukt ion i förhållande till mo
dellens bärplan.

Modellen har konstruerats efter 
vissa parametrar och specifika
tioner. Innan vi startar för första 
gången måste vi kontrollera att 
dessa krav uppfylls. Här är alla 
krav lika viktiga, men jag vill ändå 
sätta vikten först pä listan.

Vikten
Jag är fräck nog (äsch, han har 
erfarenhet, David! Reds anm.) att 
förmoda, att modellen blev tyngre

än väntat. Det brukar ofta bli så. 
Om nu Din modell blivit lättare, 
så är det bara att dra en suck av 
lättnad och betrakta Dig som 
lyckosam. Erfarna modellflygare 
fär ofta frågan "min modell blev 
tyngre än vad den skulle bli, vad 
kan jag göra ät det?"

Svaret är enkelt — "ingenting"!
Utom att gå så långt som att slita 

bort all klädsel och försöka få dit 
lättare beklädnad, så är vi bok
stavligen fast — man kan tyvärr 
inte lägga till "lätthet".

Om nu modellen harblivit tyng
re än planerat och fått högre ving- 
belastning än vad som spikats i 
beskrivningen, så är del bara all 
acceptera vam i ngarn a om vad som 
väntar oss; stall farten blir högre, 
accelerationen lägre, uppträdandet 
i luften blir sämre, det vill säga det 
blir svårare att hållasiginom säkra 
flyggränser.

Allra värst kan flygegenskaper
na bli så pass förändrade att del 
blir otrevligt att flyga modellen då 
marginalerna mellan stallfart och 
llyghastighet blir minimal.

Att öka motorstyrkan kan hjälpa 
en aning men del kommer inte alt 
göra själva flygningen trevligare. 
Sens moral: Sky övervikt som 
pesten! (gäller för övrigt såväl mo
dell som pilot! Reds anm.)

Tyngdpunkt
Det är faktiskt så, att man ägnar 
sig mer åt att se till att modellen 
väger jämnt på vingarna än att den 
verkliga tyngdpunkten ligger rätt.

Det är inte så mycket vi kan 
göra för att förändra tyngdpunk
tens placering i höjdled. Alt flytta 
rad i outrust n i ngen högre e 11 er lägre 
har inte så stor verkan.

Om någon vinge är tyngre än 
den andra, så är det lätt alt lägga 
någon vikt i vingspetsen på den 
lättare vingen. Det är viktigt att 
häda vingarna har samma vikt (och

anfallsvinkel) — då först kan vi 
förvänta oss att modellen flyger 
som den ska.

Att ha tyngdpunkten rätt pla
cerad i modellens längdlcd är 
viktigt. Flyger vi en modell med 
Tp alltför långt bak bör man för
bereda sig på katastrof.

Ligger Tp för långt fram är det 
inte lika säkert att vi får gruvliga 
problem, fastän det kan medverka 
till att vi får för lite höjdroder- 
effekt, som visar sig främst dä vi 
planar ut för landningen.

Oavsett alla vam ingar som upp
repats om felaktigt Tp-placering 
tycks många modellflygare vara 
beredda att la risken — med den 
felaktiga övertygelsen om all 
deras flygskicklighet mer än väl 
kan kompensera modellens sämre 
flygegenskaper.

Måhända kommer stolthet in i 
bilden, eller otålighet -  man vill

ha modellen i luften sä fort som 
möjligt. En tredje anledning kan 
vara att man rent av inte vet, hur 
man räknar fram den riktiga Tp- 
placeringen — eller hur man 
justerar in den om den ligger fel.

Om byggritningen visar var Tp 
skall ligga — eller om man visar 
ett lämpligt Tp-område — välj de 
främre alternativen för de första 
flygningarna.

Vi måste komma ihåg, att dessa 
mätningar skall ske med stabili
satorn i horisontalt läge — vågrätt 
— även om den enligt ritningen 
skall ha en eller annan anfalls
vinkel mot modellens "datum- 
linje".

Hur många gram behövs ?
Med den kunskapen kan vi rent 
tekniskt räkna ut avstånden frän 
den verkliga tyngdpunktplacerin
gen och få fram rätta balanse-

33 140 Vi vet var vikten skall placeras, men 
inte hur stor skall den vara ?

Idet här fallet gäller det att räkna ut vilken 
vikt. som skall fästas vid motorspantet, som 
ligger 250 mm framför den tyngdpunkten, 
som markerats på byggritningen.
Vi har råkat få  tyngdpunkten 15 mm bakom 
det rekommenderade Tp-lägel.
Modellens tomvikt är 1900 gram.

Wb = 1900 gram x 15 mm : 250 mm 
Wb =114 gram

Placera en vikt på 114 gram på motorspantet 
och du få r  Tp rätt placerad!
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Ett annat sä tt...
Det finns ett annat sätt 
att ja  fram rätt avvägning.
Ta en brevvåg eller en 
balansvåg och gör sä här. 
Tillverka två "ståndare" av 
en basplatta och en 5x5 nnn 
furu list. Iläng upp modellen 
så att "ständarna" är placerade 
exakt där tyngdpunkten skall 
vara enligt ritningen.
Om modellen nu är baktung 
det brukar den vara! — så 
placerar Du sporren pä ena 
vågskålen, som lyngs ner.
Lägg på vikter i den andra 
vågskålen, så att Du får  
modellen att inta vågrätt läge 
(kolla centrumlinjen mot 
underlaget!)
Mät avståndet från tyngd
punkts!a get till sporren och 
dela det i 10 lika langa sträck
enheter. Har Du lagt på 10 
gram i vågskålen Jör att uppnå 
jämvikt, skall Du för att få  
tyngdpunkten rätt lägga 100 
gram en sträckdel framfor Tp. 
50 gram 2 sträckdelar framför, 
33 gram 3 sträckdelar etc.

Figur C

Momentarmen från Tp till sporren blir 10 gram x 10 sträckenhet 
det vill säga JOO. För att väga upp denna "baktunghet" krävs 
alltså motvikter framför Tp. som motsvaras av 100:1 = 100 gram 
på en sträckenhet framför Tp. 100:2=50 gram på två 
sträckenheter framför Tp. 100:3=33 gram på tre sträckenheter 
framför Tp, 100:4=25 gram pä fyra sträckenheter framför Tp etc.

33 50 100

ringsvikter och var dessa balan- 
seringsvikter skall placeras för att 
vägä av modellen, sä att Tp får 
rätt placering. Vi tar ett exempel:

Tp för långt bak!
Vi har konstaterat, att modellens 
Tp ligger 50 min bakom den re
kommenderade Tp-placeringen, 
som visas på byggritningen.

Hur gör vi dä? Innan vi drar 
igång med fickräknaren måste vi 
veta följande:
a. avståndet mellan rätt Tp till 

en plats där vi kan anbringa 
vära blytyngder, ofta lämpligt 
med motorspantets baksida. 
(250 mm)

b. var nuvarande (felaktiga) Tp 
är placerad (50 mm bakom)

c. modellens totalflygvikt med 
tom tank — den skall ju 
kunna flyga även med tom 
tank! (1900 gram)

Tabellen som vi sedan använder 
oss av ser ut sä här:

Wb = Wt X Dc : Db eller 
Db = Wt X Dc : Wb 
Wb= blytyngdens vikt i gram 
Wt = modellens totalvikt i 

gram (1900 gram)
Dc = avstånd som Tp skall 

Hyllas i mm (50 mm)
Db = avstånd från rätt Tp. där 

tyngden skall fästas 
(140 mm)

Wb = 1900 g X 50 mm : 140 mm 
Wb = 678 gram (rätt mycket, va?)

Alltså. För att få rätt Tp på den 
aktuella modellen skallen blyvikt 
pä 678 gram placeras pä motor- 
spantets baksida, som ligger 140 
mm från rättTp-plaeering. Svårare 
värdet inte. Men 678 gram är inte 
litet det pä ett flygplan, som väger 
1900 gram!. Men det var bara ett 
exempel! Figur Λ.

Hade modellen vägt omkring 
1450 gram hade bly vikten bara 
behövt väga 5 17 gram.

Var placera acken ?
Den här metoden kan också an
vändas för att räkna fram rätt pla
cering av en specifik detalj, exem 
pelvis aekpaketel. vars vikt man 
känner. Med samma formel får 
man då fram:

Wb = tyngdens vikt i gram
(ackpaketets v i kl 400gram) 

Wt = modellens totalvikt i gram 
(1900 gram)

Dc = avstånd, som Tp skall 
Hyttas i mm (40 mm)

Db = avstånd från rätt Tp. där 
tyngden skalI fästas (sokes)

Db = 1900 g X 40 mm : 400 g 
Db = 190 mm
Ackpaketct pä400gram skall fäs

tas 190 mm framför rätt placerad 
Tp. Figur B.

Väger aekpaketel bara 290 
gram. sä blir uppställningen:

Wb = tyngdens vikt i gram
(ackpaketets vikt 290gram) 

Wt = modellens totalvikt i gram 
(1900 gram)

Dc = avstånd, som Tp skall 
Hyttas i mm (40 mm)

Db = avstånd från rätt Tp. där 
tyngden skall fästas(sökes)

Db = 1900 g x 40 mm : 290 g 
Db = 262 mm
Alltså. Aekpaketel på 290 gram 
skall fästas 262 mm framför rätt 
placerad Tp. Figur B.

I 'ästän del sagts upprepade gånger 
i artiklar att man kan Hytta/justera 
Tp genom att flytta omkring 
radioutrustningen, så fungerar det

rätt dåligt i praktiken. Den enda 
grej, som kan flyttas med lätthet 

och ger ett visst resultat — är 
aekpaketel. men även denna rätt 
lunga detalj har rätt litet inflytande 
på avvägningen om man flyttar 
den under vingen eller bara lite 
framför den.

Att väga av nostunga modeller 
brukar inte vålla några problem 
— såväl för flygegenskaperna som 
för modellens total vikt. Här kan 
vi väga av med tyngder i flygpla
nets stjärt, vilka med den betydligt 
längre momentarm (från Tp till 
viktens placering i stjärten) kan 
vara betydligt lättare.

Det finns andra metoder, som 
kan användas, framför att då 
modellen är baktung — och de 
blirtyvärrde flesta modeller! Den 
Gamble körde med brevväg och

Fortsättning nästa sida!

Vi vet hur tung vikten är, men inte 
var skall den placeras ?

I det här fallet har vi två ackpaket att välja 
mellan — ett pä 200 gram och ett på J00 
gram, men var skall de placeras ?
Vi har fått tyngdpunkten att ligga fel — 10 
mm bakom den riktiga och rekommenderade 
Tp. Modellen har alltså blivit baktung igen. 
Modellens vikt är fortfarande 1900 gram.

Db = 1900 gram x 10 mm : 200 gram 
Db = 142.5 mm eller 
Db = 1900 gram x 10 mm : 100 gram 
Db = 285 mm
200-gramsacken sätts 142,5 mm framför Tp 
och 100-grammaren 285 mm fram för Tp.
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Tyngdpunkter mm
Fortsättning från föreg sida!

kunde på det viset också få fram 
rätt ballastvikt och var den skulle 
placeras för att Tp skulle bli rätt 
placerad. Figur C.

Än en gäng. vad som gäller är 
fullständigt obestridligt — bygg 
så lätt Du kan och se till att framför 
allt stjärten blir speciellt lätt!

An fallsvinklar mm
Då man konstruerar en skala- 
modell skall man bygga in styrka. 
Viktigt är också, alt man bygger 
in rätta anfallsvinklar på vinge 
och stjärtplan liksom också för 
motoraxeln.

Anfallsvinklar och motoraxels 
lutning och sncdslällning mäts 
alltid mot flygplanets så kallade 
"datumlinje" eller "huvudlinje". 
Om det är möjligt och inte behöver 
synas på på den färdiga modellen, 
bör man märka ut var denna "hu
vudlinje" ligger på modellen ( mär
ket i nosen lämpligast under mo
torkåpan och det i aktern med ett 
litet knappnälsstick i fenan— stör
re behöver markeringen inte vara)

En sak vad gäl ler en vingprofils 
"huvudlinje" är ofta föremål för 
missuppfattning.

Oavsett om vingprofilen är 
symmetrisk, halvsymmetriskeller 
med flat botten, skall "huvud
linjen" dras frän mitten av ving- 
framkantens radie till mitten av 
bakkanten— del spelar ingen roll 
om den är rundad eller kantig. 
Självklart försöker vi till det ytter
sta att följa de valda anfalIsvink
larna och rikta motorn enligt rit
ningen. men det är bra att kon
trollera dem innan man flyger. 
Del kan vara så illa. alt vi inte kan 
göra så myckel för alt rätta till ett 
sådant fel (såvida de inte är full
ständigt åt skogen och vi får till
gripa en desperat åtgärd!).

Vi bör alltså vara medvetna om 
vad som kan krävas av oss om de 
är fel — och se till att vi bygger in 
möjligheter att göra nödvändiga 
anfallsvinkelkorrigeringar för att 
kompensera för sannolika kom
mande fel.

Det finns suveräna anfallsvin- 
kelmätare att köpa. Robart's, till 
exempel, kan hantera vingkordor 
upp till nära 400 mm och kan 
också användas lör all kolla 
motoraxelns lutning. Den kostar 
en del och är ett lämpligt klubb
inköp.

Den är lätt att använda och vink
larna anges i en halv grads nog
grannhet. Fördem. som inte har 
en dylik apparat är det inte alltför 
svårt att kolla anfallsvinklar och 
annat. Se högerspalten!

Allra först bestämmer vi ving- 
profilens huvudlinje genom att 
markera mittpunkterna pä vin
gens och stabilisatorns fram- och 
bakkant — antingen genom att 
sticka fast knappnålar eller skära 
till en kartongmall av vingens 
och stabilisatorns översidor. Skär 
mallen översida parallell med 
huvudlinjen — Figur D!

Palla upp vågrätt!
Falla upp modellen på ett stadigt 
bord — eller på golvet, om det 
har en plan yta — tills den står 
vågrätt.

Med vågrätt menas här. att sta
bilisatorns anfallsvinkel är 0° i 
förhållande till stödytan, det vill 
säga stabilisatorns huvudlinje lig
ger parallellt med bordsytan.

Nu har vi möjlighet att fä fram 
och mäta vingens anfallsvinkel 
antingen genom trigomelri eller 
med gradskiva.

Motoraxelns nedätriktning kan 
också räknas fram, sedan man 
ersatt propellern med en plan 
skiva och avläser måtten vid "pro
pellerns" topp och botten.

På I ikartat sätt kan motoraxelns 
snedställning mätas, om Du har 
pallat upp modellen längs en i 
förväg dragen mittlinje pä bordet.

Med modellen uppallad pä det 
här sättet kan man också kon
trollera de olika rodrens utslag 
upp/ner eller höger/vänster. Här 
gäller rätt sä generaliserat — 
att sidroderutslagcn kan vara 
generösa, höjdroderulslagen nå
got mindre och skevroderutslagcn 
moderata, men mer upp än ned 
(skevroderdifferentieri ng!)

David Boddington

f

skala
hörnet

Model
Incidence
Möter

M o v e m e n t

lo b o fl

Lätt och 
bekvämt 
m ed en 
mätare!
Sedan är det bara att läsa av 
instrumentet i det här fallet
har vi 2 graders positiv anfalls
vinkel på vingen — precis som 
det skulle vara enligt byggbe- 
skrivningen.

Börja med att palla upp modellen sä att den s k centrumlinjen ligger 
vågrätt. Centrumlinjen kan markeras med knappnålar vid nos och 
stjärt eller varför inte låta en snygg 'fartrand'' markera den. 
Robarts vinkelmätare har en libell, som visar då den ligger i våg. 
Det är bara att palla upp modellen baklill, så att centrumlinjenJ 
fartranden blir parallell med mätarens skena.

Flytta sedan över mätaren till vingen och dra ihop de två "löparna 
så att de ligger dikt an mot vingens fram- och bakkant.

Med modellen fortfarande uppallad så att centrumlinjen ligger 
vågrätt gör vi också en kontrollmätning av stabilisatorns anfalls
vinkel. Den skall vara 0 grader — och det är den också.
Den medföljande instruktionen till Robart-mätaren visar hur man 
lätt mäter upp exempelvis motoraxelns lutning.

Mallens översida parallell 
med profilens huvudlinje!

Fäst mallen i vingen 
med tejp!

Figur D Framkantens mittpunkt Profilens huvudlinje
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TVASITSVERSIONEN AV GRIPEN, FOTOGRAF K DAHLBERG, FMV, VIA SAAB AB

Tyngdpunkten på JA S-39 
Gripen gripen ur luften ?

föraren aldrig behöver utsätta si;

Dä jag arbetade med David 
Boddingtons artikel om 

tyngdpunktplaecring, sä bör
jade jag fundera.

David betonar att del är 
viktigt att vi har tyngdpunlen 
rätt placerad på våra flygplan- 
modeller. Har vi inte det, tar vi 
problem. Det verkar sä riktigt. 
Men så rids man av maran — 
har jag inte hört talas om något 
annat?

Var del inte så. att vår kära 
JAS 39 Gripen har tyngdpunk
ten rent åt skogen placerad — 
avsiktligt! —och där är det 
plötsligt bra som sjutton? JAS 
39 Gripen är instabil.

Om min favoritmodell Cur
tiss BFC-2 Goshawk hartyngd- 
punkten fel sä brukar det bara 
bli cn flygning. För långt fram 
— snabb och vådlig humus
kontakt. För långt bak — hu
muskontakt, om än med viss 
upphetsande fördröjning.

Men har verkligen Gripen sin 
Tp "fel" placerad? Den ansvars- 
kännande Gamble Redaktören 
ringde till Saab i Linköping och 
bad att få tala med en som vet. 
Han som vet allt om Gripens Tp 
heter Claes Jensen och han var 
inte dålig.
— Jodå. JAS har inte sin tyngd
punkt, där man enligt exem
pelvis modell flygregler skall ha 
tyngdpunkten. Den ligger 
förenklat — bakom flygplanets 
tryckkraftcentrum— skall man 
nämna någon siffra, sa skapar 
denna förskjutning bakåt en 
cirka 15 proccntig instablitet. 
(15 % instabilitet låter lite lattjo, 
men avsikten är att få fram ett 
lättmanövrerat flygplan. Red).

Ett intensivt utvecklingsar
bete har lagts ner på all lä fram 
en styrsystem-edition som mot
svarar de uppställda kraven, be
rättar Claes Jensen. Lösningen 
är ett elektroniskt filter, som 
säkerställer flygplanets stabili
sering. Claes har särskilt ägnat 
sig åt dessa frågor.

Prov i simulator
Proven har genomförts i såväl 
markbunden som flygande si
mulator. Själva luftvärdighets- 
processen var en grundlig pro
cedur, som tog närmare åtta må
nader att genomföra, får jag 
också veta, liksom att styrsys
temet P1 1 har flugits långt över 
100 flygtimmar i provflygplan. 
— Vi har noggrant testat del 
hela under realistiska flygningar 
och tagit ut maximala prestanda 
ur flygplanen. Slabiliserings-

loopen har fungerat i alla lägen, 
oavsett huraggressiv manövrering 
vi genomfört. Del är definitivt 
ingen överdrift att påstå all vi är 
mer än nöjda med dagens styr
system. betonar Claes.

Varför i ustabilt?
Varför ger man då sig in på att 
konstruera ett instabilt flygplan? 
Den frågan har man hört många 
gånger. Huvudskälet är önske
målet om höga manöverprestanda 
och ett lättlluget flygplan.

Man kan nå fram till det uppsatta 
målet på tvä sätt:
• Det traditionellt byggda flyg
planet. som lor alt fä goda manö
verprestanda blir stort och tungt, 
med kraftig motor (ibland två) 
och stora roderytor. F.tt flygplan 
som är dyrt att tillverka.
• Det instabi la flygplanet — som 
JAS 39 Gripen kan med små 
roderytor uppnå höga manöver
prestanda. Flygplanet kan göras 
mindre än ett konventionellt llyg- 
plan med motsvarande prestanda. 
Ett mindre flygplan kräver mindre 
motorer med mera som i slutänden 
är gynnsamt lor totalkostnaden.

Lättfluget
1 det instabi la flygplanet med ett 
modernt styrsystem behöver flyg- 
loraren aldrig vara rädd för att 
hamna i okontrollerbara lägen.

Nackdelen med det instabila 
flygplanet är att det kräver ett 
komplicerat styrsystem, som dock 
kan erbjuda nya funktioner.

Systemet kan erbjuda begräns- 
ningsfunktioner. som innebär att

för risken att hamna i superstall.
I och med att flygplanet är så 

lättlluget kan föraren ägna betyd
ligt mer tid åt att arbeta med det 
taktiska och slridsmässiga än ät 
själva flygningen.

1 JAS 39 Gripen kan flygföraren 
ägna cirka 75 procent åt taktik 
och strid huvuduppgiften — 
och 25 åt flygning. I 35 Draken, 
som fortfarande är i förbandstjänst 
på FIO, Ängelholm, är förhåll
andet det omvända.

Om jag jämför med föregån
garen 37 Viggen, sä är det tekniskt 
sett ett stort steg till 39 Gripen. 
Jag vill till och med påstå, att det 
är det största steg som Saab någon
sin tagit när det gäller utveckling 
av militära flygplan. Gripens ma
növerprestanda är vida överlägsen 
Viggens, betonar Claes Jensen.

Saab föregångare
JAS-pmjektet ligger i täten inter
nationellt dä det gäller ett fun
gerande styrsystem för ett instabilt 
llygplan. Vi har varit något av 
föregångare på detta område och 
som sådan får man räkna med att 
ta smällar.

Vi är först i världen med ett 
elektroniskt filter i styrsystemet. 
Det han väckt stort intresse i 
utlandet och del kommer säkert 
att bli Standard i alla moderna 
stridsflygplan.

Visst finns det saker att förfina 
och göra ännu bättre, men fines
serna får komma in eller hand. 
avslutar Claes Jensen telefon
samtalet.

Claes Jensen började som 
provflygare vid Saab 1992 och 
har hittills loggat mer än 350 
flygtimmar med JAS 39 Gripen.

Ilan vet vad han talar om. 
Han flyger med Tp rent ål 
skogen placerad, men med hjälp 
av del datoriserade styrsyste
met, så får han alla trumf på 
hand.

Claes utmanar oss!
Han utmanar oss modellflygare, 
för han avslutade samtalet med 
att ge oss modcllflygare "den 
ultimata utmaningen fören mo
del Iflygare — all flyga ett in
stabilt modellplan".

Nog har vi programmerbara 
RC-anläggningar, men tusan 
vet, om vi vågar anta utma
ningen — den kastade handsken 
får nog ligga ell lag till. Men vi 
lovar ringa, då vi är beredda! 
Tack Claes, för informationen.

Den Gamble Redaktören

En reflektion:
JAS 39 är instabilt och "vill” 
stiga eller dyka, men styr
systemet ser till att den trots 
allt flyger i planflykt.
Det bör väl då innebära — 
vid planflykt — att styr
systemet kompenserar denna 
"vilja" med dyk- eller 
stigroder för att motverka 
"tipp"-tendensen. Vilket väl i 
slutänden mäste påverka 
hastigheten negativt. Eller?

Red
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Funderingar från

Pilotrutan
Pilotruteredaktör Bosse Gårdstad 08-511 77757 
e-mail: bo.gardstad @ mailbox.swipnet. se

• MFK ALBATROSS vill rätta 
till en uppgift i Fältlistan. Ta bort 
de tvä konlaktnamn som finns, 
sätt Patrik Björk 0270-188 63 och 
Peter Laurin0270-105 97 i stället. 
Dessa två har bättre koll på vad 
som sker i klubben.

• TYCKTE NI ATT uppgiften 
om nitrometans flampunkt i förra 
Pilotrutan var underlig? Bara 
35°C? Då borde det ju ta eld när 
man häller det i en 37°C varm 
hand. Tvä läsare har ringt och 
undrat.

Nej, det är faktiskt en helt riktig 
uppgift, lämnad av statliga Kemi
kontoret. Med flampunkt menas 
inte alls att vätskan tar eld vid 
denna temperatur utan den mini- 
mitemperatur pä vätskan där 
ångorna över ytan tar eld om man 
lör en låga i närheten.

Under denna temperatur kan 
man knappast ens få eld på vätskan 
genom att slänga ner en brinnande 
tändsticka i den. Likadant är det 
till exempel med metanol och foto
gen som också har liknande låga 
flampunkter.

Bensin däremot har en flam
punkt som understiger 0°C och är 
alltså betydligt eldfarligare.

• SIGTUNA HOBBY har kom
mit ut med en ny 28-sidig katalog 
med både flyg. båt och bil. Sig- 
tunafirman har också en hel del 
färdigbyggt till salu, bra för de

som inte vill bygga eget i Stock
holmstrakten. Ring för besked om 
aktuella grejor. Mobiltelefon- 
numret är bytt till 070-576 45 94 
men vanliga firmanumret är fort
farande 08-592 505 55.

• SPI BETYDER Svenska Pylon- 
flygares Intresseförening. Det är 
en grupp som för närvarande nog 
är Sveriges aktivaste. 
Pylonflyget blommar 
som aldrig förr.

Ett av pylonfly- 
gamas största pro
blem är alt det be
hövs rätt mycket 
utrustning för att 
genomföra en py- 
lontävling. Säker- 
hetsburar, pyloner, 
kommunikationsutrust
ning, tidur mm.

Alla klubbar kan inte bygga 
upp var sitt sådant förråd. Istället 
har SPI via effektiv sponsorsök
ning lyckats få kosing till ett rejält 
släp och full utrustning på detta. 
Släpet har sin huvudstationering i 
Mellansverige och fraktas mellan 
tävlingarna av llygare, som ändå 
ska till en tävling och som har 
dragkrok på bilen.

Systemet har fungerat perfekt i 
ett halvårs lid och de driftiga 
grabbarna i SPI är att gratulera till 
ett lyckat initiativ. Något för segel- 
och el flygare all la efter? Även 
där behövs rätt mycket grejor för

att genomföra tävlingar 
i FAl-klasserna.

APRILSKÄMT— 
det är det tunnsått med 
i modelIflygvärlden! 

Men — tro det eller ej — de. som 
är bäst pä detta, är de annars sa 
allvarliga, noggranna och 
auktoritetsbundna tyskarna. Tror 
vi alltså.

För faktum är att många tyska 
mode 11 fl ygare efter min erfarenhet 
har både humor och perspektiv på 
sin hobby. Detta bekräftas också 
av tyska tidningen Flug und Mo
dell technik. som varje är har ett 
kvalificerat aprilskäml.

I årets aprilnummer berättade 
man om det nyinrättade ämbets

verket "Deutsche
Telecontrol" som i 

fortsättningen ska ta 
hand om avgifterna för 
RC-tillstånden. Detta 
ska ordnas så att man 
lämnar in sin RC- 
sändare pä närmaste 

DTC-kontoroch fåren 
plaslkortläsare in

stallerad i denna. Varje 
gång man ska llyga så drar 

man sitt plastkort genom läsaren 
och via sändarsignalen så noterar 
DTC att man är igång. Avgiften 
betalas sedan per minut. Det är 
dyrare med flcrkanaligasändare...

FMT redogör också för ett 
mycket intressant rabaltsy stem där 
man till exempel får 5 % om man 
flyger efter kl 2l på kvällen.

Plastkortet kan kopplas till ditt 
bankkonto, så att beloppet dras 
automatiskt.

Om man inte betalar räknin
garna så stängs sändaren auto
matiskt av när pengarna tar slut. 
Dock får man en varning via en 
syntetisk röst, som 5 sekunder

βΐΐ@(δ!(§|

innan sändaren stängs av, varnar 
för sändarstoppet. Det gäller att 
landa snabbt! En annan fiffig 
finess är att kortet kan användas 
som telefonkort i Vladivostok med 
5% rabatt...

T rots detta senare alldeles otro
liga faktum var del många för
närmade tyska modellflygare som 
ringde det uppgivna telefon
numret til I Deutsche Tele Control, 
som givetvis gick till en FMT- 
medarbetare som säkert hade 
hjärtligt roligt.

• Vi har egentligen en procen
tuellt sett mycket stor anslutning 
till det centrala modellflyg- 
förbundet i Sverige, jämfört med 
andra länder i Europa. Jag har 
påpekat detta förr, men jag tycker 
att detta är viktigt att veta.

En bra jämförelse är Stor
britannien, där huvudförbundet 
BMFA (British Model Flying 
Association} bara liar 28000 
medlemmar i 580 klubbar pä en 
befolkning som är cirka sju gånger 
större än Sveriges. (SMFF har ca 
10000 medlemmar i drygt 200 
klubbar).

De brittiska siffrorna är aktuella 
för I996.

1 Storbritannien har tyvärr bil
dats ett konkurrerande förbund, 
stöttat av kommersiella intressen 
och det splittrar modellflygarna. 
Det är MPA. Model Pilots Asso
ciation. Antalet medlemmar där 
har jag inte sett redovisat någon
stans, men gissningsvis borde det 
ligga på hälften av BMFA:s 
medlemsantal.

Kan vi fortsätta att vara enade i 
ett förbund i Sverige så är det en 
stor styrka. Men då krävs det att 
SMFF kan förnya sig och anpassa 
sig till tidens krav. Det senaste 
årsmötet gav visst hopp om detta.

Linflygets Dag
Jonas Karlsson och 
Niklas Karlsson från 
Karlskoga MFK gjorde 
en bra insats JÖr 
modellflyget genom att 
åka anda från Karls
koga till Stockholm för  
att vara med och tävla i 
Combat på Linflygets 
dag i maj på Barkarby i 
Stockholm. Kompisen 
Daniel Kamme rlöv (ej 
med på bilden) hängde 
också med och flög. 
Linflygets dag är ett 
ärligen återkommande 
arrangemang av 
Stockholms Läns 
Modellflygförbund.
Det flygs lina av alla 
slag, både som 
demonstration och med

n . tävlingsmoment.

Pylonflygarnas imponerande utrustningsvagn
Sveriges Modellflygförbund. ett antal klubbar i landet, BGM System, 
Model-Craft, Slotcar/Kyosho, Hobbyborgen, KB:s RC Hobby ά  
Maskin och Östlings Reklam & Dekor har sponsrat vagnen.
Klockan till höger är uppfunnen av Börje Ragnarsson och den ger 
tidsangivelsen från "en min till start” och fram till "start”. Då är det 
lättare för pilot och medjälpare att vara beredda.

11
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Bilder frän verkligheten — det australiska VM-laget i F4C jobbar med 
checklista. Lagledaren läser upp punkt efter punkt med hög röst och 
pilot och medhjälpare kollar. Till och med nödvändiga prylar i mek- 
boxen är medtagna pä listan. Lika noga pä VM som i hemmadepån!

Checklista!
En checklista? Fy, vad tråkigt! Det liknar 
för mycket fullskalaflyget. Den tar för 
mycket tid. Den är för veklingar och 
petimetrar. Javisst - men om inte annat 
så kan den spara mycket pengar åt dig.

Det var då jag började använda

Checklista
före flygdag (eller till exempel före var 5:e flyghelg)

Flygplanet
• Finns sprickor i stabilisator eller fena? I deras infästning i 

kroppen?
• Finns sprickor i nospartiet, i vingfästena, i landställsfästena?
• Finns skador i vingens mittparti? Speciellt viktigt på segel

modeller, som har stark belastning i starten.
• Kontrollera tankutrymmet. Är slangarna hela? Ligger klunkvikten 

på rätt ställe?
• Kontrollera linkarna (låsta ordentligt?), roderhomen, gångjärnen.
• Löper roderstängerna lätt ? Även i ytterlägena?
• I .igger tyngdpunkten rätt?

Motorn
• Är skruvarna till ljuddämpare och förgastare ordentligt åtdragna?
• Är motorns fästskruvar åtdragna. Finna alla muttrar kvar?
• Är propellerns mutter ordentligt åtdragen?

RC-anläggningen
• Är servoarmens mittskruv och servofästenas skruvar åtdragna?
• Sitter servofästena ordentligt fast i kroppssidorna?
• Är mottagareantennen hel?
• Är sändareantennen rengjord?
• Är servokablarnas kontakter hela och lödningarna okej?
• Sitter rätt kristaller i?
• Fungerar strömbrytaren säkert?
• Stångar något servo mot ändläget? Kolla särskilt trottelservot.

Få föltet
• Fungerar RC-anläggningen utan ryck även när motorn är i gång 

och vid olika varvtal?
• Är räckvidden med inskjuten sändareantenn lika lång som när 

RC-anläggningen var ny?
• Är vingen fastsatt på rätt sätt eller är den försedd med tillräckligt 

antal gummiband?
• Är ackarna ordentligt laddade?

Pä mitten av 80-talet for min 
son Mats och jag pä flygdag 
till Vängsö-fältet i Söder

manland. Mats var suveränt in- 
flugen på en Jel Fighter, en snabb 
och vändbar modell med dubbla 
fenor och en vass 40:a.

Inför publik
Mats gjorde två häftiga uppvis
ningar med flera högfartsrepor i 
150-170 km/h. snabba rollar och 
kvickrollar.

Efter flygdagen ville några att 
Mats skulle flyga igen och han 
startade och steg och rollade. 
Planet slutade aldrig att rolla och 
bara skrot återstod av modellen 
när vi letade upp resterna tre- 
fyrahundra meter frän fältgränsen.

Servoskruven...
Kraschen var obegriplig och inom 
parentes var Mats våldsamt ledsen 
att ha förlorat sin fint byggda och 
väl influgna modell.

Inte förrän vi kom hem till 
hobbybordet fick vi reda på or
saken. Där. i ensamt majestät, låg 
den ynkligt lilla skruven som låser 
servooket mot utgående axeln. 
Mats hade gjort en justering av 
linkarna pä kvällen före flyg
dagen, satt fast oket, gjort någon 
annan justering och sedan glömt 
skruven.

Chocken blev stor för oss båda 
när vi insåg vad som kunnat hända 
under de två uppvisningarna på 
dagen och hur vi skulle ha känt 
det då när vi kommit hem och 
upptäckt slarvet.

checklistor.

Dolda fel
Jag har under årens lopp upptäckt 
att många detaljer kan vara rassliga 
pä ett modellplan utan att det har 
något speciellt med säkerheten att 
göra. En vingspets kan vara lite 
trasig, det kan vara rätt många 
revor i klädseln, två kylflänsar 
kan vara avslagna pä motorn. Om 
servolistema har lossnat i kropp- 
sidorna. stötstångens gängade 
ända går att dra loss med tummen 
och pekfingret eller antennen till 
sändaren är klibbig av olja så 
händer det saker.

Det knepigaär att de förra felen 
syns enormt väl. men de andra är 
nästan osynliga. Därlor är det 
meningslöst att bara kika på 
modellen lite extra noga, kanske 
dra i någon del lite på måfå. Nej, 
det enda som hjälper att systema
tiskt gå igenom de kritiska de
taljerna med jämna mellanrum, 
fastän de sitter rätt svåråtkomliga.

Tråkigt?
Ja, och förde flesta modellflygare 
en fullständig nyhet! Att läsa 
checklistor är något fullständigt 
naturligt för fullskalaflygama. De 
läses före start, efter start, före 
landning och efter landning. Före 
varje flygning går piloten ett varv 
runt planet och förvissar sig om 
alt inga större fel finns pä kärran.

Man kan fä betala med I i vet om 
inte skyddskäpan är avdragen från 
pitotröret.

Ekonomi och säkerhet
Om man nu till äventyrs struntar i 
säkerheten finns det i alla fall ett 
egoistiskt skäl till att läsa check
listor i modcllflygct. Ekonomi! 
Visst är del egentligen retfulll att 
ha kraschat grejorför kanske fem
sexhundra kronor (eller mycket 
mer!) bara för att en ynka link på 
höjdrodret inte varit låst eller att 
det var en spricka på tankslangen 
sä motorn lade av direkt efter start.

Speciellt pä flygdagar så borde

alla plan vara avcheckade och 
flygledaren borde egentligen kon
trol lera dem också efter checklis
ta. Kanske man kunde göra stick
prov?

I min haveristatistik (se Mfn 6/ 
95 och 1 /96) beror 17% a v haverie
rna och incidenterna på bristande 
underhåll. Det är nära en sjättedel 
av alla haverierna.

Jag är övertygad om att ifall 
checklistor hade använts, sä hade 
nära nog inget av dessa haverier 
inträffat.

Bosse Gårdstad
10
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Byggbeskrivning

s k r ä n k 
ning. väl
digt vik
tigt. Sätt 
läst ving- 
profilmal- 
larna med 
s m å s p i k 

eller nålar. Skär sedan ut en höger 
och en vänster vinghalva med

Vid en första anblick kan det verka 
som om den här byggtekniken är 
krånglig och tidskrävande. Fak
tum är att när man väl gjort alla 
mallar, jigg mm. tar byggandet av 
modellen kort tid.

Tekniken med cellplast är därför 
särskilt lämpad tor massproduk
tion, som är vanligt i Aircombat.

Jag har skrivit byggbeskriv- 
ningen av kropp och vinge var för 
sig men du kan naturligtvis varva 
detta under bygget för att spara 
lid. Innan du börjar bygga vill jag 
att du läser igenom byggbeskriv- 
ningen. sä att du förstår allting.

Termosåg
Om du saknar skärutrustning lör 
cellplast kan du tillverka en enkel 
termosåg av ett 750 mm långt 
räfsskaft, lite plåt, bult och kabel, 
(fig. 1-1).

Som skärtråd används 0.4 mm 
wire (kanthal-träd. finns hos Clas 
Ohlson, Insjön). Strömkälla: en 
vanlig 12 volts batteriladdare.

Jigg
Kroppen formas i en jigg. Till 
denna behövs en spånskiva och 
plywood (cirka 5 mm). Det hela 
sätts samman med spik (11g. 1-2). 
Försök att få alla vinklar raka.

Hålen med 0  5 mm placeras 
mitt pä tvärplankan. Det tredje 5 
mm-hålet placeras 35mm från det 
mittersta. OBS! Se till att de fyra 
3 mm-hålen hamnar på samma 
höjd som 5mm hålen.

Mallar

termosågen genom att följa 
vingprofilmallarnas gradering 
stimultant (samtidigt — det 
underlättar om man är två, en i var 
ände och läser högt gradedngarna 
varefter man skär!) på båda 
sidorna (fig. 1-5).

Tillverka 15 med 18 pä. Skär 
uttag till 15 och 18 i lrigolitkär- 
norna och limma bara fast i 18. 
Stryk på ett tunt heltäckande lager 
med PU-lim pä ena sidan av 
frigolitkärnorna och lägg på 12.

Lägg sedan på skrotet som blev 
kvar efter skärningen på båda 
sidor. Låt torka i press med högt 
tryck. Gör häl för 15 i bäde 12 och 
i skrotet. Limma sedan dit 12 pä 
samma sätt som på andra sidan.

Gör exakt likadant med andra 
vinghalvan. Limma sedan läst 11. 
17 och 4 mm-listen i balsa framför 
skevrodret. Använd PU-lim.

Slipa sedan 11,17 och listen till 
rätt form. Limma ihop vingmilten 
med PU-lim. Palla under ena 
vingspetsen med 12 cm så all rätt 
v-form erhålles (se till att skar
vania passar). Tejpa skarven med 
maskeringstejp.

Klä sedan 11.17 och listen med 
papper oeh tapetlim. I vingmitten 
limmasen glasfiberremsa fast med 
epoxi, eller limmas bara en papp
remsa (cirka 5cm bred) dit.

Tillverka 14 och slipa till. Klä 
sedan 14 med papp. Sätt därefter 
14 på plats med tvä gångjärn. Skär 
ut skevservo-urlaget och limma 
dit servobäddar av 1.5 mm ply
wood. Borra hål för 13 och limma 
fast med PU-lim.

Mallarna skärs ut ur kartong 
enligt ritningen. Mallarna för
stärks med maskeringstejp runt 
ytterkanterna på mallarna. Limma 
dit förstärkningar av 1.5 mm ply
wood vid 3 mm hålen innan dessa 
borras (fig. 1 -3).

Vingen
Tillverka 12 och klä med om
slagspapper och tapetlim. Balsan 
bör räcka precis om man skarvar 
den ute i vingspetsen och på kor
dan längst in vid kroppen.

Såga ut vingkärnor ur 50 mm 
tjock frigol it (fig. 1-4). Tillverka 
vingprofilmallarna av 1,5 mm 
plywood och sätt ut graderingen 
på båda sidor. Märk ut en mittlinje 
i vingmitten för vingprofilmallen 
pä frigolitens tjocklek. Gör samma 
sak ute i vingspetsen med undan
taget att höja bakkanten 5 mm för

Kroppen
Ti II verka en kloss av cellplast med 
mätten 800x200x140 mm. An
vänd gärna flak som är 70 mm 
tjocka för dä blir det bara en skarv. 
Limma ihop flaken med PU-lim. 
Märk ut centrumlinjen och vad 
som är upp (fig. 1-6).

Montera mallarna lör toppvyn i 
jiggen, använd M3-skruv och 
mutter. Montera cellplastblocket 
i jiggen. De två 5 mm rundstavar
na slås in i centrumlinjen i blocket 
och den tred je ska fixera blocket i 
olika lägen. Vrid nu blocket så att 
"upp" ligger vågrätt. Starta termo
sågen och skär i klossen genom 
att följa mallarnas kanter (fig. 1- 
7). Vrid nu klossen ett halvt varv 
och skär.

Vinkla sedan klossen 22 grader 
och gör likadant på andra sidan
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(se fig. I -8). Var hela tiden noga 
med att fixera klossen vid exakt 
vinkel. Byt till mallarna för sido- 
vyn. Montera dessa upp och ner i 
jiggen.

Kroppens undre hälft formas 
genom all vrida klossen efter varje 
skär tills en ganska rund form 
erhålles (fig. 1-9). Runda på detta 
sätt av kroppens undersida. Fixera 
kroppen i vågrätt läge och skär ut 
vingurtaget.

Vänd nu mallarna uppåt. Forma 
kroppens övre hälft genom att 
skära-vrida-skära-vrida (ej vid 
cockpiten). Fixera därefter krop
pen i vågrätt läge och skär urtag 
för stabilisator.

Lossa kroppen från jiggen. Skär 
av scoop-delen undervingen med 
ett snitt vid vingurlagelsframkant 
med hjälp av en vass kniv enligt 
ritningen.

Dela kroppen i två delar med 
kniven enligt ritningen (fig. 2-1). 
Ta en cirka 60 cm läng rundstav 
och spetsa denna i ena änden. 
Montera den andra änden i en 
borrmaskin och borra igenom cen
trum pä kroppen. Kroppen borras 
bakifrån i bäda delar (se fig. 2-2).

Tillverka mallar i tunn papp av 
snitt A-Λ och snitt C-C och en bit 
med ett hål med diametern 5 mm. 
Nåla fast mall A-A och C-C på 
den främre delen av kroppen. Del 
är viktigt att dessa hamnar i rätt 
läge, se ritning. Lossa ena änden 
av termosågens skärwire och trä 
skärwiren igenom hålet i kroppen. 
Sätt åter läst skärwiren.

Skär parallelt!
Starta termosågen och skär en 
cylinder ur framkroppen genom 
att följa mallarnas insida ett varv. 
Försök skära parallellt, med 
samma "klockslag" på fram och 
bakdelen (fig. 2-3).

Lossa nu wiren i ena änden och 
dra ut den. Pressa ut cellplastcy
lindern så att en rörlormad kropp 
erhålles. Nåla fast snitt C-C och 5 
mm hälet på bakkroppen och 
upprepa manövern på samma sätt 
som med framkroppen.

Limma med Pu-lim
Limma ihop kroppens delar med 
PU-lim och tejpa med mas
keringstejp så att limmet inte 
skummar ut och blir svårt att slipa. 
Slipa kroppen till rätt form med 
slipkloss och sandpapper. Skär ut 
och limma ihop 7 och 9, och slipa 
dem i bak-framkant. Klä dem på 
båda sidor med papper och tapet
lim. Lät torka i press så att de inte 
slår sig. Skär ut 1 och 2. där 2 ska 
sitta i 45 graders vinkel (OBS! 2 
ska sitta 2 grader ät höger och ner, 
så motorn får rätt riktning).

Skär uttag för motorn. Se till att 
de passar och limma fast med PU- 
lim. Var noggrann med 1 så det

inte blir något glapp mellan vinge 
och kropp.

Såga ut 5. Denna är något läng 
och ska pressas in i kroppssidorna. 
Limmas läst med PU-lim.

Skär ut 8 urcellplast med termo
sågen. Urholka den inuti enligt 
ritningen. Tillverka 19 och fäst i 
ett roderhorn på höjdrodret. Sätt 
ihop stabbe/höjdroder med tre 
gångjärn.

Klä med papper
Klä hela kroppen med papper 
genom att klippa ut kroppslånga 
remsor som smalnar av bakåt. 
Använd rikligt med tapetlim.

Skär ut en skära i bakkroppen, 
där fenan ska sitta. Använd en 
vass kniv till detta.

Limma fast 7 och 9. Glöm inte 
att sticka in 19 i kroppen. Limma 
dit 10 och slipa. Klä 10 och skar
varna mellan fena-kropp och 
stabbe-kropp med papper.

Provmontera vingen och limma 
fast scoopet. Gör uttag för kast- 
handtaget. Gör detta så brett som 
du tycker är bekvämt att hälla vid 
kast. Prova dig fram.

Limma dit 3,6 och 4 pä scoopet 
och klädet likadant som kroppen. 
Skär upp cellplasten i nosen sä att 
ljuddämpare och cylinder kan 
sticka ut.

Lacka modellen
Lacka modellen 2 gånger med 
fernissa (slipa lätt mellan varje 
lackning). Måla sedan modellen 
skalenligt. Sätt dit markeringar.

Sätt dit pilotdockor och limma 
fast genomskin 1 i g plast som cock
pithuv. Installera modellen enligt 
ritningen. Använd en lång spinner 
med 45 mm diameter.

Provflygning
Börja med ganska små utslag — 
cirka +/- 5 mm pä höjd och skev. 
Dessa kan ökas när du känner dig 
säkrare.

Se till att motorn går perfekt. 
Låt en kompis kasta modellen mot 
vinden. Helldi vem är helt okritisk 
och lättfiugen för att vara en 
Aircombat-"kärra", men man bör 
ha flugit en del med en snabbare 
skevrodermodell innan man ger 
sig i kast med den. Helldivem 
svänger otroligt snävt utan att 
tappa för mycket hastighet.

Med en vass motor gär den rätt 
så snabbt trots den stora spänn
vidden. Landa genom att efter 
inflygningen stoppa motorn pä låg 
höjd och sedan sätta planet mjukt.

Träna lite typiska Aircombat - 
manövrar som split-s, tvära svän
gar, looping och så vidare. Ställ 
sedan upp i en Aircombal-lävling. 
Jag kan lova dig att du inte kommer 
att bli besviken för det finns inget 
som är så roligt som Aircombat. 
LYCKA TILL !
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Beställ ritning genom att skicka in 90:- till 
Modellflygnytts redaktion — så kommer den direkt 
på posten utan fördyrande postförskott savgifter! "-ψ-

-\

—  
Numrerade delar Materiallista
Nr Detalj Dimensioner/material Antal Dimension!material

l. Vingfäste 3 mm plywood 4 st 1 mm balsaflak
2. Motorfäste 3 mm plywood 2 st 4 mm balsaflak
3. Kaslhandlag 1.5 mm plywood 1 st 5 mm balsaflak
4. Gummibands-pinne 5 mm rundstav björk 2 st 5x10 mm balsal i st
5. Gummibands-pinne 5 mm rundstav björk 1 st 5x5 mm balsalist
6. Gummiband-skydd 3 mm plywood 1st 8x8 mm balsalist
7. Fena 4 mm balsa 1 st 5 mm rundstav björk
8. Cellplastbit Cellplast 3 st gängad stång med link
9. Stabilisator 4 mm balsa 1 st 2 mm pianotråd

10. Cellplast utfyllnad Cellplast 1 st 3 mm plywoodflak
1 st 1.5 mm plywoodflak

II. Vingspets 5 mm balsa skiktlimma 1 st 800x200x140 mm cellplast
12. Plänkning 1 mm balsa typ Jackofoam
13. Vingfäste pinne 5 mm rundstav björk 1 st 550x500x50 mm frigolit
14. Skevroder 5 mm balsa skiktlimma I st 2 mm innerdiameter mässing
15. Skevl inkage 2 mm pianotråd 1 st Sullivan stötstäng ca 30 cm
16. Samma som 19
17. Framkant 5x10 mm balsal i st Dessutom
18. Plaströr 2 mm innerdiameter Polyurctanlim (Bostik) · Vitlim · Maske-
19. Höjdroder stötstång 8x8 mm balsal ist ringstejp · Kartong · Tapetlim (Casco vinyl-

+ pianotrad med link & vävlim) · Brunpapper (omslagspapper) ·
t Klarlack — högblank lackfärg (bränsletålig)

Curtiss
SB2C
Helldiver!
Då är det dags lör ytterligare en 
ritning, ägnad åt Aireombat.

Målsättningen den här gängen 
är att utnyttja de nya reglernas 
möjlighet att bygga I i te större mo
deller, som lår använda .20-mo- 
lorer. En sådan modell blir ungefär 
lika konkurrenskraftig som de 
mindre planen, men får samtidigt 
lugna och snälla flygegenskaper. 
Perfekt förden som vill börjaflyga 
luftstrid med andra ord!

Bombar'n SB2C varden tredje 
av Curtiss störtbombare som bar 
namnet "Helldiver". Den började 
inte användas förrän 1943, och då 
mestadels av USA:s flotta i han
gar lärt ygsoperati oner i Stilla I la
vet. Störtbombning varen teknik 
som var mycket populär under 
andra världskriget, och innebar 
helt enkelt att man under brant 
dykning siktade in sig på målet 
och därefter släppte bomberna och 
tog upp planet ur dykningen.

Modellen
Jag hade inte tid och möjlighet att 
konstruera en ritnings-modell. 
utan överlät uppdraget på Daniel 
Ryfa. en av de mer erfarna kon
struktörerna med ett flertal kon
struktioner bakom sig. trots sin 
ringa ålder av 16 år (!).

M i n ursprungliga tanke var nån 
av de japanska torpedbombama, 
men Daniel valde istället att kon
struera en Helldiver. vilket visade 
sig vara en lyckträff. Den är stor. 
stabil och stryktålig och blir i och 
med sin storlek lättare alt installe
ra, och även att "meka".

Flygmässigt är den så gott som 
lika vass som de snabbaste planen 
(detta beror mycket på vilken mo
tor du väljer), och den svänger 
snävare än nät annat plan jag sett! 
Start och landningsegenskaperär 
otroliga! Snällare aireombat-kärra 
får du leta efter...

Bygge
Jag vet att många modellflygare 
är konservativa av sig vad del 
gäller materialval. Cellplast an
ses av de flesta vara något "exo
tiskt" material, som man inte kan 
bygga i. Mitt råd är: Ge det en 
chans! Varför inte prova på, och 
se vad du tycker. Det finns många 
fördelar: det går snabbt att bygga, 
och är dessutom hyfsat billigt.

En av de större fördelarna i air
eombat är att en cellplastkärra är 
lättreparerad, i motsats till en 
balsakonstruktion. som oftast är 
omöjlig att laga efter en hård 
krasch. Martin Elmberg
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Martin Larsson HKG-m ästare
Det var måttlig vind och triv

samt vårväder när MFK Gla
diatorerna bjöd in till sin årliga 
HKG-drabbning, GD-1996.

Martin "Beast" Larsson från 
MSK Sländan skulle försvara sin 
ärorika HKG-titel frän förra året.

Tävlingsledningen hade bjudit 
in flera mycket rutinerade kastare 
och många självulnämnda vin
nare. Martin Larsson flög mycket 
säkert under hela tävlingen och 
det förefaller som om han verk
ligen har etablerat sig som Sve
riges bästa HKG-kastare.

Segerliden blev 287 flygsekun- 
der och Martin tog därmed hem 
årets förstapris på 600 kronor.

Stark Mats Rosling
Bäst motstånd bjöd Uppsalas Mats 
Rosling som visade att han också 
tillhör det absoluta toppskiktet. 
Pojkarna från Uppsala var märk
bart stolta över uppvisningen från 
sin HKG-stjärna.

Ty vän- tappade Mats över 20 
sekunder i fjärde perioden och

förmådde därefter inte att komma 
i kapp. Mats slutade tvåa med 274 
sekunder och fick 300 kronor i 
tröstpris. Per Findahl överraskade 
stort genom att slä sig in som 
tredje man. Per har ju termikkän- 
slan i ryggmärgen, vilket givetvis 
är till gagn inte minst i HKG.

Peter Meurling från Gladiato
rerna, som för dagen gjorde 
comeback, lyckades sätta tre max 
och därmed säkra fjärdeplatsen. 
Eloge till Carl-Anders Gerstel som 
under vintern tränat hårt inför täv
lingen. men tyvärr inte lyckades 
resultatmässigt denna dag.Som 
tröst har han nu istället köpt en 
häst.

Norberg i särklass
Henrik Hellgrcn frän Norberg seg
rade med 13 sekunders marginal 
över klubbkompisen Robert Hell- 
gren i juniorklassen. Henrik flyger 
med 25 sekunders snittid per kast, 
vilket är bra dä han fortfarande är 
relativt ung.

Norberg log också andra och

Friflygare är hårda lirare, 
sega kämpar! Janne Forsmans 
rader från Bear Cup berättar 
om friflygning i minus 20 
grader och isig vind.
Inte många andra modellflygare 
hade genomfört någon tävling 
under dylika omständigheter, 
tror Den Gamble Redaktören.

tredjeplatsen i juniorklassen. Det 
enda egentliga motståndet kom 
från en ny lovande kastare från 
Solna vid namn Jonathan Linde
gren. Jonathan kommer med fler 
modeller och härd träning att bli 
farlig till nästa års tävling.

Tävlingskommittén ser också 
med tillförsikt på framtiden för de 
Norbergska kastarna med Henrik 
i spetsen och Per Findahl som 
kvalificerad tränare.

Rekordstor tävling
För andra året i rad dubblades 
antalet startande mot föregående 
år och resulterade i hela 28 del
tagare. Vi tycker att det vore fan
tastiskt kul om ännu fler upptäckte 
hur trivsamt HKG är och ställde 
upp i nästa ärs tävling, då med 
kanske hela 60 startande. De flesta 
som var med 1995 har dessutom 
förbättrat sina flygtider väsentligt 
till årets tävling. Många har byggt 
nya modeller och tränat hårt. T rots 
detta kändes det i atmosfären kring 
tävlingen att alla, oavsett ambi-

tävlingsomrädet mitt ute pä sjön.
Väl framme klockan 8 på lör

dagsmorgonen visade termo
metern i bilen -20°C! Helst vill 
man sitta kvar i bilvärmen. Men 
friflygare är som bekant ett härdat 
släkte och snart var vi igång med 
skidor, pulkor, ryggsäckar och 
modelltrunkar pä väg mot valfri 
startposition. Jag passerade del- 
tagartavlan och noterade att Gurra 
Ågren var med bland FlC-fly- 
garna trots att han inte var anmäld 
och inte fanns på plats!

Första 1-timmesperioden bör
jade. Det hade börjat blåsa i den - 
20,JC-gradiga kylan och det var 
omöjligt att vara utan handskar i 
mer än 10 sekunder! Det var med 
möda och stela fingrar man för
sökte koppla alla funktionslinor 
rätt till limem.

Håkan anslöt värme och batteri 
till modellen, vevade in maxvarv 
och — sprängde snodden. För 
kallt eller möjligen för dåligt

tionsnivå, kom för att ha kul 
tillsammans. Ett stort TACK till 
alla tävlande!

Sug tag i några klubbkompisar, 
träna upp er muskelmassa och 
kasttekn i k, bygg ett gäng modeller 
och kom till GD-1997 och mät era 
krafter mot Martin.

The Unbeatable 
Master-Beast 
Larsson från Sländan
Vill ni ha ni ritningar, idéer till 
kursmaterial, trimtips, regelsam
ling, HKG-dekaler eller om ni 
redan nu vill anmäla er till nästa 
ärs tävling, ring till Martin Tärn- 
roth. tel 08-778 44 89.

Taktikdiskussioner och vila: 
fr  v Mats Rosling (2),
Herbert Hartmann (3) och 
Martin Larsson ( I).
Lilla bilden: en stilstudie av 
segraren Martin "Beast'' 
Larsson.

laddat batteri ? Batteriet var dål igt 
visade det sig senare och Håkan 
värmde fortsättningsvis snodden 
innanför skjortan! Samma sak 
hände Bror E som även har fick 
värma snodden med bröstet!

Undertecknad tog vid och satte 
första periodens 3,5 niinutersmax. 
Håkan kom iväg efter en stund 
och maxade även han.

På med skidorna och iväg i ny
snön och dagens första 2x 2  kilo
metershämtning. På återvägen 
mötte jag Bror som förklarade att 
hakom i luften först när 10 minuter 
återstod av perioden. Bror och 
Nisse vari samma startgrupp som 
Fl A-flygarna som använt större 
delen av periodtiden med att leta 
obefintlig termik!

Både Bror och Nisse maxade i 
första perioden.

Period efter period fortsatte i 
kylan och blåsten. I femte och 
sjätte perioden förlängde arran
gören klokt nog periodtiden till

K yliaB earC up!
o

Arets första World Cup-tävling 
för friflygare blev en min

nesvärd upplevelse. Inte enbart 
beroende på de fina svenska pla
ceringarna utan även för det bistra 
vädret under hela täviingsdagen.

Tävlingen avgjordes på sjön 
Säkksjärvi, cirka 3 mil öster om 
Pori — eller Björneborg som det 
heter på svenska.

Från Sverige deltog Wake-
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flygarna Bror Eimar, Håkan 
Broberg, Janne Forsman och 
Nisse Hollander.

1 Fl A var Per Findahl anmäld, 
men missade färjan pä grund av 
ett förargligt missförstånd.

Arrangören Poris Flygklubb, 
hade plogat en väg genom det 
cirka 30 cm tjocka nysnötäcket, 
så att samtliga 672 deltagare lätt 
och behändigt kunde bila ut till



N u har det hänt igen, den årliga 
tävlingen SOLNAS VÅR

ETT Λ anordnades 21-22 apri I ute 
pä Järvafältet invid Hästa Gärd i 
Stockholm.

Mer som meeting!
Årets upplaga av Vårettan blev 
kanske mera ett meeting än en 
tävling, där friflygare under två 
dagar 1'ick träffa varandra, flyga 
med småklassmodeller och ha 
skoj.

Lördagen började visserligen 
blåsigt, men vårsolen lyste sä att 
en del av dem som kom långväga 
ifråntogsigenturinlillStockholm 
för att titta pä staden och invänta 
att vinden skulle lugna ner sig. 
Nägra trotsade vinden och flög 
med varierande resultat.

Tävlingen hade nämligen inga 
periodindelning, utan man fick 
efter eget tycke göra sina fem 
eller tio starter. Fem starter är det 
i alla klasser för utom i I1KG 
(HandKastGlidare) där den bästa 
av tvä tider räknas.

Vid tvåtiden, när alla hade fått 
sig en stadig lunch på Häst gård, 
sattes flygandet igång. Vinden 
hade då mojnat och fältet fylldes 
med juniorer och seniorer som

sprang omkring med linor för att 
dra upp Fl H modeller eller hämta 
modeller efter sina startförsök. 
Gummisnoddarna knarrade i 77 
cm-modellernaochen vrål hördes 
från HKG kastarna.

De som var riktigt energiska 
höll pä ända fram till efter solens 
nedgång. Del ryktades att någon 
mot slutet sprang under modellen 
för att vara säkra pä var modellerna 
landade och att tidtagningen skulle
bli rätt.

Efter en trevlig dag återvände 
deltagarna till förläggningen på 
Hästa gärd.

Söndagen började med solsken 
och svag vind. De morgonpigga 
parvlade sig ut på fältet redan vid 
sjutiden.

Korvgubben Boman (SE-1) 
kom ut klockan nioochfick nästan 
med en gäng sätta igäng grillen, 
för att mätta de som hade varit 
igäng en stund. Stundtals var kan
ske vädret på lok för bra. till 
exempel då en tävlande efter att 
ha sett sin Knarren i 8 minuter 
lappade den ur sikte.

Söndagen var en sådan där dag 
som man kan leva på under lång 
tid. 57 modeller fördelade på 28 
personer blev det sluti iga deltagar

Solnas Våretta
antalet. De flesta av dessa 28 var 
juniorer med fint byggda model
ler. som dessutom flög bra. Kul!

Solna MSK vill därmed tacka 
alla som varit med och gjort 
Vårettan möjlig all genomföra, 
samt till WENTZELS som hjälpte 
till att stödja arrangemanget.

Välkomna tillbaks nästa år!

Ovan:
Mats Lugnefors laddar sin 
Knarren medan Lars Hafner ser 
pä — sedan impulsiv start (t v).

Nedan:
Cecilia Westerdahl t v med med 
hjälpare.

75 minuter, dä vinden ökat och 
modellerna drev drygt 2 km.

Efter sjunde hade endast Håkan 
och Bror full tid. Nisse slutade 
flyga i andra på grund av ett miss
öde med modellen.

Undertecknad missade totalt 38 
sekunder på grund av för tidig 
fuse i fjärde och dålig luft i femte.

Fly-offen mellan Bror och Hå
kan bestämdes till 6 minuter pä 
grund av överhängande risk för 
att flyga bord frän sjön och hamna 
i skogen i en 7-minutersflygning. 
Båda plockade fram sina fly- 
offmodeller och värmde på med 
nu lånade batterier. Håkan gick 
för med en perfekt vertikal start 
med bra höjd. Bror strax efter och 
med en fantastisk höjd. Håkan 
kom ner på 316 sekunder, medan 
Bror lätt maxade och fusade ned 
mer cirka 30-40 sekunder till godo.

Bror tog alltså maximala World 
Cup-poäng i årets första tävling 
och Håkan fick också ett antal

värdefulla WC-poäng för sin 
andraplaccring. en överraskande 
tredjeplacering lick undertecknad, 
trots fjärde och femte periodernas 
missar.

Sammanfattningsvis kan sägas 
att årets BearCup, trots den iskalla 
nordan vinden, skidäkning/snö- 
pulsning varen intressant och läro
rik tävling. Arrangörsmässigt per
fekt med tvä tidtagare i varje 
startgrupp, rcsultattavlor, förpläg- 
nad med grillad korv, varm saft 
och kaffe mm.

Alt Bror, Olc Torgersson med 
flera, som inte var skidburna, or
kade hålla sig upprätta efter alla 
långa hämtningar under tidspress 
är beundransvärt.

Med sju hämtningar plus fly- 
off-hämtningen pulsade Bror 
sammanlagt nästa 3 mil!

Lite tuffade än en golfrunda, 
skulle jag vilja påstå.

Janne Forsman

På Vårettan 20 april testade 
jag HKG för första gången. 

Jag hade kastat nägra kast när 
någon kom fram och tipsade 
om att ha pekfingret pärätt ställe 
lör att få bra snärt pä lunsen. 
Modellen kom på bra höjd och
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fångade en termikblåsa som 
lörde den upp pä minst 200 m 
höjd. Flygtiden blev över 3 
minuter och flygsträckan mer 
än 2 kilometer.

Det kändes helkul!
Jonathan Lindegren, 13 är
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Sigurd Isacson

Reynolds tal 
m odellflygets 
överliudsproblem

Kurvorna till höger visar hur 
det kritiska Re-talet förskjuts så 
långt nedåt på moderna 
profiler, att åven små 
modellflygplan kan flyga i det 
överkritiska, effektiva området. 
Som synes på figur D, så 
förbättras emellertid glidtalet 
fortfarande något, om 
modellens Re-tal ökas.

nder allt llygandc och 
tävlande med olika stora 
modellflygplan fick jag 

en allt starkare känsla 1943 för att 
nägot "hindrade" en bra strömning 
på mindre modeller. Samtidigt 
kunde jag klart konstatera att 
tyngre flygplan, som flög snabba
re, trots detta inte sjönk särskilt 
snabbare. Detta fann jag orimligt 
utan en ny förklaring.

Det byggdes då redigt tunga 
segelmodeller, och Linköpings- 
eskadem som expert pä sådana 
vann det mesta på tävlingar. På 
min "brandart" om detta svarade 
Erik Bratt att detta var det toki
gaste. Ett tyngre modellflygplan 
glider i samma glidvinkeln (glid- 
tal) och måste kommer ner fortare; 
om del flyger fortare. Han blev 
världsberömd som konstruktör av 
jaktplanet J 35 Draken.

Flera år senare stod det klart att 
jag trots al It hade rätt. Förklaringen 
hette "Reynolds tal". Det var 
motsvarigheten till ljudvallen, 
som Bratt besegrade— fast i andra 
änden.

Sigurd startar forskning
Händelsen hade blivit en utmaning 
lör mig. Jag satte igång forskning 
både teoretiskt och praktiskt med 
flygprov. Den resulterade i "Sun- 
nanvind", som nämnts förut.

Jag hade dä med flygprov, bland 
annat i Linköpings läroverks 
gymnastiksal, jämfört olika ving- 
profiler parallellt med teoretiska 
beräkningar ett par år. Resultatet 
blev vingprofiler för olika Rey- 
nolds-tal. De visas här.

Sedan krävde man att jag skulle 
redovisa resultatet i en bok, vilket 
jag gjorde; 1947 utkom "Modcll- 
plankonstruktion", som jag på ett 
relativt lättfattligt sätt beskrev hela 
"reynoldskomplexet" och i sär
skilda tillägg redovisade mina 
aerodynamiska beräkningar. Än 
idag är allt i boken aktuellt för 
mina beräkningar och trimningar 
av dagens modellplan.

Alla länder flög med SI-seriens 
vingprofiler. Idag har dessa ut
vecklats ytterligare, och trenden 
är klart att dc blivit ännu mer "Sl- 
profiler", alltså ännu lite tunnare. 
Men välvning och nosradie är 
mycket lika. De nya materialen 
har bidragit till denna utveckling.

Den Gamble Redaktörens hög
sta önskan i livet hoppas jag nu 
kunna uppfylla: att jag skall 
förklara Reynolds tal. Detta är 
egentligen så svårgripbart, att jag 
måste tro alt han verkligen vill 
"sätta mig på pottan". Del är bara 
det, att detta verkligen är min 
favoritpotta. Hör här!

När ett modellflygplan flyger 
framåt blåser ju luften övervingen 
och föl jer dess form, som avser all 
böja ned luftströmmen bakom 
vingen. När luften sugs ner, sugs 
vingen upp.

Om nu flygplanet görs allt lät
tare, Byger del allt saktare, och 
rätt som det är har luftströmmen 
så lite energi, att den inte orkar 
släpa över hela vingöversidan 
längre. Den börjar bromsas upp 
för att till slut släppa vingprofilen 
helt och virvla. Då sugs den inte 
längre ner och vingens lyftkraft

minskar. Samt i digt ökar v i rvl am a 
strömningsmotståndet. Flygpla
netglider neråt brantare, får sämre 
"glidtal", sjunker fortare emot 
marken. Planet flyger "under- 
kritiskt".

Så här säger min bok "Modell- 
plankonstruklion" från 1947 — 
för femtio år sedan:

Reynolds tal — 
en betydelsefull faktor
Vi tänker oss ett stort flygplan, 
vars vinge är över en meter bred 
och som flyger med en hastighet 
av till exempel .300 km/timme. 
Med denna hastighet rusar luften 
över vingen lekande lätt frän 
framkant till bakkant. Dessutom 
arvingen (kordan) så stor att luften 
— så att säga — verkar tunn i 
förhållande till den stora vingen.

Om vi minskar ner vårt flygplan, 
sä att vingen får allt mindre korda, 
blir den till slut sä liten att luften 
blir "tjock" i förhållande till vingen 
och strömmar trögare och sämre 
över vingprofilen. Se figur 1.

Var och en vet ju. att till exempel 
ett dun blott sakta sjunker genom 
luften, då del är så litet att luften 
verkar "tjock" (tät) för dunet.

Gör man en modellbål på till 
exempel en halv meters längd, så 
glider den lätt och länge genom 
vattnet av en liten puff framåt. 
Men en likadan båt, blott 5 cm 
läng, stannar betydligt fortare; den 
liksom "kör fast" och vattnet är 
som sirap i förhållande till den 
lilla båten.

Om vi nu återgår till värt flyg
plan och i stället lör kordan min

skar flyghastigheten kraftigt, sa 
kommer vi även nutili ett stadium, 
då luftströmmen är sä "lam" att 
den ej förmår övervinna friktions- 
motståndet mot vingens yta. utan 
släpper profilen och bildar virvlar, 
som på figur 2. Resultatet blir 
samma som om kordan hade 
minskats — man säger, att ström
ningen nätt ett kritiskt värde. Från 
att ha varit överkritisk blir den nu 
underkritisk, om vi fortsätter att 
minska vingkordan eller hastig
heten.

Det är alltså beroende på luft
hastigheten v och vingkordan t 
(egentligen längden för en kropp 
i strömningsriktningen) som 
strömningen blir bra eller dålig 
— det vill säga överkritisk eller 
underkritisk.

I s jälva verket är det produkten 
av dessa båda faktorer, som 
bestämmer strömningen, vartill 
kommer en faktor för luftens 
viskositet ("trögflytenhet"), som 
för vanlig luft vid marken i 
formeln får värdet 1 genom 0,14 
eller 7, vilket är ungefär det
samma.

Denna produkt kallas Reynolds 
tal efter dess upptäckare, och vi 
har nu kommit fram till att

Re = v · t · 7 ........................(7)

Om ett modellplan har t = 20 
cm och v = 5 meter/sekund. så har 
det samma Re-tal som ett med t = 
10 cm och v = 10 meter/sekund. I 
Re-talet skall dock hastigheten 
räknas i cm/sekund och kordan 
som ovan i cm. Man får alltså att 
en normal SI-modell med v = 5 
meter/sekund = 500 cm/sekund 
och t = 15 cm har

Re = v · t ·7 =
Re = 500· 15 -7 = 52.500

Vad har man dä för nytta av att 
veta detta? Jo, en viss vingprofil, 
till exempel den gamla hederliga 
Clark Y (plan undersida med tjock, 
rund nos och 12% (av kordan) 
tjocklek, börjar få dålig ström
ning, då kordan och hastigheten

Figur A
Om vingkordan är alltför liten 
blir strömningen ineffektiv 
(underkritisk)

Figur B
En alltför låg lufthastighet har 
samma verkan som en liten 
vingkorda.
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blir så låga att Re-talet blir 
omkring 150.000. Här börjar det 
kritiska området, uppifrån räknat, 
se figur 3.

Motståndskoefficienten, som 
annars (för mycket höga Re-tal) 
är sä gott som oberoende av luft
hastigheten och vingkordan har 
från höga Re-värden ökat ytterst 
sakta, men börjar dä Re-talet 
minskas under 150.000 alt öka 
katastrofalt.

Minskar vi kordan eller has
tigheten ännu mer blir motståndet 
allt högre tills det kritiska området 
passerats, dä motståndet äter blir 
nästan konstant. Lyftkraftskoef- 
ficienten gör "likadant fast tvärt
om"— den minskar kraftigt inom 
det kritiska Re-området, då Re- 
talet minskar (det vill säga, då 
modellen flyger allt saktare eller 
görs allt mindre ). Se figur 4. Detta 
beror givetvis på samma sak som 
motslåndsökningén. nämligen att 
luften släpper vingproillen vid 
kritiska eller underkritiska Re- 
värden.

Om vi nödvändigtvis skall göra 
en modell med Clark Y-profil så 
måste vi alltså se till att dess Re- 
tal kommer att ligga över det 
kritiska området, som måste anses 
oanvändbart lika väl som det 
underkritiska. Modellen måste dä 
ant ingen vara mycket stor (ha bred 
vinge/stor vingkorda) eller flyga 
mycket fort.

Gäller deten vanlig modell kan 
vi aldrig uppnå ett Re-tal större än 
150.000 (enligt föregående haren 
S1 :a Re = omkring 50.000. En 
S2:a får ungefär Re- = 65.000. 
Clark Y-profi len och I i knande kan 
alltså inte användas på modell- 
flygplan. (Dock används den i 
stor utsträckning på radiostyrda 
så kallade nybörjarmodeller).

Det kritiska Re-området ( kallat 
Reknl) varierar för olika profiler 
och är betydligt lägre för en tun
nare. spetsigare och mera välvd 
profil. Se figur 5.

Åtminstone de tvä första anled
ningarna att Re^n( sjunker är ju 
rätt naturliga, da den "slöa" luf
tströmmen. när lufthastigheten

(Re-talet) minskar, givetvis orkar 
följa en spetsigare eller tunnare 
profil ännu längre, medan denna 
inte bromsar upp luftströmmen i 
samma grad.

Det går alltså att rita en profil, 
som passar för varje Re-tal. Det är 
däremot ej lämpligt att välja ut en 
synnerligen tunn, spetsig eller 
välvd profil med R e ^  omkring
10.000. medan modellen beräknas 
flyga med ett Re-tal av till exempel
50.000. En profil med ett Ren
tal på ex. 40.000 kan passa.

Nu kommer ju vingen all flyga 
överkritiskt, om dess Re=50.000, 
och den får bästa möjliga lyftkraft 
och glidtal.

Verkningar på den 
flygande modellen
Lät oss studera några problem, 
som förr knappast kunde förklaras, 
men som efter klarläggandet av 
Reynolds tal och dess inverkan pä 
strömningen lätt kan lösas. Har ni 
sett en segelmodell bringas i över
stegring av ett vindkast, sänka 
nosen för "upphämining" och i 
stället börjar "trycka"? 1 lar ni sett 
den dyka allt snabbare mot marken 
utan att ta upp ...

Eller har ni sett en motormodell 
som kastas iväg och med hög fart 
susar efter marken utan att kunna 
stiga mot skyn? Snart sagt varje 
modell flygare har väl fått samla 
upp sin modell "som en byggsats" 
efter en dylik tryckning. Den beror 
hel t en ke 11 därpå att mode Ilen haft 
en lyftande stabilisator, som burit 
en del av modellens tyngd.

Emellertid har stabilisatorn,

Figur D ·  Modern profil (SI 6300S)

"Den lilla 
modellenflyger 
nästan lika bra 
som den stora!"

/600CO /faøøa

som ju har mindre korda och 
reynoldstal än vingen i normal 
flykt, flugit med underkritisk 
strömning kring profilen, som 
alltså har varit för tjock eller 
trubbig och haft ett kritiskt Re-tal 
ett stycke över det. med vilket den 
flugit. När nu planet fått ökad 
hastighet av någon anledning, har 
stabilisatorns Re-tal alltså ökat och 
uppnått eller rättare sagt över
skridit det kritiska området för 
profilen; den har plötsligt börjat 
lyfta bättre. Resultatet blir då att 
stjärten höjs, farten ökar ännu mer, 
Re-talet 1 ikaså och därmed stabi 1 i 
satorns lyft kraft — planet dyker 
allt brantare.

Hur avhjälpa detta?
Hur skall dä detta avhjälpas? 
Endast genom att bygga en ny 
stabilisator med rätt beräknad 
proli 1. det vill säga ti 11 räck ligt tunn 
och spetsig i nosen och gärna mera 
välvd. Vi återkommer till detta 
underrubriken "bärplansprofiler".

Nu kan vi också med hjälp av 
Re-talet förklara till exempel 
varför en liten modell flyget sämre 
än en stor. Om de har samma 
vingprofil är saken mycket lätl- 
förklarad; medan den stora mo
dellen med sitt större Re-tal tro
ligen llyger överkritiskt, flyger 
den lilla med samma profil san
nolikt underkri tiskt.

Den lilla modellen flyger san
nolikt med högre hastighet i en 
brantare vinkel mot marken och 
flyger alltså avsevärt kortare tid 
från en och samma höjd.. Den är 
mindre effektiv.

MenomvinuQb konstrue
rar en liten och en stor modell och 
beräknar vingprofilerna efter de
ras Re-tal, så att den lilla få en 
tunnare och spetsigare profil, 
kanske mera välvd än den profil 
vi beräknar för den större mo
dellen, hur blir det då med flyg
förmågan?

Jo, skillnaden på de två mo
dellernas flygtid blir inte alls så 
stor längre. Men den större flyger 
fortfarande bättre än den lilla, ty 
den stora "tål" en tjockare profil 
som således ger större tryckskill
nad på över- och undersidan och 
därför högre lyftkraftskoefficent. 
Denna modell behöver inte flyga 
så fort som den lilla för att fä 
tillräcklig lyftkraft, och den 
kommer därför inte så fort ned till 
marken.

Dessutom kan vi inte komma 
ifrån, även om den lilla modellen 
har en riktigt beräknad profil, all 
den fåren sämre strömning med 
sitt sämre Re-tal. Ty även om dess 
profil är tunnare och ger en lägre 
lyftkraftskoefficient. så blir inte 
dess motståndskoefficient pro
portionellt lägre, utan förhållandet 
mellan dessa tvä, det vill säga 
glidtalet. blir sämre än för den 
stora modellen.

Med annan profil, då?
Om vi nu bygger en vinge till den 
stora modellen med den lilla 
modellens profil, hur blir det dä? 
Jo, glidtalet blir bättre än för den 
lilla modellen, eftersom Re-talet 
är större.

Fortsättning nästa sida!

Figur E
Modifiering av vingprofil typ SI 63008för lägre Re-tal. 
Profil S t 63008 är avsedd för Re-tal över 40.000, men 
genom att minska tjockleken från 8% till 6% av vingkordan, 
sänka nosvälvningen och minska nosradien från 0,5% till 
0,2% kan profilen användas för Re-tal omkring 20.000.

Figur F
Hur turbulenstråden tidigare 
monterades på en vinge.

Cu-t
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SlQURD Isacson 73508

Station ... 0 2.5 5 : 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Upper ... 0 3.0 j 5.0 7.6 9.9 10.3 10.0 9.2 8.0 6.5 4.6 2.7 1 0.4
Lower ... 0 rf). 4 1-0.4 0.4 2.0 3.0 3.5 3.4 3.0 2.3 1.4 0.4 i 0

SlUURD Isacson 84009

Station ... 0 2.5 5.0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Upper ... 0 2.6 4.6 7.0 9.6 10.5 10.5 9.7 8.3 6.7 4.8 2.7 I 0.2
Lower ... 0 -0.5 1-0.6 -0.3 0.6 1.3 1.8 2.0 2.0 1.8 1.3 0.6 0

__ V

Reynolds ta l...
Fortsättning från före g. sida!

Men jämfört med den stora 
modellen med den för dess Re-tal 
beräknade profilen har denna 
tunn profilerade vinge givetvis 
ingen chans, ty den senare måste 
som vi sett flyga fortare för att 
uppnå samma lyftkraft och får 
sämre glidtal. och därför når den 
fortare marken.

Av detta lär vi oss med en gäng 
att det först och främst gäller att 
beräkna vingprolilen så att vingen 
(modellplanet) kommer att flyga 
med ett Re-tal. som ligger något 
överprofilens kritiska Re-tal. Med 
del gäller också att se till. att 
modellen får ett så stort Re-tal 
som möjligt, det vill säga alt man 
gör den så stor man kan — eller 
rättare — gör vingen så bred som 
möjligt. Men observera, att du 
försämras sidorförhållandet och 
spetsö verströmn i ngen.

Laminar och turbulent 
strömning — 
turbulenstråd
Vi skall skärskåda strömningen

Efterlysning
Jag var i Bodö och tävlade. I en 

paus tänkte jag åka till Jungfru
öarna strax utanför. På väg dit 
fick jag syn på några ungdomar 
med modellplan. Jag stannade.

Nere på ängen upptäckte jag att 
de försökte få upp en Blue Phoe
nix. De hade problem. Jag hjälpte
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under olika förhållanden för att 
mera vetenskapligt förklara Rey
nolds tal och därmed samman
hängande problem.

Lät oss se på ström n i ngen kri ng 
en vingprolil av typen SI 63008 
vid ett mycket lågt Re-tal, till 
exempel Re = 20.000. vilket vi 
säkert vet är underkritiskt för 
denna profil, som är beräknad för 
Re-tal mellan 40.000och 100.(XX).

Den lama luftströmmen som 
flyter jämnt och lugnt över profil
översidans främre del, kallas 
laminär (skiktad), därför att den 
flyter i obrutna skikt (lamina) utan 
att blandas om genom virvling. 
Den laminära luftströmmen smiter 
exakt efter vingytans alla små 
ojämnheter och bromsas upp kraf
tigt av den därav uppkomna yt- 
friktionen. Redan tidigt har 
luftströmmen förlorat så mycket 
rörelseenergi att den inte längre 
orka följa profilens buktade över
sida, utan avlösas mer eller min
dre, och bildar kraftiga virvlar 
med högre motstånd och lägre 
lyftkraft som följd.

Detta förhållande har vi redan 
visar i figur I och 2 — om ej mera 
vetenskapligt förklarat.

dem och snart seglade den i den 
svaga termiken ut över havs
stranden i den sjunkande solen. 
Killarna blev glada och jag med 
dem. Jag tog några bilder, men 
har tyvärr förlorat adressen. Så 
om Ni pä bilden känner igen Lr, 
ring till mig på +46 611 165 00 
eller skriv till KA. Box 2060, S- 
871 02 Härnösand, så skickar jag 
några kopior. Hälsningar/KA
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Sigurd Isacsons nyskapade och nyskapande profiler väckte uppseende 
världen över. De presenterades i många modellflygtidningar — här ur 
engelska Aeromodeller Annual. Hans "piratkopierade" profilritningar 
trycktes upp i olika storlekar och såldes — utan Sigurds medgivande

Nu ökar vi emellertid Re-talet 
genom att öka flyghastigheten. 
Avlösningspunkten vandrar lång
samt bakåt allteftersom hastig
heten ökas. Detta beror på att 
luften har större energi och orkar 
längre fram på den bromsande 
ytan av profilöversidan.

Lyftkraften ökar sakta och 
motståndet minskar i samma takt, 
det vill säga glidtalet ökar. När 
hastigheten blivit så stor. att Re- 
talet börjat överskrida omkring 
30.000 händer det plötsligt att 
luftströmmen vid klyvningen mot 
den spetsiga profilframkanten 
börjar virvla i små virvlar — 
"turbulera".

Genom dessa små virvlar för
mår luften "rulla" över vingytans 
små ojämnheter i stället för smita 
utefter dem och den glider nu lätt 
över hela profilens längd.

Samtidigt kan den också uppta 
energi från de längre bort frän 
vingytan strömmande skikten, 
som genom mindre friktion ström
mar betydligt fortare. Den turbu
lenta strömningen är energi rikare 
och förmår övervinna ett större 
motstånd.

Glidtalet är nu omkring dubbelt 
sä stort som vid Re = 20.000. men 
ökas Re-talet ännu mer, så blir 
glidtalsökningen inte längre så 
stor. Vi tänker oss nu att vi med 
profilen SI 63008 pä en vinge 
utgår från Re-talet 20.000 och i 
stället för att öka hastigheten ökar 
vingkordan och därmed Reynolds 
tal. Som vi ovan nämnde bromsas 
del närmast vingytan rusande luft

skiktet upp kraftig, medan luften 
strömmar allt snabbare ju längre 
från vingytan den rusar fram.

Detta närmaste skikt, som 
bromsas upp genom friktionen 
mot vingytan, kallas gränsskiktet. 
Någon ändring i gränsskiktet som 
i föregående fall får vi inte nu. 
Men medan gränsskiktets tjocklek 
är oförändrat dä vi ökar ving
kordan, blir den höjd av de luft
skikt. som bromsas upp mot ving
ytan mindre i förhållande till den 
större kordan.

Det uppbromsade gränsskiktet 
får allt mindre bety delse, ju större 
vi gör kordan. Även nu förbättras 
lyftkraft och glidtal, det vill säga 
vi fårbättreglidtal ellereffektivitet 
på vingen. Men om resultatet i 
verkligheten blir samma när vi till 
exempel fördubblat vingkordan 
som när vi fördubblat flyghastig
heten, kan forskningen ännu inte 
bevisa fullständigt. 1 dessa bägge 
fall har vi alltså sett hur del i 
verkligheten kommer sig att 
strömningen blir överkritisk och 
bättre då man utgår frän ett under
kritiskt strömningstillstånd och 
ökar hastigheten eller vingkordan.

Nu skall vi se hur man kan få 
strömningen överkritisk endast 
genom att ändra vingprolilen. Vi 
tänker oss alltså vår SI 63008 vid 
ett Re-tal av 20.000. då luften 
alltså strömmar laminärt över no
sen, bromsas upp, avlöses på över
sidan och bildar virvlar. Vi vill 
åstadkomma en småturbulent 
strömning, vilket är detsamma 
som överkritisk i detta fall. Forsk-

Handtag & tankar för lina
Det är sannerligen inte alltför 

lätt att hitta bränsletankar till 
lin plan nuförtiden men vänd er 
till Linecenter i Riddarhyltan och 
tala med Erik Huss så kan han 
kanske hjälpa till.

De avbildade tankarna på bilden 
ovan är från Spanien och till

verkade — intressant nog — av 
genomskinlig plast.

Linecenter— 0581-92072

I samband med förberedelserna 
av byggteslet av linplanet Junior, 
så fick jag också information om 
all där finns bra linflyghandtag av
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ningen har visat, att denna turbu
lens frambringas av den spetsiga 
profil framkanten, och alt den 
framkallas vid ett lägre Re-tal ju 
tunnare och spetsigare profilen 
är.

Vi gör nu om vår profil, som 
hade en tjocklek av 8% av kordan. 
en nosradie av 05% och en tan
gentvinkel vid nosen av cirka 60° 
till 5% tjocklek, 0,2% nosradie 
(eller helt spetsig nos. r = 0) och 
45° tangent vinkel.

Säkerligen har vi nu lyckats 
frambringa turbulent strömningen 
redan vid Re = 20.000 och ett 
överkritiskt flygtillstånd med full 
effek t i v i tet hos vi ngen. M en den na 
har nu blivit väl tunn och förlorat 
mycket av sin bärförmåga.

Och därmed ställer vi oss frå
gan, om vi inte på något sätt kan få 
strömningen turbulent kring en 
profil med sä god effektivitet vid 
överkritisk strömning som SI 
63008? Del går lätt. På "konst
gjord" väg kan man åstadkomma 
detta med hjälp av en så kallad 
turbulenstråd, som anbringas i 
framkanten pä vingen. Idag har 
man alltid turbulensträd pä 
moderna modeller, men den har 
flyttats upp direkt på vingnosens 
översida.

En vinge flyger enligt ovan
stående bäst, om den är extremt 
bred. Men så enkelt är det inte: då 
får vi större spetsöverströmning 
av trycket och förlorar lyftkraft...

/ nästa nummer fortsätter Sigurd 
an berätta om sin spännande liv 
ocli sina tävlingar till lands, till 
sjöss och i luften. Den enda som 
är svensk mästare i alla tre 
elementen — och det tjugoåtta 
ganger...

märket SIG. Handtagen i röd plast 
är lämpliga lor nybörjaren, som 
till en början har nog av alt bygga 
och Hy ga in sin modell.

Handtagen, liksom byggsatser
na till Junior (se test sidan 39 i 
detta nummer!) kommer från Mo
del Produkter. Härnösand.

Model Produkter 
telefon 0611-16500 
telefax 0611 -188 62

D en anrika gam la amerikanska 
modell motorfabriken Fox 

har fått ännu en återförsäljare här 
i Sverige. JW:s RC-Import tar 
hem dessa välkända motorer.

Vi har fått tillfälle att la en titt 
på Fox 15 BB RC, som nu åler har 
kommit i produktion efter några 
års bortovaro från marknaden.

Vi testade för ett antal år sedan 
denna motor här i Model Iflygnytt, 
men eftersom det är en mycket 
intressant motor sä tycker vi att 
det kan vara på sin plats för nytill
komna läsare all ge en kort be
skrivning av denna potenta sak.

Fox motorer har varit kända lör 
sin lite råa yttre finish, men detta 
exemplar var klart bättre än den 
av oss tidigare testade motor och 
fullt i klass med många andra 
modellmotorer.

Motorns skapare, Duke Fox, 
varen man med speciella åsikter 
om motorkonstruktioner och hans 
motorer liknade ingen annans.

Framgångsrika har herr Fox' 
motorer varit, och den välkända 
Fox 35 Stunt har tillverkats i fler 
exemplárech vunnit fler tävlingar 
än någon annan modell motor.

Enligt fabrikens uppgifter har 
man tillverkat mer än en miljon 
Fox 35:or. vilket gör det till värl
dens mest tillverkade medelstora 
motor — de små Cox-motorerna 
har förmodligen gjorts i större 
serier.

Intressant
Denna Fox 15 är intressant på 
många vis, inte minst genom alt 
man har delat vevhuset på ett litet 
okonventionell sätt, vilket gör att 
man kan vända avgasporten åt 
vilket häll som helst.

Motorn är Schnurleportad, men

J  VV . v RC-Import
S. Esplanaden 18 
387 32 Borgholm 
Tel 0485-129 51 (helg) 

031 -65 46 92 (vard)

Fox 15
BBFtC POWER

är inte av ABC-typ, som många 
konkurrenters, ulan utrustad med 
en stål-"cyile" och kolv av mach- 
nite (ett tätporigt gjutjärn).

Fabriken uppger att cylindern 
är handlappad till absolut snävaste 
möjliga marginal för maximal 
kompression, ulan att den förden 
skull är benägen att nypa.

Fox-motorer kan man få i en 
rad olika utföranden som till 
exempel ined lin- eller RC-för- 
gasarc, med eller utan kullager.

Motorerna finns i . 15—,74-stor- 
lek och leveras med Fox original

stift och äggformade ljuddämpare 
av enkel enkammars expansions- 
modelI. Ti11,40-motorer och större 
finns Quite-dämpare att köpa.

En mycket intressant sak med 
Fox är att man provköroch justerar 
alla motorer före leverans. Fox- 
fabriken håller för övrigt hård
nackat fast vid att ricinolja är det 
bästa smörjmedel för modellmo
torer.

Priset för denna Fox 15 är satt 
till 675:-, vilket väl får anses som 
billigt i dagens läge.

Text och foto: Conny Aquist

Ibland när man skriver artiklar 
sä kommer sakuppgifter bort, 
glöms av eller tillkommer nya 
saker.

Jag glömde att nämna i Mo- 
dcllflygnytt #6/1995 att den 
Wankelmotor, som jag testade 
hade ställts till vårt förfogande 
av Graupners generalagent i 
Sverige, Hobbyborgen AB, Box

31,360 71 Norrhult. tel 0474-405 
10. Vi lackar för deras behjälp
lighet och ber om ursäkt att denna 
uppgift inte kom med.

I Modellflygnyll #4/1995 tes
tade jag Ford Flivver från tyska 
Jamara, som jag visserligen tyckte 
var käck, men utrustad med en 
omöjlig och felaktigt konstruerad 
kropp. Jag hade råkat fä en tidig

förproduktionsbyggsats med 
det felet. Pä senare satser är 
felet åtgärdat och utgör inga 
problem för en hugad spekulant.

Som gammal T- och A-Ford- 
entusiast. så tackar jag för den 
förbättringen av en i övrigt 
ovanlig och trevlig modell.

Med vänlig hälsning!
Conny Åquist
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Sven-Olo v Lindén

M odell fly gets historia, 
del9,1930-talet
För att förstå situationen då 

det gäller flyg och modell- 
flyg i synnerhet, måste man 
ha klart för sig att den ekonomiska 

situationen för gemene man var 
mycket ansträngd.

Arbetslöshet rådde. Inga kassor 
för understöd existerade så som i 
nutid. Många var hänvisade till 
nödhjälpsarbete. Det var inte lätt 
för unga pojkar att få pengar till 
fritidsverksamhet, när mat sak
nades pä bordet.

I bättre bemedlade hem hade 
kanske Kriiger-kraschen satt sina 
spär med ekonomiska problem 
som följd.

1930 hade KS AK för avsikt att 
arrangera en stor internationell 
luftfartsutställning i Stockholm 
som ett led i klubbens 30-års- 
jubilcum.

Projektet kunde inte föras i 
hamn. Den svåra kristiden påver
kade klubbens ekonomi och en 
viss håglöshet spred sig. Ändå 
fanns entusiasm och framåtanda.

ILIS
Året därpå kunde KSAK med 
I u ftfartsi nspeklör T ord Ångström 
i spetsen genomföra den planerade
20

ILIS-utställningen i Stockholm — 
Internationella Luftfartsutställ- 
ningen i Stockholm — i maj.

Stockholms-Tidningen drev på 
intresset för flyg i landet. Man 
förstod att börja så att säga i rätt 
ända och ordnande en modell- 
planstävling på Gärdet i samband 
med ILIS.

"St.-T. unga ilygplansbyggarc 
utställa i NK". Den rubriken fanns 
27 maj i Stockholms-Tidningen. 
Ett hundratal modellplan visades 
upp. De tävlade i två klasser: 
Flygande respektive icke flygan
de. Publiken fick rösta fram "Bästa 
modell".

Ett "jättestort" hydroplan med 
tryckluftmotor visades byggd av 
en 13-årig konstruktör vid namn 
Sture Adamsson.

Det är inte alltid sä lätt för 
journalisterna alt behärska flyg
termerna. Vad sägs till exempel 
om att

"En raketdriven reaktionshelio- 
meter skall demonstreras på Gär
det på söndag."

Stockiwlms-Tidningens första
sida den 1 juni 1931.

"Modellflygct gjorde stor succé 
på Gärdet."

Citat ur Stockholms-Tidningen: 
"I strålande sol hölls Stockholms- 
Tidningens och N.K:s modellflyg
tävling på Gärdet i går— samtidigt 
som en alltför kraftig Nordan 
vål lade åtskillig oreda i protokollet 
och tvang de unga flygmästarna 
alt skrinlägga alla funderingar på 
nya rekord.

Den som blev minst lidande av 
dagens kuling var Nalle Håkans
sons segclflygmodell som glade
ligen seglade till sig dagens rekord 
både lör tid och distans. Vad som 
först och främst kunde konstateras 
var emellertid ett överraskande 
stort intresse för den nya sporten, 
ej endast bland pojkarna själva 
oeh deras vänner och bekanta utan 
även bland äldre, som i stora skaror 
sökt sig ut till startplatsen under 
N.K:s färggranna drakar.

Tävlingarna inleddes med en 
rad flygprov med de i konstruk- 
tionstävlingen deltagande mo
dellerna. Först seglade den lyc
kade Håkanssonska glidflygaren 
i vida cirklar över de skädelystna 
och nådde, som nämnts, dagens 
bästa resultat.

Därefter gjorde Sture Adams
son sin sensationella raketmodel]

Ladugårdsgärde 21 maj 1930.
Ett sjöflygplan med trycklufts- 
motor — luft pumpas in i plåt- 
tubenAroppen till 7 atmosfärers 
tryck och driver den 3-cylindriga 
motorn.
klar till start. Länge sysslade den 
unge uppfinnaren med sin märk
liga flygapparat, och åskådarnas 
intresse stod på helspänn, när 
äntligen stubintråden tändes.

Men liksom så många genier 
före honom fick även Sture känna 
på Fortunas oberäknelighet och 
lida nederlagets smälek.

Ty inför publikens argusögon 
vägrade raketplanet att gä till 
väders, såsom vid de lyckade 
provflygningarna dagarna förut. 
Det spottade eld och rök — men 
det var också allt.

Troligen berodde missödet på 
den mindre lämpliga terrängen, 
där Gärdets toviga gräs bromsade 
maskinens framfart. I rask följd 
ställde de startande i St.-T:s och 
N.K:s gemensamma flygtävlingar 
upp.

Två och tvågingo de till väders. 
Den starka vinden spelade vid 
flera starter de små planen svåra 
spratt. De tumlade om i luften för 
vindstötarna under loopings och 
rolls, som skulle glatt en Jäder- 
holm, men givetvis blevo tider 
och distansnoteringar lidande på 
denna konstflygning.

Bäste man blev unge Bussler 
med sin lilla smarta Wameford- 
Moth. som uppnådde hela 86 
poäng, ett mycket gott resultat 
under rådande förhållanden."

Efter ännu en uppvisning av det 
populära segelplanet drogo sig de 
tävlande och större delen av 
publiken till ILLS.

Gösta Andrée talade i korta och 
kärnfulla ordalag om den nya 
sporten, m odcllflygningens, 
betydelse för ett lands ungdom 
och förrättade prisutdelning av en 
rad priser i form av penningpre
mier och ståtliga pokaler. Kraftiga 
applådsalvor hälsade de unga 
pristagarna.

Resultatlista:
A. Icke flygande skalamodeller.

1. Bo Reuterswärd, Stockholm
50 kr + St.-T. plakett
2. K.E. Wickcll, Kyrkhult
25 kr + St.-T. plakett
3. Olov Jonsson. Hammerdal
10 kr + St.-T. plakett

B. Flygande modellplan.
1. P.E. Lundberg, Lidingö
50 kr + St.-T. plakett
2. Per Collin,
25 kr + St.-T. plakett
3. Sture Adamsson, Stockholm
10 kr + St.-T. plakett
Publikens omröstning gällande

"Bästa modell" gav 44% av rös
terna till Per Erik Sundbers som 
fick 25 kr.
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St.-T. & NK:s flygtävling.
Klass I < 40 cm vingyta
1. K.G. Bussler
2. Rudolf Abelin
3. Per Collin.
Klass 11 > 40 cm vingyta
1. C. Zetterberg
(Warneford Nipper)
2. G.M. Armfel dt
3. G.Strindberg.

"Vingarna"
Cil. "Flygning":
"Lifter ett längre diskussionsmöte 
å St.-T:s lunchrum den 6 juni 
bildades en ungdomens egen mo
dell flygklubb. vilken antog nam
net "Vingarna" St.-T:s model I- 
flygklubb.

Det var det glädjande resultatet 
av den konstruktionstävlan för 
modellflygplan, som Stockholms- 
Tidningen anordnat veckorna 
förut och som vann livlig anslut
ning hos de unga flygentusias
terna. Klubben, som kommer att 
driva propaganda för modell- 
flygsporten genom modeII bygg
nad. flygtävlingar och studium av 
flygning i alla dess grenar, avser i 
första hand all samla Stockholms 
llyginlresseradc ungdom till ar
bete för den nya sporten, men 
naturligtvis kunna alla pojkar, o- 
beroende av varde bo ingå i klub
ben. Landsortsmedlemmarnas 
uppgift bör emellertid i första hand 
bli. att var och en pä sin ort söka fä 
till stånd en klubb ansluten till 
Stoekholms-Vingama. men med 
egen styrelse och efter förhållan
dena lämpat arbetsprogram.

Redan vid starten tecknade sig 
ett 20-tal ungdomar av olika åldrar 
och uppställdes härvid vissa ål
dersbegränsningar. Sålunda be
stämdes att i den av sju medlem
mar bestående styrelsen minst fyra 
skulle vara tonåringar, d.v.s. icke 
ha uppnått tjugo är. Åldersgränsen 
nedåt sattes till tio år. Beträffande 
avgifterna bestämdes, all med
lemmar under 15 år skulle betala 
2:-kronor i årsavgift. 15-19-årin- 
gar 3:- kr., samt efter fyllda tjugo 
år 5:- kronor. Äldre, vilka som 
passiva medlemmar ingå i klub
ben, betala även 5:- kr.

Slutligen utsåg klubben tre rned- 
lemmaratt under sommaren arbeta 
pä förverkligandet av dess när
maste önskemål; anskaffandet av 
en lämplig verkstadslokal för 
modellbyggnad. Nästa samman
träde kommer att hållas vid 
skolornas öppnande i höst och till 
dess har nog klubbens medlems
antal överstigit 100-talet."
Flygnings
Modellpristävling
Tidskriften "Flygning" utlyste i 
slutet av 1932 en rnodellpris- 
tävlan. Motivet för denna var all 
öka intresset för flygning. Svenska 
flygare var kända som skickliga

Från tidskriften Flygnings modellutställning i 
Stockholm våren 1933. Vi må he läsarna ursäkta 
bildkvaliteten, som kunde blivit bättre om vi haft 
originalfotografiet. Detta rast re rut från Xerox-kopia.

piloter, trafikflyget varen förebild 
för andra länder och vår llyg- 
industri började gå framåt.

Föratt vän land ej skulle komma 
pä efterkälken i den utveckling 
som skedde världen över ford
rades ett fortsatt intensivt arbete. 
För den skull beslöt ledning för 
tidningen att utlysa denna tävling.

Man delade in flygmodellerna i 
fyra grupper:

I. Slavmodeller
II. I lygkroppsmodeller
III. Rekordmodeller
IV. Vattenmodeller.
Flygmodellerna skulle vara

byggda antingen efter egna rit
ningar eller efter redan befintliga 
konstruktioner. Färdigköpta 
modeller ställdes utom tävlan.

Flygprov skulle sedan avgöra 
placeringarna. Under april månad 
1933 skulle så slutproven ske — i 
Stockholm pä Ladugårdgärde, i 
Göteborg på Torslanda och i 
Malmö på Bulllofta. Eventuellt 
kunde flera platser komma i fråga 
om deltagandet blev stort.

Många tina priser utlovades 
bland annat flygturer, flyglektio- 
ner, penningpriser och böcker. 
Samtidigt publicerade "Flygning" 
en ritning och beskrivning till 
modellplanet "Örnungen". Kon
struktionen gjordes troligen av 
Harald Martin.

Av det hela blev en utställning 
i Stockholm.

"Svenska Modell- 
Fly gklubben Eskader"
Pä hösten 1933 bildades av några 
flygintresserade ungdomar i 
Stockholm "Svenska Modell- 
Flygklubben Eskader", som snart 
räknade flera hundra medlemmar 
över hela landet.

S.M.F.E. ordnade i maj 1934 
den dittills största modellplans-

utställningen i 
Stockholm.

T i d s k r i f t e n  
"FLYG" intervjua
de i början av 1934 
klubbens sekretera
re I lans Langhorst, 
senare direktör för 
Eskader i Stock
holm.

"Ja", säger herr 
L a n g h o rs t, "v å r 
klubb bildades ju så 
sent som i höstas 
men vi har ändå fått 
över hundratalet 
medlemmar. Vi har 
hittills mest syssel
satt oss med att byg
ga små skalamodel- 
ler av kända flyg
plan såsom Gce- 
Bee, Supermarine,
Curtissm.il. storlek 
20 cm upp till 60 
cm mellan ving
spetsarna. De llesta 
av dessa äro flygande, alltså för
sedda med gummibandsmotor 
(som drages upp och sedan snurra 
runt propellern när maskinen 
slappes). De flyga ganska bra och 
äro billiga all bygga. De minsta 
kosta inte mer än 2:25 kr. ..."

Stockh olm s - Tidn i ngen 
"Junior"
En särskild bilaga till dagstidnin
gens lördagsupplaga ägnade varje 
vecka några spalter åt modell fly
get. De byggsatser som hittills 
funnits alt köpa frän SMFH hade 
inte vunnit alla medlemmars in
tresse, därför bestämdes att ett 
medlcmsräd skulle göra modell
val. Medlemmarna tyckte att 
byggsatserna var fördyra. "Fokker 
Triplane" spv 15 cm kostade kr 
1:30. "Northrop Gamma" kr 7:20.

"Polish Fighter" kr 3:90. "Do K” 
kr 2:40. Graf Zeppelin i två stor
lekar kostade kr 3:25 resp. 8:-.
I mars 1934 presenterades en 
modellsats till "Lockheed Vega" 
med spännvidd 45 cm och längd 
30cm. Satserna importerades från 
USA. Priset varkr5.55/st. SMFE:s 
idé var att främja modellflyg- 
sporten och möjliggöra billigt in
köp av byggsatser och material.

SMFE-möte
Det blev trångt pä Stockholms- 
Tidningens lunchrum, då 70 
medlemmar kom till ett SMFF- 
möte. Claes Prvtz utsågs till ord
förande. Efter en livlig diskussion 
valdes ett medlemsråd. 15 per
soner föreslogs ingå i medlems-

Fortsättning nästa sida!

Uisiällningsmodellen på papperet!
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Modellflyghistoria
Fortsättning från föreg sida!
rådd. 21 namn kom på förslag. 
Av dessa valdes: Sten Helling, 
Klas Zetterberg, Karl Liljekvist, 
Göran Holmqvist, Nils von Hen- 
nigs. Jakob Gcllcr, Ragnar Jcrl ing. 
Arne Sundstedt, Boris Svensson, 
Karl R:son von Heidenstam, 
Göran Strindberg, Evert Almgren, 
Sven Dahlberg, Harald Martin.

Göran Holmqvist utsågs till 
rådets ordförande. Löjtnant Åke 
Söderberg och Albin Ahrenberg 
kallades som hedersledamöter. 
Den 400:e medlemmen. Torvald 
Emanuelsson från Åsunden regis
trerades.

Klubbens ekonomiska ställning 
var god. I maj månad avsågs att 
ordna cn utställning. Den 500:e 
medlemmen blev Herbert Olsén, 
Karlskrona 8/4 1934 och han fick 
en byggsats till Supermarine.

Åke Sundelin fick medlems
nummer 494. Bertil Dahlqvist in
registrerades som medlem 506. 
(Bertil D är Coupe d'Hivcr-entu- 
siast — se sidan 38!)

Utställningen 1934
I maj hölls utställningen i Nybro- 
palatset. Stockholms-tidningcn 
lockade med foto och notis om 
Frank HawkVSky C hief.

Albin Ahrenberg som utsetts 
till hedersledamot accepterade 
utnämningen och lovade att 
komma och hålla ett föredrag. 
Inträdet var 50 öre. Ville man bli 
medlem kostade det 2:-. Ett 
medlemsmärke kostade 1:-.

En flyglektion i Ing. Ekmans 
"Sikorsky"-ambfibie utlottades 
vid utställningen.

Bland de utställda modellerna 
märktes Evert Almgrens dubbel- 
däckare av 2-sitsig sportmaskin 
med 1,5 meters spännvidd. Den 
sades ha flugit 250 meter.

En furir vid 2:a flygkåren i 
Karlskrona visade en skalamodell 
av ett svenskt sjöstridsplan, ej 
flygande.

Där fanns också modeller av 
t.ex. Kurt Björkvalls "Moth" och 
Aerotransports "Northrop Gam
ma". Andra SMFE-modeller var

till exempel. "Lockheed Vega" 
och "Fokker Triplane". En sjuk 
pojke utställde 10 modeller värda 
200 kr/st. På 14 dagar anmäldes 
sig många nya medlemmar. Ut
ställningen gick med ekonomisk 
vinst.

Till en av Evert Almgren kon
struerad modell - "SMFE 1" (se 
sidan 21!) *) såldes byggsatser 
under utställningen — priset var 
7:50 kr. Det var en semiskala- 
modell av "SE5" med en spv av 
60 cm. Byggsatsen såldes även 
på postorder.

'  'Modellplansflygning''
1934 utkom på C.E.Fritzes Bok
förlag en modellflygbok: "Mo- 
dellplansflygning" författad av 
Harald Martin. I den beskrivs 
utförligt hur man bäst skulle 
konstruera och bygga gummi
motordrivna modellplan.

De anvisningar som gavs följde 
de erfarenheter författaren vunnit 
genom bygge och flygning med 
en modelllyp "Falkungen", som 
konstruerats av John Lindqvist i 
samarbete med Martin.

Genom Harald Martins försorg 
såldes också byggsatser till dessa 
modeller och ganska många 
exemplar byggdes lite varstans i 
Sverige.

*) Ritning i full skala Jinns i 
dag att köpa hos Arne 
Andersson, Nyköping.

GM A Fenix-pres
till lågt pris
Klubbprojekt på Gotland

Gemensamma träffar med 
modellbygge frän ritning 
är roligt. Det är också ett 

bra sätt för nya aviatörer att i ntro- 
duceras i klubbgemenskapen.

Gotlandsklubben ”Gotlands 
Modellaviatörer”, GM A, har un
der vintern och våren genomfört 
sitt projekt ”GMA Fenix”.

Elva medlemmar har deltagit i 
projektet och var och en har byggt 
sin modell. Tre lördagsefter
middagar har man träffats för att 
gå igenom vissa tekniska detaljer. 
Sedan har var och en jobbat indi
viduellt för att färdigställa sina 
modeller med målsättningen att 
alla skall vara i luften till som
maren.

Idén att gemensamt bygga en 
klubbmodcll kom upp på ett 
medlemsmöte hösten 1995. På 
årsmötet i januari beslutades att 
projektet skulle genomföras och 
en av medlemmarna, Bertil 
Klintbom. åtog sig uppdraget att 
rita klubbmodellen som från 
början inte hade något namn.
— Att den fick heta ”Fenix” var 
inte bara cn slump, säger Bertil 
Klintbom. Fenix är symbolen för 
det oförstörbara och för upp
ståndelse. Fenix skall vara lätt 
att flyga och att reparera....

Bygga från ritning
Att bygga från ritning är något 
som Bertil Klintbom förordar. 
— Det är kreativt och mindre 
kostsamt än all köpa färdiga mo
dellbyggsatser. Det ger också 
mänga tillfällen att pröva sin 
uthållighet och sitt tålamod, vil
ket är något som dagens män
niskor behöver mer av. Vi ger 
upp för lätt om allt inte fungerar 
direkt. Vi skulle må bättre om vi 
lär oss alt inte tappa sugen för att 
vi inte lyckas de första gångerna. 
De så kallade misslyckandena 
ger oss ju mer erfarenhet som vi 
också har nytta av.

Det för tankarna till Thomas 
Alva Edison som uppfann glöd
lampan. Han lär ha sagt efter 995 
misslyckade försök; ”Jag har nu 
lärt mig 995 sätt som inte fun
gerar ...”

Hur man bygger kan man läsa 
i Bertils byggbeskrivning, som 
inleds på nästa sida.

Kostnad
Det är förhållandevis billigt att 
bygga från ritning. Kostnaden 
för ”GMA Fenix” minimerades 
genom samordnade bestal I n i ngar 
och sponsring.

Varje deltagare har fått en 
materialsats bestående av balsa. 
plywood, styrolit och brunt

papper samt ritning för knappt 
300 kronor. Därtill kommer 
motor, radio, noskåpa, hjulsats. 
beklädnadsmaterial, lim och 
färg. Talkpuder och karamell
färg bör också ingå i modell
byggarens utrustning.

Noskåpa fanns ej med frän 
början men Bertil har gjort en 
form som medlemmarna kan 
låna om om man vill gjuta sin 
egen noskåpa.

Träffarna
Träffarna hölls i Bertils hobby
rum, en gammal ombyggd ladu
gård som förvandlats till en 
perfekt hobbylokal med plats 
för flera byggare. Stämningen 
på träffarna har varit hög, både 
i hobbyrummet och på lika- 
rasterna.

Första träffen, i början av 
februari, började man med att 
skära ut materialdelarna utifrån 
mallar som gjordes från ritnin
gen. Några var sysselsatta med 
att skära ut vingarna ur styrolit 
till alla deltagare.

Flygkropparna monterades 
ihop till nästa träff då man lärde 
sig klä vingarna med brunt 
papper. Det krävs viss teknik 
och lite tålamod för att inte 
papperet skall svälla och bli 
veckigt. Den tredje träffen 
fortsatte man klä vingar och 
några gjöt noskåpor.

Testflygning
Bertil har också testflugit sin 
modell på klubbfältet i Vall
stena med lyckat resultat.
— Den är mycket slabil och 
lättflugen och fordrade ingen 
nosvikt och inga trimutslag. Det 
är pilotens skicklighet som 
sätter gränserna. Modellen har 
helt uppfyllt konstruktions- 
kriterierna, säger Bertil.

Nästa modellprojekt
Vad blir nästa modellprojekt?
— Det finns flera idéer, säger 
Bertil. Kanske cn ny modell 
eller en takbox för transport av 
modellflygplan. .

”Fågel Fenix, österländsk 
sagofågel som vart femhund
rade år tog sitt liv genom alt 
bränna sig. Ur askan uppstod 
en ny Fenix. Symbol för det 
oförstörbara eller för uppstån
delsen”

ur Bonniers uppslagsbok

Berit Klintbom 
Tuer Bro 

621 73 Visby 
Telefon 0498-27 27 72 bost 

0498-28 39 20 arb
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Data G MA Fenix

Spännvidd
Längd
Vikt:

1.400 mm
900 mm. exkl motor
l .800-2.000 gram

Motor 2-takt, .32-.40
Radio 4 kanaler, motor, sidroder, 

skevroder och höjd

Roderutslag
1 löjdroder upp 10 mm, ner 10 mm
Sidroder maximalt åt båda hållen
Skevroder upp 10 mm, ner 7 mm
Material 

._______ —

Balsa, plywood, styrolit, 
brunt papper, glasfiber- 
armerad plast.

— A

H i iööS&SnTi''
1 p - .

βθι^ββη^^β  ■
I GM A -  FENIX _____

Starta med att skära och såga 
ut en byggsats ti 11 model len. 
Säga ut motorspantet FI ur 
6 mm plywood och de övriga span

ten ur 3 mm plywood.
Vingförstärkningen F4 skall 

vara av 5 mm medel härd halsa.
Kroppen är utformad som en 

box med kroppssidor som skäres 
ut ur 2 mm balsallak. Var noga 
med att båda kroppssidorna har

så alt de 
blir enklare att böja till rätt 
form.Skär ut övriga de- 
taljer till stabilisator, fena. 
sidroder och vinge.

Kroppen
bygg kroppen på en bygg- 
bräda där en centrum I i nje 
markerats. Linjera span
ten'. centrumlinje efter 
brädans linje så att krop
pen blir rak. 

limma fast F4 och förstärk
ningen av 2 mm plywood för 
rundstaven. Kom ihåg att det skall 
vara en vänster-och en högersida.

Limma läst kroppssidorna till 
spanten Fl till F3 och när det hela 
torkat kan kroppen kompletteras 
med balsalister och övriga spant.

Planka över- och undersidan 
med 1,5 mm balsallak.Gör urtag i 
översidans plankning för fenan. 

Om du skall använda sporrställ

Bertil Klintboms byggbeskrivning till

GM A Fenix
enligt ritningen monteras detta och 
huvudslället i plywoodförstärk- 
ningarna. Om du väljer alter
nativet utan landningsställ, limma 
in plywoodskidorna. Det är nu 
dags att gå över till fena och sta
bilisator.

Fena och stabilisator
Fenan skärs till av tre bitar 5 mm 
balsa. Notera delarnas fiberrikt
ning. Fenan går ända ner till krop
pens undersida.

Stabilisatorn byggs också av 
flera delar. Del är viktigt att fi
berriktningen blirrätt för god styv
het. Ritningen visaren stabilisator

av 3 mm balsa. Om du tycker att 
detta är för vekt kan du går upp i 
tjocklek till 5 mm. Min modell 
har en stabilisator av 3 mm balsa 
som jag klätt med tunn ytväv och 
epoxyplast. Notera också att det 
finns en förstärkning av 1 mm 
plywood pä undersidan.

Fenan skjuts in i slitsen på 
stabilisatorn. Del är viktigt att 
stabilisatorn får den negativa an- 
fallsvinkel som ritningen visar. 
En del byggare har försett stabi
lisatorn med stagning i form av 2 
mm pianolråd. Limma in fenan i 
kroppen och komplettera med lin-

Fort sättning nästa sida!
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GMÄ Fénix
Fortsättning från fö  re g sida! 
ken för höjdrodret och kropps- 
översidans spinnfena. När du 
limmar in stabilisatorn och fenan 
är det viktigt att dessa kommer i 
rätt läge. Palla upp kroppen så att 
dess eentrumlinje ligger vågrätt 
och mät in fena och stabilisator.

Bygge av vinge
Vingen är uppbyggd meden kärna 
av styrol it som skäres med värme
träd efter sprygel mal len. Ving- 
halvoma kompletteras med frarn- 
och bakkant och en ving-förstärk- 
ning av 3 mm plywood. V-formen 
per vinghalva skall vara 10 mm. 
Det finns naturligtvis möjlighet 
alt bygga en konventionell spry- 
gelvinge med hjälp av ritningen.

Styrolitkärnorna kan tillverkas 
med hjälp av en "bågsåg" av trä 
där bladet ersatts med en cirka 0.5 
mm tjock kanthaltråd. Kanthal- 
tråden kan köpas från till exempel 
Claes Olsson. Det går att skära 
meden 12-volts bilbatteriladdare. 
Ttillskärningen går till så att en 
styrol ilbi t med vinghalvans stor
lek sågas till. Dess centrumlinje 
markeras runtom och i varje ände 
sätts sprygclmallarav masonit fast 
med nålar. Strömmen släpps på 
sågen och skärningen sker från 
vingens bakkant till framkant. Det 
hela är enkelt när man väl försökt 
någon gäng. Tråden måste ha jämn 
temperatur och mallarna måste 
sitta exakt efter centrumlinjerna, 
annars bygger man in oönskade 
skränkningar.

Slutfinnish
Kroppen kan kläs med den klädsel

du själv föredrar. Jag har klätt min 
"Fenix” med SIGs Coverall som 
jag tycker ger bästa resultatet. 
Vingen har vi valt att klä med 
vanligt brunt omslagspapper.

Att klä med papper är enkelt, 
billigt och ger ett starkt resultat. 
Gör så här:

Finslipa och spackla eventuella 
felaktigheter i styrolitkärnorna 
och de pålimmade balsadetaljerna. 
Det går att klä vingen både ihop- 
Iimmad eller i två delar - du kan 
själv välja. Notera att en för
stärkning av översidan med 0.4 
mm plywood finns pä ritningen. 
Jag tycker det är lättast all klä när 
vinghalvorna är sammanfogade. 
Blanda vitlim och vatten samt 
några droppar karamellfärg, cirka 
60% vitlim och 40% vatten.

Klipp till brunt omslagspapper 
så att du får en bit som är något 
mindre än undersidan och en bit 
som överlappar översidan med ca 
2 em runt om. Om det finns någon 
fiberriktning i papperet skall den 
gå i vingens längsriktning.

Börja med att stryka limbland
ningen på undersidan. Nu förstår 
du varför karamellfärgen skall 
vara med — du ser bättre att lim
met täcker hela ytan. Stryk lim pä 
den matta sidan av papperet och 
placera detta på styroliten.

Släta ut med en mjuk trasa. 
Samma procedur upprepas lör 
översidan. Den enda skillnaden 
är att papperet nu skall överlappa 
undersidans skarv. Vid ving
spetsen klipper du helt enkelt upp 
papperet och viker ner flikama 
till undersidan.

Hemlighetem med att klä med 
papper är att arbeta snabbt innan 
papperet börjar bubbla sig. När

du klätt färdigt hängs vingen upp 
på tork och den kommer nu att 
bubbla sig och se förskräcklig ut. 
Helt misslyckad trordu, men inom 
några timmar är allt slätt och fint.

Lät torka i 48 timmar och stryk 
sedan vingen en gäng till med 
I i mblandningen. Låt vingen sedan 
torka ytterligare 24 limmar. En 
eventuell buktning av vinghalvor
na kommer att rätta till sig själv 
inom några dagar.

Ytfinnishen på vingen görs lätt 
med zapon-lackblandat med talk, 
som ger en mycket lättslipad yt- 
finish. Jag har målat modellen 
med lackfärg, typ Nordsjö. Andra 
har klätt med olika typer av 
plastfilm — valet är ditt eget.

Ritningen visar ingen noskåpa, 
men efterhand som projektet 
fortskred ville några komplettera 
modellen med noskåpa. Jag har 
tillverkat en enkel form från ett 
ccllplastblock — en negativ form 
som kan användas för att tillverka 
många kåpor.

Tillverkning av noskåpa
Limma fast ett ccllplastblock på 
motorspantet F 1 och forma detta 
till kåpans form.

Ta loss blocket. Detta skall nu 
användas som gjutmatris till en 
negativ form. Själva formen kan 
man utforma på olika sätt, be
roende på om du skall göra fler 
kåpor eller om du nöjer dig med 
en. Denna beskrivning gäller för 
tillverkning av en kåpa.

Fäst matrisen på en glasskiva 
med smältlim eller liknande och 
begjut allt med gips. När det hela 
torkat tas cellplasten ur, hel eller i 
småbitar.

Den negativa formen som du

• Skärning av vingar — Victor 
Gutestam, Nils Wass och 
Freddy Irving.

• Limblandning till klädseln!

nu har gjort snyggas till invändigt 
med lite gips som spackel om det 
erfordras.

Vaxa därefter insidan noga (3- 
5 lager riktig bilvax) och måla 
med vitlim förtunnat cirka 50%. 
Vitlimmel fungerar som släpp- 
medel.Plasta invändigt i formen 
med glasfiberväv och styren eller 
epoxyplast. Följ instruktionerna 
noga på plastförpackningarna!

När gjutningen härdat 24 tim
mar läggs formen i vattenbad och 
kåpan kan lossas försiktigt efter 
cirka 12 timmar när vitlimmet 
lösts upp.

Efter avformning vattenslipas 
ytan och urtagen för motorn sågas 
ur. Kåpan fästes med skruv i hård- 
träklotsar, limmade till motor
spantet F l . Tre skruvar räcker.

En sådan här gipsform brukar 
vara an vändbar t i 11 flera kåpor om 
du är försiktig.

Motorval
Modellen är tänkt för en standard
6.5 ce motor, men vilken motor 
som helst från 4,5-6.5 cc duger 
bra. Motorriklningarna pä ritnin
gen är anpassade till en standard
6.5 cc motor.

Flygning
Flygningen är okritisk och mo
dellen har flugits utan trimän
dringar direkt från första starten. 
Den är snabb med en vass motor, 
men kan även flyga långsamt om 
piloten sä önskar. De flesta ma
növrerna är möjliga att utföra och 
det är nog pilotens skicklighet som 
sätter gränserna.

För provflygningen rekommen
derar jag roderutslag enligt upp
gifterna under rubriken data. Om 
du därefter vill ändra på utslagen 
för att göra modellen mera aero
batic får du prova dig fram. 
Modellen är stabil och lättflugen.

Text: Berit Klintbom 
Foto: Bertil och Berit Klintbom

• Fenixpå hobbyrumsgolvet.
• Styrolitpluggen till till den 

blivande noskåpan.
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Läcker
Wankelmodell
D et är lätt att drabbas av 

sjukdomen wankclmani 
när man ser denna im

ponerande motor, därför att man 
vill "BARA HA DEN".

1 Modcllflygnytt nr 6 -95 testa
des oeh beskrevs funktionen av 
en OS/Graupner Wankcl pä fem 
cm*. Många hörde av sig efter den 
artikeln och var glada för all en 
sädan ovanlig motor togs upp till 
avhandling. Detta födde iden att 
visa upp den stora 37,5 cm1 Wan- 
kcln som Graupner ocksä har i sitt 
digra utbud. Jag tog kontakt med 
Olle Källqvist pä Hobbyborgen, 
Graupners generalagent i Sverige, 
och fick låna detta magnifika 
exemplar.

Den som läst min tidigare wan- 
kelartikel vet att del inte är Graup
ner som tillverkar motorerna. OS 
som gör den lilla motorn och mo- 
dcllwankelns konstruktör Kazu- 
hiri Miharas finna. KZ-Teknics 
som gördenna, den större, motorn. 
Graupner har tillvcrkningsrätten 
till dessa modellmotorer frän bil
tillverkaren NSU. som har världs- 
pate nten.

Denna motor är uppbyggd på

samma sätt som den lilla OS- 
motorn med en enkel skiva oeh 
insug oeh utsläpp i cylinderns 
periferi. Enda skillnaden, förutom 
storleken är magnäpul Istarten.

Det är en kompakt motor med 
en O av 122 mm. vilket gör att 
den bör lämpa sig i de flesta in- 
byggnadssammanhang.

Längd från baklock till rned- 
bringaren är 138 mm. Vikten är 
2.2 kg. Effekten uppges till 3.6 
kW eller 4,9 hk. De små måtten 
samt den vibrationsfria gängen är 
några av wankelmotorns fördelar.

Till nackdelarna måste räknas 
det saftiga priset— den här kostar 
cirka 13.000:-. Lör de pengarna 
fär man ä andra sidan ett fin och 
gedigen mekanisk produkt samt 
en högintressant motorkonstruk
tion.

Del är således bara att sätta i 
gång med sparandet.

Text och foto Conny Åcjuist
/

Generalagent
Hobbyborgen AB

Norrhult
0340-405 10

Fin fyrtaktare 
från Form osa
V i har tagit oss en titt pä en 

av Thunder Tigers nya 
fyrtaktare, den största i 

en serie om två, F-91S. Del är en 
motor som utstrålar kvalitet och 
gediget motorkunnande.

Den nya serie fyrtaktsmotorer 
från Thunder Tiger bär omiss
kännliga drag av sin konstruktör 
KazuhiroMihara, mannen bakom 
OS ursprungligafyrtaktsmolorer.

Konstruktionsmässigt är det 
inte så revolutionerande nytt, men 
noggrannheten i detaljarbetet 
skvallrar om all dessa motorer är 
konstruerade och byggda av män
niskor med myckel stor erfarenhet 
inom sitt gebit. Dessutom avspeg
lar det yttre denna motors inre väl.

Det är nämligen frågan om fi nli r 
i den högre skolan. Nu för tiden 
brukar man inte lyfta på ögon
brynen alltför ofta när man ser en 
fint gjuten och maskinbearbetad 
motor.

CNC-tekniken har skämt bort 
oss. men jag imponerades av 
denna motors fint gjutna och be
arbetade komponenter.

Dessa fyrtaktare från Thunder 
1'iger är de första modell motorer 
fått ISO 9001-certifikat — ett 
slags kvalitetsmärkning för indus
triprodukter.

Det inget direkt nytt i konstruk
tionen. Man har byggt på gamla 
erfarenheter. Detta är en stöt- 
stångsmotor med kamaxeln tvär
ställd ovanför vevaxeln och för
sedd med topp ventiler.

För att minska på den fram- och 
återgående massan har kolven 
lättats med stora hål i manteln. 
Dessutom är det ganska låg. Allt 
förall hålla vibartionsnivån accep
tabelt låg.
Mindre dunder från 
Thunder
Det är förvånande att ingen har 
satsat på att utrusta fyrtaktsmoto-

rer med riktiga ljuddämpare. 
Förmodligen har man resonerat 
som så alt del inte är så viktigt 
eftersom fyrtaktare ändå är tysta. 
När effekten har gått upp. i oeh 
med mer utvecklade och raffine
rade motorkonstruktioner har 
även ljudnivån gått upp.

Man har insett att det resone
manget inte håller utan idag satsar 
fabrikanterna på rikliga dämpare. 
Den medföljande ljuddämparen 
till denna Thunder Tiger-motor är 
av flcrkammartyp och med en 
insats vilket bör dämpa ljudet 
ordentligt

Sum ma summanim
Man får ett intryck av att detta är 
en prisvärd motor.

För närvarande finns endast två 
olika motorstorlekar pä Thunder 
Tigers fyrtaktare — en .51 och en 
.91, men jagtrør att dessa motorer 
kommer att bli en hil.

Man kan nog misstänka att de 
kommer att få sina efterföljare.

Till dessa motorer medföljer ett 
bra instruktionsblad. sedvanlig 
verktyg och glödstift.

Text och foto Conny Åcjuist

/ —

Faktatajm
Slagvolym 14.97 cm'
Slag 23,8 mm
Borr 28,3 mm
Vikt 730 gram
Höjd 117,7 mm
Totallängd 115 mm
Bredd C/L 52 mm
montagehälen

V_______________________

Generalagent
Hobby borgen AB 

Norrhull 
0340-405 10
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Friflygklasser »F1 Nummer 3 · 1996

F1A
Friflygande segelmodeller, som 
startas med lina.

Bäryta 32-24 dm2
Vikt min410g
Bärytebelastning max 50 g/dm?
Linlängd

VM-klass

max 50 m

___ M

\F1B
Friflygande motormodeller med 
så kallad "utdragbar" motor, det 
vill säga gummimotor eller 
motsvarande

Bäryta
Vikt
Bärytebelastning
Motorvikt

17-19 dm2 
min 190 g 

max 50 g/dm2 
max 40 g

VM-klass

F1C
Friflygande motormodeller med 
kolvmotor, det vill säga diesel-, 
glödstifts- eller tänstiftsmotor.

Cylindervolym max 2,5 cm3 
Totalvikt 300gram/cm3
Bärytebelastning 20-50 g/dm2 
Motortid max 7 sekunder

VM-klass

F1D
Friflygande motormodellerför 
inomhusflygning med s k 
"utdragbar" motor, det vill säga 
gummimotor.

Spännvidd 
Vikt utan motor

VM-klass

max 650 mm 
min 1 g

F1E
Friflygande segelmodellerför 
hangflygning— må utrustas 
med automatisk styrning som ej 
kan påverkas av den tävlande 
underflygning— oftast magnet/ 
kompass-styrning.

Bäryta max 150 dm2
Vikt min 5 kg
Bärytebelastning max 100 g/dm2

VM-klass

Modellflygären tävlings- 
sport på hög nivå. Den 
kräver mycket av sin 

utövare. Tävlingsflygaren inte 
bara tävlar. Han måste bygga sitt 
tävlingsredskap själv— med vissa 
undantag— och där ligger mycket 
av charmen och utmaningen med 
modellflyg.Diskus, spjut, höjd
hoppställning köper man. Mo- 
dellplanet bygger tävlingsflyga
ren — en viss skillnad eller hur?

Det finns en uppsjö modell- 
tlyggrenar att tävla i — tävlings-
klasser. som i detalj regleras av ■ __ _____

flygsportens "överhuvud" FAI — 
Fédération Acronautique Interna
tionale med säte i Paris.

FAI fastställer regler för all flyg
sport, så även för modellflyget.

FAI -klasser
Man brukar tala om så kallade 
FAI-grcnar/klasser, som gäller 
över hela världen.
Dessa ligger till grund för inter
nationella tävlingar som till 
exempel världsm ästerskap, 
europamästerskap och även för 
nationella tävlingar.

F står fö r modellflyg
Inom FAI-familjen förekommer

Friflygande motormodeller med 
så kallad "utdragbar" motor, det 
vill säga gummimotoreller 
motsvarande

Bäryta 8-30 g/dm2
Vikt utan motor min 70 g
Motorvikt max 10 g
Bärytebelastning ofta < 12 g/dm2

FUL
Friflygande motormodellerför 
inomhusflygning med s k 
"utdragbar" motor, det vill säga 
gummimotor.

Spännvidd 
Vikt utan motor

max 460 mm 
min 1,25 g

Klassen har tillkommit för att 
erbjuda en något enklare klass än 
VM-klassen F1D— benämndes 
tidigare EZB.
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Modellflyg
Modell flyg är en hobby.
Modell flyg är en sport.
Modell fly g är en tävlingssport.
många olika flygsportverksam- 
heler. De anges med bokstavs
beteckningar. Sä till exempel har: 
A Friflygande ballonger 
B Styrbara luftskepp 
C Flygplan 
D Segelflyg 
E Rotorflyg 
F Modellilyg 
G Fallskärmshopp

Modell flyget har alltså beteck
ningen F före sina grenar. F l anger 
all del handlar om friflyg. F2 om 
linllyg. F3 om radioflyg. F4 avser 
skalallyg. F5 clflyg. Som en sido
gren — populär i Centraleuropa 
— förekommer klass S; raket- 
flyg. nästan obefintlig i Sverige.

Underklasser
Inom varje FA l-gren finns under
klasser. Som exempel kan nämnas 
frilly gande F l :
• F l A segelmodeller
• F1B gummimoiormodcller
• Fl C modeller med

explosionsrnotor.
• FID inomhusmodeller
• FIE magnetstyrda modeller

Förutom dessa regler, som om

fattar bestämmelser för FAI- 
klasserna finns så kallade "Provi
sional rules" — provisoriska reg
ler utöver FAl-klasserna. Anled
ningen är oftast den. att man innan 
man fastställer kristallklara FAI- 
regler vill pröva dem under några 
år, då som provisoriska.

Under utvärderingstiden läst- 
ställer ClAM dessa provisoriska 
regler, som möjliggör ett tävlande 
på såväl nationell som internatio
nell nivå. Om prövotiden utfaller 
positivt, kan dessa regler bli 
upphöjda till så kallad FAl-klass.

Det är huvudskälet till att man 
bland annat inom friflyggrenen 
de provisoriska klasserna FIG och 
FIL, däri korthet Fl G är en gum- 
mimolorklass med endast I Ogram 
gummimotor och FIL är en min
dre krävande inomhusklass än 
FID.

Regler och klasser
I den summariska presentation vi 
gör här är alla FAI-klasscr be
tecknade med fet stil (F2A), me
dan provisoriska klasser lätt anges 
med fet. ihålig stil ( ).

Fortsättning nästa sida!

nytt

Linflygklasser · F2

F2A
Linstyrda modellplanför 
hastighetsflygning.
Med kolvmotor, det vill säga 
diesel-, glödstifts-eller 
tändstiftsmotor.
Modellen skall starta från marken.

Cylindervolym max 2,5 cm3 
Bäryta min 2 dm2/cm3
Bärytebelastning max100g/dm2

VM-klass

Linstyrda modeller för konstflyg
ning efterfastställt manöverpro
gram. Med kolvmotor — diesel-, 
glödstifts- eller tändstiftsmotor. 
Modellen skall starta från marken

Cylindervolym max 10 cm- 
Vikt max 5 kg
Bäryta max 150 dm2
Bärytebelastning max 100 g/dm2

VM-klass

|F2C
-

Linstyrda modeller för "Tearn 
Racing", lagtävling pilots 
mekaniker över 10 km (final 20 
km). Mellanlandning förtankning 
krävs. Med kolvmotor— diesel-, 
glödstifts-ellertändstiftsmotor.

Cylindervolym
Bäryta
Vikt
Tankvolym

max 2,5 cm3 
min 12 dm2 
max 700 g 
max 7 cm3

VM-klass

[F2D
Linstyrda modellplan för "combat" 
— luftstrid med serpentin som 
skal klippas av motståndaren. 
Poäng ges för "klipp" och tid i 
luften. Med kolvmotor— diesel-, 
glödstifts- eller tändstiftsmotor.

Cylindervolym max2,5cm:i 
Bäryta max 150 dm2
Bärytebelastning max 100 g/dm2

VM-klass
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F3A
RC-konstflygmodell förfiygning 
enligt speciellt program. Med 
dämpad kolvmotor, dvs diesel, 
glödstifts- eller tändstiftsmotor.

Cylindervolym, 21 max 10 cm3 
Cylindervolym, 4 1 max 20 cm3 
Bäryta max 150 dm2
Vikt max 5 kg

VM-klass

FBň
RC-modell med elmotor för
konstflygning enligt speciellt 
program.

Bäryta max 150 dm2
Vikt max 5 kg
Vingbelastning 12-75 g/dm2
Antal celler max 30
Typ av celler NiCd
Spänning max 42 volt

_________

F3B
RC-segelmodell förtävling i tid, 
sträcka och hastighet. Start med 
gummirep, lina eller vinsch.

Bäryta max 150 dm2
Flygvikt max 5 kg
Bärytebelastning 12-75g/dm2

VM-klass

-

F5B
RC-modell med elmotorför
tävling i sträcka och tid med 
bedömt landningsmoment.

Bäryta max 150 dm2
Vikt max 5 kg
Vingbelastning 12-75 g/dm2
Viktdrivkällakompl max 1,1 kg
Antal celler max 30
Typ av celler NiCd
Spänning max 42 volt

VM-klass
jdyåipi

j a i ^ T r ;

Klasserna F5 (elmotordrivna) över
ensstämmer i stort med F3 (ovan)

BHC

Modellflygklasser
Fortsättning från föreg sida!

Nationella klasser
Det dyker varje år upp nya täv
lingsformer, för rnodellllygare är 
uppfinningsrika människor. Här i 
Sverige— liksom i många andra 
länder uppstår nya klasser. Många 
blossar upp och är populära några 
är för att sedan försvinna. Andra 
blir mer eller mindre långlivade.

Flygning med el-motorer
I och med att man fått fram effek
tiva ackumulatorer och elmotorer 
har elfiyget vuxit snabbi under de 
senaste tio åren. Efter en trög start 
tävlar man idag i hela fem olika

klasser, varav två F5A och F5D 
erhållit status som FAl-klass. I 
stort är F5-klasserna kopior av 
F3, sä när som att det i F5 handlar 
om drivning med elmotorer.

Kan ta lång tid
Mänga gånger kan det dock ta 
lång tid för en klass — oavsett hur 
populär den kan ha blivit i något 
land — alt ens bli klassad som 
"provisorisk klass". FAI: s kvarnar 
mal ibland långsamt.

Tävlingsbestämmelser
I Sporting Code nämns kraven på 
tävlingsmodellcrna där reg
leras till exempel motorstorlek, 
vikt på gummimotorn, maximal 
vingyta & vingbelastning m. m. 
Sporting Code anger också in i

FåF
RC-segelmodell förtävling i tid, 
sträcka och hastighet. Start med 
gummirep, lina ellervinsch.

Bäryta
Flygvikt
Bärytebelastning

VM-klass

max 150 dm2 
max 5 kg 

12-75g/dm2

minsta detalj bestämmelserna för 
tävlingar i de olika klasserna. De 
är minst lika viktiga som de regler 
som gäller för de deltagande mo
dellerna.

För kon stfl y gk 1 assent a F2B och

F3A — visas bedömningsmallar 
för domarna, så att de i flygpro
grammen ingående manövrarna 
poängsätts lika. oavsett varde blir 
bedömda. Detsamma gäller för 
skalaklasserna F4A, F4B. F4C.

Skalaflyg klasser »F4
W ĚĚĚeĚĚĚKĚĚĚĚĚtĚtĚĚĚtKĚĚ/KĚKĚĚ/KKKĚĚKĚKKĚĚĚĚtĚĚKĚĚĚĚĚ

F4B
Linstyrda skalamodeller. Ett flyg- 
& ett skalabedömningsmoment. 
En- ellerfiermotoriga med diesel-, 
glödstifts-, tändstifts- eller elmotor.

Cylindervolym 2 1 max 10 cm3 
Cylindervolym 4 1 max 20 cm3 
Bäryta max 150 dm2
Vikt max 6 kg
Bärytebelastning max 150 g/dm2

VM-klass

F4C
RC-styrda skalamodeller. Ettflyg- 
& ett skalabedömningsmoment. 
En-ellerfiermotoriga med diesel-, 
glödstifts-, tändstifts-eller elmotor.

Cylindervolym max 80 cm3 
Bäryta max 250 dm2
Vikt max 7 kg
Bärytebelastning max 100 g/dm2

VM-klass
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F3C
RC-helikopterför konstflygning 
enligt speciellt program.

Proj rotorbäryta max 300 dm2
Flygvikt max 6 kg
Cylindervolym max 10 cm3

VM-klass

V____________________________________________________

>

RC-helikoptermodell med 
elmotor för konstflygning enligt 
speciellt program. 
Tävlingsreglerfastställs senare.

Vikt drivkälla kompl 
Antalceller 
Typ av celler 
Spänning

max 1,1 kg 
max 30 

NiCd 
max 42 volt

\F5D
λ

RC-modell med elmotor för 
hastighetsflygning på pylon- 
markerad bana. Handstart.

Vikt
Antal celler 
Typ av celler 
Spänning

max 1,25 kg 
max 7 
NiCd 

max 42 volt

VM-klass

V__________________

( --------------------- ------------------------- '

F3D
RC-modellerför hastighetsflygning 
på pylonbana med diesel, glöd
stifts- eller tändstiftsmotor med
pip-dämpare. Markstart.

Bäryta max 34 dm2
Cylindervolym max 6.6 cm3
Bäryta min 34 dm2
Flygvikt 2200-3000 gram
Spännvidd min 1.150 mm

VM-klass
V___________________ —

RC-segelmodell för tävling i 
hastighet och tid enligt speciellt 
program.
Seelmodellen bogseras upp av 
RC-styrd motormodell.

Spännvidd min 3500 m m
Bäryta max 150 dm2
Flygvikt max 5 kg
Bärytebelastning max 75 g/dm2

® U
RC-segelmodell tör "man-mot- 
man"-tävling i tid med landning 
inom fastställt märke. — inom 
fastställd "arbetstid". Tävlingen 
genomförs i heat med flera 
tävlande samtidigt. Start med 
löplina, längd max 150 meter.

Bäryta max 150 dm2
Flygvikt max 5 kg
Bärytebelastning 12-75 g/dm2
Nosradie kropp min 7,5 mm

där modcllflygplancls likhet 
med lullskalaförebilden utgör 
ett betydelsefullt avsnitt i täv
lingen (den statiska bedöm
ningen) vid sidan av flyg- 
momenlel.

Sporting Code
De internationella reglerna för mo- 
dellflygtävlingar fastställs alltså av 
I AI:s CIAM-avdelning. Dessa 
tävlingsregler— oftast kallade FA I

regler— har samlats i en liten bok 
"Sporting Code" — allmänna 
bestämmelser och specialregler 
för tävlingar, mästerskap och 
rekord", som underrubriken lyder.

Där återfinns alla rättesnören

för lrämst internationella tävlin
gar. men reglerna styr också i stor 
omfattning tävlingar pä svensk, 
nationell nivå. De llesla SM- 
tävlingarna i de llesla grenarna

Fortsättning nästa sida!

F4Ď
Friflygande skalamodeller med 
gummimotorförinomhusflygning. 
Ett flyg- & ett skalabedömnings- 
moment.

En-eller flermotoriga med 
kolsyre- eller elmotor tävlar i klass 
F4E

Friflygande skalamodeller med 
gummimotorförinomhusflygning 
— sä kallade "pea nut"-klassen. 
Ett flyg- & ett skalabedömnings- 
moment.
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Modeljflygklasser
Fortsättning från före g sida! 
följer helt Sporting Code's regler.

Nya klasser
Modellflygct utvecklas ständigt. 
Nya tävlingsformer kommer fram. 
Som exmpel kan nämnas Fun Fly 
där man med extremt lättinanöv- 
rerade modeller skall utföra ett på

förhand bestämt flygprogram på 
kortaste tid.

Den senaste flugan, som kan bli 
en internationell klass är Air Com
bat. där man med radiostyrda mo- 
dellplan utkämpar verkliga luft
strider. Det gäller att klippa av 
motståndarnas "streamer" — en 
lång kräppappersremsa, som lästs 
baktill på modellerna. Poäng ges 
för klipp och lid i luften mm.

Andra klasser, som ännu inte 
fått internationell FAI-status är 
till exempel inom pylonflygets 
(racingflygning)Q-500och Sport 
40 — se ovan! Dessa klasser har 
skapats för att populariseras py- 
lonilygct, göra det enklare för ny
börjarna som med dessa mindre 
komplicerade klasser lockas in i 
pylongrenen för alt sedan inrikta 
sig pä den internationella världs-

mästar- och FAl-klassen F3D — 
pylonflygning med radiostyrda 
modeller.

Många klasser kommer alltså 
till för all förenkla, för att locka in 
människor till modellflyget. Ett 
annat exempel pä detta är inom- 
husklassen "No Scale" med lätt- 
byggda modeller, som inte ställer 
fullvärdiga krav på byggskick- 
lighet. Den Gamble Redaktören

Raketflyg

Flygning med rakeldrivna mo- 
dellplan är en speciell gren 

inom modellflyget — dock inte 
speciellt vanligt i Sverige.

Det huvudsakliga intresset för 
den här typen av modellflyg åter
finns i Mellan- och Östeuropa.

Det finns hela tio FAl-klasscr, 
som omfattar modeller lör tävling 
i bland annat höjdflygning, sträck
flygning, flygning med "last".

Inom varje huvudklass (S-1, S- 
2, S-3 etc) finns undergrupper (S- 
1 A, S-1B. S-1C etc) där skillnaden 
i stort endast beror på motorstor
leken och brinntider.

Så till exempel har A-klasserna 
de minsta motorerna med en ma
ximal brinntid pä 0-2.5 Newton

sekunder och max vikt 60 gram, 
D-klassen har motsvarande 10,01 - 
20,0 Newtonsekunder och max- 
vikt 240 gram.

På ritningen till höger återfinns 
en raketmodell inom klassen S- 
8A — tidsllygning med den min
sta motorstorleken. Raketmotorn 
(ofta utförd som en tub eller cylin
drisk behållare) sitter monterad i 
en speciell hållare i modellplanets 
nos — se pilen!

Klassen S-8E avser radiostyrda 
raketmodeller också för tids- 
flygning.

Vissa rakelmodcllplan har vin
garna utformade så, alt de inte är 
fullt utfällda förrän efter det att 
raketmotorn brunnit ut.

PfTAIl C
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Det här är första gängen jag 
skall bygga cn helsvensk 
byggsats så jag var nyfi

ken på hur våra ti 11 verare hävdar 
sig i konkurrensen.

Poison är en fun-fly modell ritad 
av Frank Renner och som till
verkas av PeAs i Torsåker. En 
trevlig detalj med en svensk pro
dukt är att bygganvisningen blir 
lätt att förstå, även för den oin
vigde dä den är skriven pä svenska.

Rygget
Man börjar med kroppens ply
wood förstärkningar och fortsätter 
sedan med kanter, spant och plank- 
ningtills man haren lädliknandc 
kropp. Då punkten borra hälen till 
landstälIsfästen kommer, är del 
bra att veta att lästet beslår av två 
runda pinnar som man läster stället 
vid med hjälp av gummisnoddar. 
Det framgår inte av texten.

länken ligger öppet och hälls 
på plats av svampgummit som 
följer med den är dessutom säkrad 
av pinnarna som haller vingen i 
framkant. Det går bra att lägga ett 
loek på tankutrymmet om man 
vill. Det gjorde jag.

Stabbe, fena och roder byggs 
över ritningen av balsal ist. Följer 
man anvisningarna blint punkt för 
punkt blir det lite bakvänt då man 
ska limma fast sporren först och 
borra hålet den skall limmas i sen. 
Det skall förstås vara tvärt om.

Vingen byggs pä ritningen av 
ribbor och spryglar som levereras 
prof i I sl i pade med en underbar 
passform för balkar oeh ribbor.

Vingbalkama skall lamelllim
mas av en balsa- oeh en hårdträlisl. 
Det blir starkt. Fram- oeh bakkant 
kommer helt färdiga och limmas 
fast med en styrlisl som hjälper 
till att lä spryglama på rätt plats. 

Några webbar fins inte och det

behövs inte heller pä en sä här 
kort vinge. Runt den främre delen 
ligger lister som lite felaktigt 
benäms turbolatorlister. De är 
egentligen något annat.

I vingensovansida limmar man 
in fästen som stämmer med tänkta 
servon som skall sticka ut oeh 
verka direkt på skevroderen. En 
0.4 mm plywood skall limmas 
fast pä vingens mittdel det står
inte på vilken sida. men under
sidan verkar lämpligt som anlägg
ningsyta mot vingsadeln.

Landstället måste man bocka 
till det sista pä själv, sä att det kan 
lödas ihop. Tänk pä alt putsa 
pianoträden ren med smärgclduk 
oeh använd någon form av lluss- 
medel, såtennet lasteri materialet.

Installation
Servon monterade jag helt enligt 
beskrivningen, oeh med den motor 
jag valt en Super Tigre 34:a kom 
tyngdpunkten precis där den 
skulle med aeeen längst fram i 
radioutrymmet.

Bruksanvisningen sägeratt med 
små utslag flyger den nästan 
nybörjarvänligt, men det står 
ingenstans vad små eller stora 
utslag är — en miss från tillver
karen. Jag anser att cirka 12-13 
mm upp och lika mycket ner på 
höjd och skev kan vara lämpligt 
att börja med dä man vill ha smä 
utslag. Ökar man sedan på dessa 
utslag så långt det går blir kärran 
otroligt vändbar. Sidoroderutslag 
kan man nästan inte fä för mycket 
av sä där har jag haft ca 4-5 em ål 
varje håll hela tiden.

Installationen underlättas be
tydlig med en computer-radio då 
kan man också mixa höjdroder 
med skevrodren som klaff. Maski
nen looparoch buntar med denna 
inställningpäen ny "femtioöring"

Klädsel
Min modell klädde jag med Ora- 
covcr i vitt oeh rött ovanpå deko
rerad med de dekaler som följer 
med byggsatsen. Under blev det 
vilt och grönt med olika mönster 
så det blir lite lättare att se läget i 
luften. Följer man anvisningarna 
gär del lätt all fä klädseln bra.

Att flyga då?
Jo. det var en ny upplevelse för 
min del att flyga en fun-fly maskin. 
Jag började med små utslag pä 
radion, startade motorn, kollade 
utslagen oeh dess gång innan del 
var dags att taxa ut för start.

K ä rra n  är lä tt a tt ha n te ra  på 
marken med dess huvudställ 
relativt långt fram.

Så värdet dags för lorslalyftet, 
nosen i vindögat oeh på med ga
sen. Den ett oeh halvt kilo lunga 
flygapparaten for iväg som ett 
skott och lika stabilt som en 
jumbo-jet. Herr Renner har lyckats 
med konststycket att konstruera 
en flygmaskin som bade är stabil

och ruggit vändbar. Med fulla 
utslag på skeven rollar den nästan 
lika fort som en elvisp oeh när 
man släpper spaken stabiliseras 
rollandet direkt. Lägfartsegen- 
skaperna är lika extrema som ena
stående. Det är bara att dra ner 
gasen oeh lyfta sä kan man hovra 
med modellen i den svaga vinden.

Vid landningen kommer nästa 
trevliga överraskning. Kärran är 
otroligt lättlandad bäde med och 
utan motor. Den låga vingbe- 
lastningen bidrar starkt till de goda 
flygegenskaperna och den i vikt
förhållandet stora motorn gör att 
den accelererar raktupp utan prob
lem. Detta sammantaget ger en 
väldigt rolig maskin att flyga.

Sam man fattn ing
En rolig och lättflugen maskin 
som även är lätt att bygga. Dom 
missar som jag hittat i bygg- 
anvisningen harPeA lovat att rätta 
till i nästa serie. Det känns bra när 
tillverkaren är villig att rätta till 
de eventuella fel vi hittar.

Text & foto Sassi Karlsson

Data
-------------------- N

Spännvidd 1125 mm
Längd 825 mm
Vikt 1350-1450 gram
Vingyta 39 dnr
Vingbe lastning 35-40 ar per dm2
Motor .25-, 32
Radio minst 4 kanal oeh 5 servon
I tllverkarc PeAs Rotorblad. Torsåker
Pris i handeln omkring 520:-
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Material till "Meddelande-sidorna" insändes alltid direkt till SMFF:s exp., box 100 22 · 600 10 Norrköping

Tävlingskalender Friflyg 1996 ·  Alla klasser
Datum Tävlingens namn Plats Arrangör Kontaktman Telefon Pg-konto Övrigt
Jun 29-30 Scania Cup Rinkaby AKM/mfs Lennart Hansson 040-19 37 90 43 40 42-8 F1A. F1B, F1C
Jul 12-14 Friflyg SM Mönarps mosse MFK Sländan Lasse Larsson 0332-421 17 19 71 93-6 Alla klasser · OBS! Nytt datum!
Sep 7-8 Friflyg-UT Revinge Hed Inge Sundstedt 0241-108 31 51 81 65-6 Märk talongen "Friflyg UT"
Sep 28-29 Revinge Möte 1996 Revinge Hed AKM/mfs Lennart Hansson 040-19 37 90 43 40 42-8 Alla klasser + Oldtimer
Okt 5 (6) Hjelmerus minne F13 Norrköping MFK Linköping Per Johansson 013-520 86 88 11 08-5 Den klassiska F1 A-tävlingen!
Nov 9-10 Novemberträffen Revinge Hed AKM/mfs Lennart Hansson 040-19 37 90 43 40 42-8 Alla klasser
Nov 16-17 UFK:s Hösttävling F16, Uppsala Uppsala FK/mfs Gunnar Ågren 018-20 67 10 64 56 67-7 Anm med person- & SMFF-nr

Tävlingskalender Linflyg 1996* Alla klasser
Aug 8 Västeråstävlingen Johannesbergs Västerås FK mfs Per Stjärnesund 021-80 42 34 F2A, F2C, Goodyear
Aug 17-18 SM F13, Bråvalla Flera klubbar Kjell Axtilius 08-774 49 15 F2A, F2B, F2C, F2D
Aug 17-18 RM F13, Bråvalla Flera klubbar Mats Bejhem 08-590 801 79 Goodyear, Semistunt (sen/jun)
Aug 24-25 Vänersborgspokalen Brättelund Vänersborgs MK Ingemar Larsson 0521-672 12 F2B, Semistunt (sen/jun), F2D, Comb Open,
Aug 24-25 RM Brättelund Vänersborgs MK Ingemar Larsson 0521-672 12 Slow Combat
Sep 7-8 Galax Open & DM 

Stockholms län & Mälard
F18, Tullinge MFK Galax Kjell Axtilius 08-774 49 15 F2A, F2B, F2C, F2D, GY, Semistunt (sen/jun)

Internationella tävlingar · Kontakta grenchefen Mats Bejhem 08-590 801 79
Jul 22-28/VM, Sverige: F2A, F2B, F2C, F2D · Aug 10-11/Pepinster: F2A, F2B, F2C.

Tävlingskalender Radioflyg ·  F3A ·  1996
Jun 29-30 Gränscupen Tidaholms MFK Benny Kjellgren 0502-145 59 718649-7 Avg F3A/300:-, Nordic/200:-, Pop/200:-
Jul 27-28 Grumspokalen SM/RM Portlanda Grums MFK Gert Borén 0555-123 97 493 48 22-0 Avg F3A/150:-, Nordic/125:-, Pop/100:-
Aug 17-18 Sigtuna Open Sigtuna MFK Per Fahlén 08-591 194 84 Nordic · Avg 100:-/senior; 50:-/junior
Sep 7-8 LEN:s Hösttävling Sjögestad Lindköpingseskadern Anders Johansson 013-13 96 56 Avg F3A/175:-, Nordic/150:-, Pop/125:-
Sep 21 F3A Nordic Frölunda Gård Järfälla MFK Robert Sundström 018-50 84 78 Nordic · Avg 80:-

Tävlingskalender Radioflyg ·  F3B ·  F3B-T · 1996
Jun 29-30 Kungsängen Cup · F3B Toppfältet Kungsängens MFK Bengt Fasth 08-580 374 72 39 00 82-6 Fax 08-580 811 28, Mobil 0708-374 720
Jul 4-5? RM Open · F3B-T Antero Hurtig 08-778 55 16
Jul 27 Hökatermiken · F3B-T Hökafältet Hökaklubben Raoul Rägwall 035-377 87 83 24 95-6
Aug 10-11 Boden Knallen · F3B Boden Bodens MFK Björn Lindgren 0921-722 18
Sep 29 Höstmaxen · F3B-T Brännebrona Fp Brännebrona FK/mfs Mikael Ingemarsson 0501-701 14 83 23 88-3 Sista anmäldag 9 sep.

Tävlingskalender Radioflyg ·  F3C ·  1996
Jul 6-7 SM F3C · RM Sport & Pop Malungs flygplats Malungs RFK Arne Finnström 0280-101 13
Jul 13-14 Schluter Cup Dragsängarna Siljansbygdens RFK Rolf Berg 023-259 80 71 43 33-2
Aug 24-25 Yellow Eagle Throphy Maxlanda MFK Blue Max Johan Petersson 0515-136 33 Anm sen 10 aug, Helitävling · UT 2
Sep 14-15 F3C/Helí Sport/Pop UT 3 Nyköping Per Nordström 0155-28 35 71 150:-/klass

Tävlingskalender Radioflyg ·  F3D ·  Q-500 · Sport 40 · 1996
Jun 29 Q-500 RC-Fältet Trollhättans MFK Thomas Olsson 0520-299 89 RC-fältet vid flygplatsen
Jul 1 F3D/F5D Ljusterängarna Södra Dalarnas MFK Lasse 0225-511 96 Ljusterängama öster om Säter
Jul 20 Q-500 Ljusterängarna Södra Dalarnas MFK Lasse 0225-511 96 Ljusterängarna öster om Säter
Jul 21 F3D, F5D Ljusterängarna Södra Dalarnas RFK Lasse 0225-511 96 Ljusterängarna öster om Säter
Aug 3 Q-500 Ersmarksfältet Skelefteå RFK Viljo Liukku 0910-564 93
Aug 10 Q-500 RC-Fältet Trollhättans MFK Thomas Olsson 0520-299 89 RC-Fältet vid flygplatsen
Aug 17 Q-500/Sport 40 Åtorp Karlskoga MFK Karl-Erik Sjöberg 0586-335 24 Ätorp 4 mil söder Karlskoga
Aug 24-25 SM F3D/RM Q-500/S-40 Barkarby SRFK Barkarby Flygplats Se sep artikel!
Aug 31 Q-500 Ersmarksfältet Skellefteå RFK Viljo Liukku 0910-564 93
Sep 7 Q-500, F3D. F5D Växjö Växjö RFK Börje Ragnarsson 0470-305 77 Militärt flygfält — ej publik!
Sep 14 Q-500 Järfälla Järfälla RFK Robert Sundström 018-50 84 78 E18 Kungsängen V — se skyltning!
Sep 28 F3D/ F5D/ S-40 RC-Fältet Väsby MF Jan Karlsson 08-590 332 74 RC-Fältet se skyltning norra Upl V
Okt 5 Q-500 Ekerö Färingsö MFK Magnus Lundström 08/590 833 88 Drottningholm över bron till Ekerö
Okt 19 Q-500 Arboga Flygplats Arboga FK/mfs Jonas Hagberg 0589 -403 58 Flygplatsen mot Eskilstuna.se skylt!

Tävlingskalender Rad io fly g ·  F3J ·  1996
Jul 6-7? SM Open (ej UT) Antero Hurtig 08-778 55 16
Jul 26-27 Spydeberg Cirrus, Oslo Startavgift: sen 100:-, jun 50:-
Aug 9-11 NM Räyskälä, Loppi Finland Antero Hurtig 08-778 55 16
Aug 31 Yellow Eagle Trophy Herrljunga Herrljunga MFK Rolf-Erik Blomdahl 0513-107 41
Sep 7 Herrljunga Ölanda Herrljunga MFK Rolf-Erik Blomdahl 0513-107 41 433 28 26-4
Sep 14-15 September pokalen Toppfältet Kungsängens MFK Bengt Fasth 08-580 374 72 39 00 82-6 Fax 08 580 811 28, Mobil 0708 374 720

Tävlingskalender Rad io fly g ·  F4C ·  1996
Aug 9-11 Skala Väst 96 Torslanda AKMG Ulf Jörnheim 0303-162 15 52 63 66-0 F4C, Storskala, Popskala, Aresti
Aug 3-4 Hökaskala Hökafältet Hökaklubben Kurt Lennå 035-370 67 83 24 95-6
Sep 7-8 SM F4C /RM Pop Tullinge Tullinge MF/SRFK Kenneth Näslund 08 532 553 33

^ t \  Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot
Robert Sundström Martin Elmberg Lennart Hansson Bo Modigh Mikael Hansson

\  F  Λ
K  1 Rackarbergsgat 32/236 Kämnärsvägen 11- NT 11 Sigurdsgatan 15 Björkhagavägen 11 Pärlugglevägen 19

\ j= ψ· J 752 32 Uppsala 226 46 Lund 215 66 Malmö 148 71 Sorunda 147 34 Tumba
Tel 046-15 11 91 Tel 040-19 37 90 Tel 08-530 432 54 Tel 08-530 355 83
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Nummer 3 · 1996

Förbundsnytt & Tävlingskalendern 1996
Material till "Meddelande-sidorna" insändes alltid direkt till SMFF:s exp., box 100 22 · 600 10 Norrköping

Tävlingskalender Radioflyg · F5B
Jun 20-30 
Jul 6 
Jul 7 
Aug 3 
Aug 10 
Aug 17 
Aug 31 
Sep 1 
Sep 14

F5B + 10 celler
El-Populär
F5B
El-Populär 
El-Populär 
El-populär 
F5B+ 10 celler 
El-populär 
El-populär FINAL

Hagbyfältet

Watt 69 MFK 
Karlsborgs MFK 
Karlsborgs MFK 
Järfälla MFK 
Watt 69 MFK 
Djursholms MF 
Watt 69 MFK 
Starflyers 
Djursholms MF

El-Populär · 1996
Tomas Kårebäck 
Bo Sjöberg 
Bo Sjöberg 
Jonas Straka 
Tomas Kärebäck 
Stefan Engberg 
Tomas Kårebäck 
Jan Levenstam 
Bo Samuelsson

0300-423 88 
0503-136 02 
0503-136 02 
08-583 527 24 
0300-423 88 97 19 44-4
08-783 21 20 dagtid 
0300-423 88 
08-36 18 32
08-722 04 85 97 19 44-4

Tävlingskalender Radioflyg · Air Combat · 1996
Datum Plats Kontaktman Telefon
Jun 29-30 Säter RM Jesper Sigbjörnsson 026-14 00 29
Jul 6-7 Luleå Jörgen Jonsson 0935-100 33
Jul 20 Ripa Roland Petersson 046-39 09 98
Aug 10 Vännäs Jörgen Jonsson 0935-100 33
Datum Plats Kontaktman Telefon
Aug 10 Kalmar Roland Petersson 046-39 09 98
Aug 17 Uppsala Jesper Sigbjörnsson 026-14 00 29
Aug 31 Arboga Jesper Sigbjörnsson 026-14 00 29
Sep 7 Helsingborg Roland Petersson 046-39 09 98

Tävlingskalendern
Aila tävlingsarrangörer omheds 

alt noga kontrollera texterna 
här och vid eventuella fel eller 
ändringar omgående meddela 
Modellflygnytts redaktion!

Anmälan och avgifter Air Combat 1996
Anmälan kan i de flesta fall göras på plats. Till vissa tävlingar kan det dock vara ont om platser, så ring 
gärna i förväg och anmäl ditt deltagande till arrangerande gruppchef. Tävlingsavgift är pä samtliga 
tävlingar 80 kronor. Man kan också köpa ett TÄVLINGSKORT. som gäller som deltagaravgift för alla 
tävlingar i Cupen. KORTET kostar 350 kr och måste köpas i förväg genom insättning av 350 kr pa ACEs 
pg-konto 122 04 75-6. Glöm inte att ange avsändare och märk talongen "TÄVLINGSKORT -96".

Meetings och andra trefveliga träffar · 1996
Datum Tävlingens namn Plats Arrangör Kontaktman Telefon
Jun 28-30 Långsele-meeting Långsele ff Sollefteå MFK Sören Selin 0620-212 50
Jun 28-30 Thorstruten · meeting Emmaboda Fp MFK Thor/Mfk Struten Tommy 0486-109 21
Jun 29 Bunge Modellflygdag Bungefältet Bunge MFK Calle 0498-22 33 95
Jul 6-7 Småflygmeeting Modellflygfältet Alingsås MFK Ulf Nilsson 0322-162 39
Jul 13-14 Allt som flyger Mommehäls Fp Västerviks MFK Tord Hamrin 0493-930 48
Jul 20-21 Fläktmeeting Laxå Flygfält Tomas Westerberg 0141-21 69 67
Jul 22-28 Modellflygmeeting Klubbfältet Helsingborgs MFK Jan Lilja 042-22 15 51
Jul 27-28 Sommarflygdag Klubbfältet MFK Fenix Ring klubbstugan 0248-122 81
Aug 2-4 Jubileums-meeting Vågsås, klubbfält Örnsköldsviks MFK Christher Anderzzon 0660-771 76
Aug 3-4 Hangmeeting Granfjällsstöten Sälenfjällens MFK Magnus Hållhans 0280-225 23
Aug 3-4 Flygdagar Gammelbo segelff Linde MF RC Jyri 0581-101 00
Aug 10-11 Meeting & Skoj! Westlanda Fp Arvika-Edande MFK Jon Werner 0570-162 84
Aug 16-18 Surströmmings-meeting Klubbfältet Matfors MFK Tomas Wikström 060-228 16
Aug 18 Modellflygdag Oskarshamns Fp Oskarshamnsesk Matti Stenman 0491-183 70
Aug 25 Modellflygdag Klubbfältet MK Apollo Roland Josefsson 0383-133 91
Sep 7-8 Helikoptermeeting Hökafältet Hökaklubben Christer Persson 035 18 72 46
Sep 14-15 Modellflygets Dag Dragsängarna Siljansbygdens RFK Ake Lindholm 023-238 90

Övrig info mm
Plats f tält, husvagnar. 800 m asfaltbana, toa 
1300 m asfalt, camp &husvagn, el & laddn 
Väg 148, cirka 55 km mot Fårösund.

Lennart Schultz, 0490-420 21 
Camping möjligheter 
042-13 50 65 dagtid, fax 042-13 10 60 
Vid Motorkrosstadion vid väg 301

Helen Lind/0280-200 63, Lars Hedström 0280-206 81 
0581-152 42 kväll. Husvagn, el. Grillafton 
Camping, husvagn, toa + serv.
Toa, camping, husvagn, serv, vatten & avlopp 
Per Isaksson, 0491-10992 el 0491-865 50

Bengt Källström. 023-344 18.

NORRKÖPING
SWEDEN

CONTROL LINE WORLD CHAMPIONSHIPS

You may miss 
New Orleans, 
men missa inte 
Linflyg-VM!

22-28juli 1996. 
I Norrköping. 
På Bråvalla!

Suppleant
Karl Gunnar Hållhans 
Vörderås 107 
780 68 Transtrand 
Tel 0280-220 60

Grenchef Friflyg
Martin Tärnroth 
Månstorpsvägen 12 
146 45 Tullinge 
Tel 08-778 44 89

Grenchef Linflyg
Mats Bejhem 
Färentunagränd 1 
192 51 Upplands Väsby 
Tel 08-590 801 79

Grenchef Radioflyg
Bengt Lindgren 
Mossvägen 39 
153 37 Järna 
Tel 08-551 735 84

SM FF  Förbundsexpedition
Box 100 22 
600 10 Norrköping 
Tel 011-13 21 10 
Fax 011-16 91 60
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Oj, vad tiden går!
Jag trodde jag skulle få klart 

några flygplan till tävlingarna i 
F3D pylon i Sala helgen den ΙΟ
Ι 1 maj. men jag bedrog mig! Det 
återstår en massa jobb. Landning
ställen ska monteras. Tanken ska 
på plats. Skevservona måste fixa. 
Planen ska målas. Bränsleav- 
stängaren ... Phuh!

En som byggt och provflugit är 
Magnus Garnefäll från Vallen
tuna. Han flög sin nybyggda Sport 
40racer, en Gr7 eller"Kaze killer", 
som den också heter, på tävling 
första gången i Borlänge oeh pla
net visade sig vara snabbt och 
välflygande. I nosen hade Magnus 
en "Q-500 Webra"- motor, något 
vassare än den "vanliga" Webra 
GT vi använder i Q-500 pylon. 
Magnus har varit framgångsrik i 
Q-500 serien under det senaste 
halvåret oeh nu satsar han också 
på den snabbare Sport 40 klassen.

Om han ska bli lika framgångs
rik i Sport 40 återstår att se. Han 
har förmågan att flyga fort och 
ambitionen att vinna finns där!

En som också har byggt nytt för 
året är Lars Nordén från Akers- 
berga. Han satsar i år på en Lars 
Fasterius(Complast)-konstruerad 
"Polecat racer " med den nya

MVVS Q-500 motorn
Namnet "Q-500" före både Webra 
och MVVS motorn syftar på ame
rikansk Q-500 pylon och ej på vår 
sportbetonade Q-500 klass.

"Over there" tillåter man Q- 
500 pylon med betydligt vassare 
motorer än vad vi gör i Sverige.

Sport 40
Sport 40-klassen vanns både i Bor
länge och i Sala av Jan Karlsson, 
Väsby ME. Hans "Polecat" med 
Irvine SP40 motor gick verkligen 
bra och har gjort så länge.

Bästa tiden i Borlänge blev 97 
sek. och i Sala 99 sek.

Magnus Gamcfält, Vallentuna, 
flög också fort och kom på andra 
plats i båda tävlingarna. Han pres
terade bra tider, speciellt i Sala 
där han i ett heat flög på 101 sek .

r

SM i pylon
24-25 augusti arrangerar Stockholms Radioflygkluhb årets svenska 
mästerskap och riksmästerskap i pylon på Barkarby motorstadion 
cirka 1 mil norr om Stockholm. Klasserna som flygs är Q-500, 
Sport 40 och E3D. Publik är varmt välkommen!
Anmälan på postgirokonto 39 25 71 -6.
Ange pä talongen ditt namn, vilken klass/klasser du ska flyga, 
SMFF-nummer, eventuellt Q-500 nummer och om möjligt 
reserv frekvenser samt Ditt telefonummer.

" Λ

Stöd svensk pylon — gå med i 
Svenska Pylonflygares Intresse-

Ä f n  t a
förening, SPI.

l £ f a i  \ « \  
J 1 9  æ . \ s \ Köp en tröja (80:-) med SPls

i * ·
m L å a logo, en P-51 Mustang i racing

g livré. Beställ hos Magnus Öst-
\täl\\>\ s y  k i ling, tel 0225-527 33 eller 070-

■ r Ä P / / / 585 24 74. Magnus kan också 
fixa schabloner—häftiga deko-

k-
rer och texter till ditt flygplan.

Nya motorer i Sport 40
Motorkommitén har godkänt tre 
nya motorer i Sport 40 klassen — 
MVVS Q-500. Rossi R 40 Sport 
40 oeh Super Tigre Q-500, samt
liga lite vassare än de motorer vi 
hittils använt; åtminstone har de 
potential att varva lite mer än de 
motorer som används idag i Sport 
40 eftersom de bland annat har 
större förgasaröppning och foder 
med högre avgast i der.

Super Tigre- och MVVS-moto
rerna haren förgasaröppning på 9 
mm och Rossi ett insug på hela 10 
mm att jämföra med Irvines 8 mm 
och MVVSs 6,9 mm förgasare.

Om de kan hota Jan Karlssons 
vassa Irvine SP 40 ska bli intres
sant att se. Janne har länge fått 
regera tämligen ostört i Sport 40 
klassen med sin snabba "Polecat 
racer".

Q-500
Thomas Nyholm och Magnus 
Garnefäll gör det igen i Q-500! 
Vinner alltså! Thomas vann både 
i Ludvika och Sala och Magnus 
tog hem segern i Borlänge. Det är 
inte lorsta gängen de vinner i Q- 
500. Thomas har vunnit en hel del 
Q-500-tävlingar tidigare eftersom 
han tävlat i pylon i mänga är.

Magnus är den nya stjärnan pä 
Q-500-himlen och hans segrar har 
kommit först under det senaste 
halvåret. Han vann första gången 
i Norrköping förra året och sedan 
dess har han gått från klarhet till 
klarhet. Vi behöver fler ungdomar 
av hans kaliber och hoppas på att 
fler föräldrar hjälper sina undomar 
att komma igång att tävla. Framför 
allt då i pylon.

Under Q-500 tävlingarna i Sala 
inträffade en otäck olycka i sam
band med start. En av de tävlande 
fick sin hand allvarligt skadad dä 
han skulle la bort glödklämman 
från motorn. Han fick in handen 
i propellern precis innan heatet 
skulle starta. Resutat; sjukhus
besök och löstygn.

Tänk pä att ta det lugnt och

jäkta inte! Det är inte värt priset 
att riskera liv och lem bara för 
man ska ha lite roligt.

En annan typ av "olycka" inträf
fade i Sala, men som fick ett — 
om inte lyckligt — så i alla iall ett 
SLUT. började med att en av dc 
mer namnkunninga flygarna Q- 
500 råkade ut för en smärre radio- 
störning. Hans flygplan fungerade 
inte som det skulle i ett heat. Planet 
betedde sig konstigt när han flög 
med ryckningar på rodren. Han 
lyckades landa planet och flög 
sen inte mera den dagen. Hemma 
kontrollerade han både flygplan 
och radio — allt fungerade som 
det skulle.

Så beslöt han sig att kolla sän- 
darfrekvensen. Han tog bort sän- 
darkristallen och döm om hans 
förvåning då han såg att en helt 
annan kristall satt i sändaren än 
den han trodde satt där.

Under flera tävlingar har han 
flugit pä en annan frekvens en den 
han anmält sig på och lyckas flyga 
utan att bli störd eller att störa 
någon annan! Snacka om tur!

De var först nu i Sala han märkte 
att någon annan störde honom. 
Turligt nog blev han inte nerstörd 

Tävlingsledningarna måste pä-
r —̂ —

Nyheter
• Hobbyborgen presenterar en 
serie bränsleslangar av silikon i 
olika flurouserande kulörer. Att 
ha olikfärgade slangar till för
gasare, tryck och påfyllning gör 
att risken för att blanda samman 
slangarna minskar.
• Kyosho har en serie med pro
pellrar från storlek 7x4 till 12x 10 
framtagna av en av Japans fram
stående F3A-flygare. Vi har fått 
några propellrar pä prov och 
testat dem under tävling i Q-500 
och propellrarna har visat sig 
vara effektiva och tystgående.
• De flesta av er brukar väl an
vända plasttankar i era flygplan, 
eller hur? Och skumbildning i
tanken har ni säkert också haft. ___________________________
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D a r l e c a r l i a  G r a n d  P r i x  ·  9 - 1 1  augusti arrangerar Ludvika Modellflygklubb en Luropa-cup tävling i F3D. Detta är första 
gängen sedan 1975 som Sverige står som värd lör en liknande tävling. Dä var det "Sopwith Trophy " —det inofficiella VM som arrangerades 
av SRFK pä Barkarby. Flygare från hela Europa väntas komma, däribland från före detta östblocket och Ryssland. Ingvar Larsson har hand 
om anmälningarna · Ingvar Larsson, Östra vägen 30, 333 9/ Vassmolösa, telefon 0430-320 56, telefax 0430-32 425".
För er som inte tävlar men som ändå vill vara med omen häftig upplevelse, kom till Ludvika den 10-11 augusti och upplev PYLONRACING!

minna flygarna om att kolla all de 
har "rätt" frekvens i sina radio
apparater så vi undviker liknande 
episoder framöver. Jag nämner 
inga namn. men jag vet en person 
som kommer att kolla sin frekvens 
lite oftare i framtiden!

F3I)
I Sala flögs årets första F3D-täv- 
ling. Smålänningarna Börje Rag- 
narsson och Ingvar Larsson var 
framgångsrika — blev etta och 
tvåa! Börje llög fortast och tange
rade sitt personbästa med 72 sek. 
Hans Mustang med modifierad 
Rossi-motor flög verkligen fort. 
Börje har börjat använda ryska 
lR-propellrarmed 0  183 mm med 
en bladvinkel på 7.5". Det tycks 
gå fortare med dessa propellrar än 
med de gamla "australiensiska" 
med 6.5-7" pitch.

Börjes Rossi är något modifie
rad frän standard och har bland 
annat Nelson-insug och lopploek 
med högre komp.Motorn har en 
förbränningsvolym på cirka 0,35- 
0.37 ml kan jämföras med stan
dardmotorns 0.50 ml volym.

Hög komp tycks vara viktigt 
om man ska få fart på grejerna nu 
förtiden om man får tro Börje.

Fina priser i pylon
Nu är det dags att börja tävla om 
de fina priser som svenska pylon- 
sponsorer skänkt till tävlingsåret 
1996.

BGM
BGM sponsrar för andra året i rad 
och skänker i åren Wcbra-motor 
till vinnaren i Q-500 cup. Webra- 
motorn har varit ledande i Q-500 
i flera år och visat sig hålla en hög 
kvalitet. Den legat lite högt i pris. 
men prisbilden verkar ha planat 
ut i förhållande till konkurren
terna. Intressant är att BGM också 
fått agenturen forell schweiziskt 
motorföretag vid namn PRAFA.

Motorkommittén fick ett exem
plar av deras 6.5 ec motor för test 
och fann motorns prestanda vara 
fullt jämförbara med de flesta 
andra sexhalvoma på marknaden. 
L11 test av PRAFA:s motor kom
mer vid ett senare t i I Ifäl I le. Motor- 
kommitténs uppgift är inte är att 
göra djuplodande analyserom en 
motors prestanda, utan att se till 
helheten, huren motors prestanda 
är i förhållande till övriga god
kända motorer med tanke på varv
tal. ljudnivå och inte minst pris.

Till vänster mekar Tomas 
Eriksson Joakim Arnessons 
P-5J Mustang.

Närmast tvä nya motorer i 
Sport 40-klassen — Q-500 
Super Tigre och Rossi R40

Motorn testades undertävlings- 
mässiga former i Sala hösten -95 
och dä visade sig vartalel ligga i 
nivå med vad andra sexhalvor 
presterar. Med Graupners 10 x 6 
propeller varvade motorn 13.600 
rpm och med en APC 10 x 6 
mättes valtalet till 12.800 rpm — 
med sedvanlig 80/20 soppa. Mo
torn kostar cirka 900 :-.

Model-Craft
Model-Craft slöder också svensk 
pylon. Man härtill årets tävlingar 
skänkt en China-Clipper (Sonic 
500)-byggsats. Den är i stort sett 
träfärdig i kartongen. En något 
erfaren byggare färdigställer 
byggsatsen med normala insatser 
på cirka en vecka.

Erik Persson
Pylonllygarcn Erik Persson i Säter 
har på eget initiativ tagit fram en 
byggsats på Quickie 500 (Rygg
skott). ursprungsmodellen till Q- 
500. Erik skänker i åren byggsats 
av sin "Quickie 500" till årets Q- 
500 cup.

I depån på tävlingar går ibland 
snacket om vilket plan som är 
bäst. Ryggskott ellerChina-Clip- 
per? De flesta flygare verkar vara 
överens om att "Clippern" är snab
bare* i svängarna och att "Rygg
skottet" är snabbare på rakorna. 
Så vad man väljer för plan spelar 
kanske inte sä stor roll.

1 vilket fall som helst är båda 
planen trevliga att flyga även utan
för tävlingsbanorna och båda är 
lämpliga som första "aerobatic- 
model" för er som vill lära er 
något mer än att bara flyga runt 
med en vanlig trainer!

Hohhyhorgen
Hobby borgen ställer upp som 
sponsor och skänker en Thunder 
Tiger Pro SE 6,5ec motor, även 
den godkänd för Q-500.

Det är en prisvärd motor som 
som klart visat sig hälla måttet 
jämfört med övriga konkurenter.

Thunder Tiger har helt klart 
höjt kraven på kvalitet de senaste 
åren oeh den nya PRO SE-molorn 
brukar hälla sig i främsta ledet på 
Quickie tävlingarna.

Kyosho & Super Tigre
Slotcar skänker en Super Tigre- 
inotor. godkänd för Sport 40- 
pylon. en "Super Tigre Q-500". 
Motorn är trots namnet inte god
känd för Q-500 i Sverige, bara för 
Sport 40.

Italienska Super Tigre behöver 
ingen större presentation, utan är 
sedan gammalt ett väl etablerat 
märke.

KB:s Hobby och Maskin
I Falun finns en av dessa lokala 
hobby hand lare alla borde värna 
om och som det förhoppningsvis 
finns gott om i övriga landet.

KB har stöttat svensk pylon 
sedan Q-500-pylon började i 
Dalarna för åtskilliga är sedan 
oeh ställer i år upp med en sals 
servon —tjusigt!

Del är onekligen bekvämt att 
ha en handlare inom drägligt 
räckhåll när den där grejen fattas 
som man så väl behöver.

Jan Karlsson

Nu kommer det japanska före
taget Tettra med en tank som är 
helt tar bort risken för skum
bildning i tanken. Hur då?
— Jo. det går till sä att tanken har 
en inre "blåsa" av silikon, som 
fylls med bränsle. Mellan tank

oeh blåsa leds sedan trycket in 
från ljuddämparen eller "pipan".

Eftersom volymen i blåsan min
skar allt eftersom motorn suger 
bränsle, så finns heller ingen luft 
som motorn oavsiktligt kan få i 
sig — smart!

Bränsletanken finns i en mängd 
storlekar.

Firma Airracing har den van
ligaste storleken för pylon, 6 oz 
(170 ec).

Telefon 08-590 332 74

Till vänster Kyoshos nya K) x 
6-propeller bredvis en rysk 
IR-snurra för F3D-racing.
I mitten de nya, färgade 
bränsleslangarna och ovan 
den nya Tettra-tanken.
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Concept EP SR
S om rubriken anger har det 

skett cn uppgradering av 
minstingen inom Cöncept- 

familjen. Jag vill i denna test redo
visa skillnaderna mellan de två 
EP modellerna men även lite 
allmänt om att flyga med en el- 
helikopter.

Concept EP SR skiljer sig från 
sina föregångare på ett antal 
väsentliga punkter.
• Möjlighet att använda 

standardservon 
• SR har en helt ny motor.

”K-Specd Heli”
• Nya kraftigare bladhållare.
• Utväxlingen haren 16 kuggars 

pinjong — samma som i den 
nuvarande Jet Rangern.

• Ny huv, nytt utseende och nytt 
material

• Nytt landningsställ 
• Sist men inte minst:

Ett lägre pris!
Jag har under en tid testat och 

jämfört mellan de olika versio
nerna av EP. Jag har gjort en del 
av detta i en testbänk eftersom 
det varit liera minusgrader och 
den lilla EP:n inte alls trivs med 
detta väder. Jag har testat 
• Olika batterier 
• Olika spänning 
• Med standardservon och ett 

standardgyro
• Med allt optimerat till max. 
Jag tycker att EP:ns träningsställ 
(01-2162) är suveränt. Man kan 
låta helikoptern stå på ett bord

och träna att hovra, att ställa in 
alla trimningar och att lära sig att 
hovra ”nos in"!

Den som inte är så van att flyga 
helikopter och vill börja med en 
EP kan på ett mycket bra sätt lära 
sig att flyga i detta träningsställ 
inne. Och som sagt den som vill 
träna pä ”nos in” kan göra detta 
utan att det kostar ett öre i repara
tioner.

Till detta kommer fördelen att 
man flyttar på allt damm i hobby
rummet och om man öppnar ett 
fönster eller en dörr kan man få ut 
en del av detta damm.

Testen kan sammanfattas — en 
nya motorn är en höjdare!

Det går bra att flyga den med
8.4 volt och små servon samt ett 
litet gyro. (Futaba 155). Med 
denna utrustning är det inga prob
lem att få hyfsade flygtider. Mo
torn är mycket ”pigg” även med
8.4 V.

Jag kan i detta sammanhang 
nämna att jag testade en ny aeke 
"Pure Ten Power” som var ca 60 
gram lättare än den 8.4 SCR 1700 
som jag hade. Trots att märk
effekten inte var på mer än 1400 
fick jag efter ett antal i- och ur
laddningar ut i stort sett samma 
effekt av dessa två ackar. Den nya 
acken finns bara i 4,8,7,2 och 8.4 
volt ännu så länge men jag hoppas 
att den även kommer i 9.6 V 
utförande.

Jag testade först att hovra med
8,4 volt, standardservon och Hitec 
gyrot.Visst går det att flyga med 
denna utrustning. Men man er
hål ler marginella flygegenskaper. 
Det är möj I igt att det går bättre ute 
i lite vind osv men i träningsstället 
blir det för marginellt.

Denna utrustning väger cirka 
210 gram extra och det känns.. 
Jag vill inte rekommendera detta.

Men med 9,6 volt och samma 
utrustning var inte några problem. 
Visst känns 2 10 gram och en extra 
cell även dä men den ökade effek
ten från den extra cellen uppväger 
delta.

Ett råd är att alltid använda 9,6 
volt och om man inte vill kosta på 
de extra pengarna på lätta servon 
och gyro så får man acceptabla 
flygegenskaper även med den 
tyngre utrustningen.

Man kan ju komplettera med 
HS 80 servon och ett lätt gyro 
senare om man vi 11.Min bedöm
ning är ändå att köpa sin EP SR 
utrustad enligt följande mönster:

• Alltid 9,6 Volt
• Ok för standardservon 

Vid tillfälle byt till HS 80
• Mini gyro. (Futaba eller JR)
• Fartreglage Hitee SP 1803

Det är inte bara vikten som gör 
att jag rekommenderar mini gyrot 
framför ett standard gyro. Mini 
gyrot har allt i ett. Dvs del finns

inga extra prylar förutom själva 
gyrot. Det är faktiskt svårt att 
placera kontrollboxarna pä ett 
standardgyro.

Men EP SR med 9,6 Volt och 
microservona och det lilla gyrot i 
kombination med den nya motorn 
gjorde EP:n mycket trevlig. Jag 
vill till och med uttrycka att det 
varordentligf'tryck” i helikoptern 
med denna utrustning.

Viktskillanderna mellan olika 
servon. gyron och ackar framgår 
av tabellen här intill.

Vid mina tester använde jag 
mestadels en Hitec Supreme mot
tagare. Om man är ute för att tjäna 
ytterligare vikt kan man hitta lät
tare mottagare. Jag är dock så 
förtjust i Supreme-mottagaren att 
jag normalt accepterar denna mar
ginella viktökning.

Vikter pä olika utrustnings- 
allemativ

A Total vikten på Concept EP 
SR med 9,6 V acke 1700 
mAh, små servon (HS 80) ett 
litet gyro (Futaba G 155), 
Futaba minimottagarc samt 
Hitec SP 1803 fartreglage är 
1365 gram.

B Med 8,4 V. Kyoshos 
fartrcglage. minimottagare 
(Futaba mini). HS 80 servon 
och Futaba G 155 gyro kom 
jag ner till 
1175 gram.

Det går alt lätta dessa båda alter
nativ ytterligare med bland annat 
kolfiberbom.

I dessa båda ulruslningsaltema-
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tiv har jag som synes optimerat 
allt. Del saknas endast en kolfiber- 
bom. Denna hade förmodligen 
tagit ner ytterligare några gram.

Sedan kommer experternas 
alternativ del vill säga att borra 
bort material från chassit. Detta 
avrådes dock!

I tabellemaovan kan man sedan 
se vad olika utrustningar ger för 
extra vikt. Futaba mottagaren var 
cirka 35 gram lättare än Hitec 
Supreme.

Övrigt
Om den nya huven är snyggare 
eller inte är en smaksak. Huven är 
dock tillverkad i ett bättre plast
material än tidigare. Den förra EP 
huven var myckel bräcklig. Den 
nya plasten är seg.

Jag tycker definitivt att det nya 
landningsstället av pianotråd är 
en styggelse. Jag förmådde inte 
använda delta pä denna lilla i 
övrigt så snygga helikopter.

Testflygning
När vädret nu till slut har blivit 
sådant att termometern ibland har 
krupit en bit ovanför 0 sä har jag 
gjort de lörsta flyglesterna.

Det är ingen tvekan om att den 
nya motorn är en mycket bra 
förändring pä denna helikopter. 
Motorn har inte bara högre effekt 
den har även ett bra moment.

Jag har flugit en hel del med 9.6 
V, standardservon (Hitec HS 300) 
och det lilla gyrot. Denna kombi
nation aren bra kompromiss mel
lan prestanda/kostnad. Concept 
EP SR flyger myckel bra med 
denna utrustning.

Jag har även flugit ett antal star
ter med 8,4 V och ovan beskrivna 
utrustning. Självklart märks den 
lägre spänningen men det går 
förhållandevis bra även med 
denna extra tyngd ute i det fria.

När det gäller 8.4 volt har jag 
testat med att minimera vikten 
genom att använda ett Kyosho 
fart reg lage, mini mottagare 
(Futaba) , smä servon och ett 
Futaba gyro. Vikten har dä varit 
under 1200 gram. Med denna 
utrustning och den nya motorn 
flyger Concept EP SR mycket, 
mycket bra. Jag vill definitivt 
säga att detta är ett bra alternativ.

Men självklart är 9,6 V. Hitec 
fartrcglagc, smä servon och Futa
ba gyro att föredra om man vill ha 
rikligt roligt.

Jag har även testat med olika 
blad. Jag ville se om High grade 
bladen innebarnågon fördel fram
för standardbladen. Samman
fattningsvis kan sägas att jag hela 
tiden fått bättre resultat med 
standardbladcn. Jag tror alt varvet 
är för lågt för träbladen för att 
göra dessa rättvisa.

Flygtester
Helt klart är den nya motorn ett 
bra tillskott till Concept EP. Det 
är bra att det nu går att använda 
standardservon men vikten pä 
helikoptern är fortfarande en 
kritisk läklor.

Del är inga som helst problem 
att flyga med 8.4 V och standard- 
servon men KP:n blir mera kritisk 
och mera marginell.

Med 9.6 V är EP SR mycket 
rolig all flyga. Delta gäl ler i högsta

grad när man använder de utrus
tningsdetaljer som ger lägsta vikt.

Jag har haft möjlighet att flyga 
två EP under en tid. Den ena är 
utrustad med den dyrare REV 300 
S motorn, 9.6 V och allt så lätt 
som möjligt. Detta har sedan 
jämförts med EP SR med den nya 
motorn och blandat 8,4 V och 
9.6V.

Jag har svårt att skilja mellan de 
båda motorerna när man kör bäda 
på 9.6 V. Det skiljer dock nästan 
en tusenlapp i pris.

Priset pä Concept EP SR är: 
3.290 kr. Delta är en ordentlig 
sänkning jämfört med tidigare. 
Till detta skall då läggas alt den 
nya SR:en innehåller en motor 
som är mycket vassare än tidigare 
samt att man kan använda be
tydligt billigare servon.

Elt I IS 80 servo kostar idag 395 
kr och ett IIC 300 kostar I75 kr. 
Men som tidigare sagts det dyrare 
servot ger trots allt en del fördelar 
inte bara viktmässigt.

HS 80 servona är smä underverk 
vad gäller snabbhet o precision.

Men med Concept EP SR har 
man nu ett val det fanns det inte 
tidigare

Avslutning
Jag har inte flugit sä 
mycket elhel i kopter tidi
gare. Det har varit nyttigt 
och jag har märkt att jag 
har lärt mig en del. Jag 
får nu mycket längre 
flyglider och jag har lärt 
mig att utnyttja 
helikoptern på ett annat 
sätt.Jag gjorde samma

erfarenhet i somras när jag skulle 
testa en Stratos elseglare.

Jag fick inga flygtider beroende 
på att jag tidigare inte behövt flyga 
rent med alla överstarka motor
drivna plan jag flugit under alla 
är. Med el mäste man flyga snålt 
och rent och min flygskicklighet 
har säkerligen ökat i och med att 
jag nu fårlånga fina flygtider även 
med Stratos el seglare.

Detta efter 40 år som modell
flygare och tusentals timmar i kil
ten!

Stig Johansson

Frän vänster:
• Den nya Concept EF SR
• Concept SR monterad för 

provflygning i testbänken
• Bilden visar den delvis 

förändrade servoplaceringen 
för att möjliggöra montage av 
standardservon. Pä denna 
bild har jag REV 300 motorn 
monterad för jäm förelse med 
nya standardmotorn.

• De nya och lite kraftigare 
bladhällarna

• Denna bild visar det nya 
höjd reglage oket.

/-----------------------
Hitec HS 80 17,5 gram
Futaba 155 gyro 35.0 gram
Hitec HS 300 44,5 gram
Hitec 51 BB 130.0 gram
Viktskillnad på 4 servon är 108 gram
Viktskillnad 95 gram

Pure TP 8,4 V 1400 mAh 330 gram
SCR 8,4 V 1700 mAh 390 gram
SCR 9,6 V 1700 mAh 440 gram

-

Stormodeller, färdiga till 70%, i lager:
Extra 300S 2120 mm 25-50 ccm
Extra 300 2000 mm 25-50 ccm
Suchoi SU-26M 2000 mm 35-60 ccm
Suchoi SU-26M 1730 mm 15-25 ccm
Cardinal 2120 mm 15-20 ccm
Heinkel Kadett alu 2250 mm 30-50 ccm
Midwest AT-6 Texan 2109 mm 25-40 ccm
Gold AT-6 Texan 1763 mm 15-20 mm
PLZ 104 Wilga, 1:5 2220 mm 20-45ccm
Motor Spatz M seglare 3333 mm glöd/el

Motorer för stormodeller & andra:
Titan ZG · ZDZ 22, 38 & 62 ccm
Super Tartan 22, 44 & 50 ccm
Husqvarna, 50 ccm

Elstarters till Quadra, Tartan. Titan 
ZG Zenoah, Super Tigre, 
db kortantenner 35 el 40 MHz. inga 
antennbrott, för alla anläggningar!
Ackar & ackvakter alltid pä lager! 
Futaba-programmet: sändare, mottagare, 
servon, kristaller, kablar mm,
Träpropellrar - även limmade - 12"-36".

Kataloger: Janara. Rodel, Krick, Tom, Clark, 
Simprop, Wega, Volz, Sunshine — 70:-.

Swedcon KB
Box 7045, 650 07 Karlstad
Tel & Fax 054-18 64 07 · Bil 010-674 09 09

vårt postgiro-konto 484 41 58-8, så

SAITO, ASP. SUPER TIGRE · Reservdelar

Sänd 60:- i frimärken eller sätt in på 
får Du vår katalog, prislista pä alumodeller, motorer mm.

fläktflygtrainer i byggsats
H A R PO O N  · spännvidd 1440 mm · vikt 3.720 g · för Dynafan & .40-,45 fläktmotor

H A R PO O N  ..........................  1.650:-
Dynafan 120 mm fläktaggregat ... 765:-
M V V S  6,5 G R R T  fläktmotor....  1.300:-
avstämd p ip a ..........................  350:-

Många ritningar på jetflygplan för fläkt el. 
propeller, bade sport & skala (cirka 170:-) 
Ritningsmodeller — även Harpoon — 
kan också levereras trä färd i ga.

Stefan Larsson Hässlevägen 19, 703 76 ÖREBRO 
Tel 019-22 74 82 el 010-204 64 48
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Den fina, trevliga fri flygklassen! Sanslöst skön stimulerar spenderbyxor

Det har glädjande nog börjat 
röra på sig inom F 1G och det 

har faktiskt flugits två tävlingar 
nu pä vårkanten; dels Södra 
Hallands Vårtävling och dels 
Uppsala Majtävlingen.

Våra skriverier om den trevliga 
friflygklassen med endast lOgram 
gununimotorvikt har gjort att en 
nya modeller sett dagens ljus.

Ginger och Anders Sjöberg har 
huvudsakligen framgångsrikt 
sysslat med oldtimer, men har nu 
fått upp ögonen för Coupe!

Ginger har byggt "Pure Fanta
sy" av Dave Ilipperson och flugit 
med den äran.

Anders har valt Dennis David's 
DIG 150(ritningpublicerad i Mo
del lllygny It) och även han har 
lyckats utomordentligt. Båda är 
imponerade av modellernas pres
tanda och skönhet i luften. Glidet 
och den låga sjunkhastigheten är 
fantastiskt att uppleva.

Andra namn att nämna är Rolf 
Alstervik, SM-generalcn Lasse 
Larsson och Thomas Johansson 
samt naturligtvis entusiasterna 
Gunnar Wivardsson med dottern 
Sofia, som placerade sig pä si Iver
plats vid SM 1995. Själv har jag 
byggt en Hippersoninspirerad ny 
kärra och har dessutom mina gam
la med minskade kroppssektioner. 
Vi får se hur längt det kan räcka i 
den hårdnande konkurrensen.

Så några ord om de avhållna 
tävlingarna ur Coupe d'Hiver
synvinkel. För att ha mera tid till 
social samvaro flyger vi nu tradi
tionellt bara två starter i Vår- 
tävlingen. Ginger Sjöberg gjorde 
detta med bravur och maxade i 
bägge. Anders missade max i sin 
första start och kom tväa. Lasse 
Larsson placerade sid trea och 
visade att han inte bara kan segel.

1 Majtävlingen började Rolf 
Alstervik, som flyger en DIG 150. 
med tre säkra maxar, men 68 
sekunder i Ijärde omgången resul
terade i att Ginger Sjöberg tog sin 
andra seger under våren med fem 
jämna tider. Det skilde dock endast 
8 sekunder till Rolf Alstervik som 
"nästan" maxade i sista starten.

På SM i Falköping den 13 juli 
ställer förhoppningsvis alla upp 
som byggt Fl G. Det finns säker
ligen fler ute i bygderna än de här 
nämnda. Klassen är ju ännu för 
oss så nyckfull att allt kan hända.

Vi ser fram emot en fin kraft
mätning och skulle de gamla mäs
tarna Bror Eimar och LeifEricsson 
dyka upp — vilken tävling vi dä 
skulle få!

Bertil Dahlqvist

Bilden: Gunnar och Sofia 
Wivardsson med Sofias lilla 
"Hopplock", som kom på 
silverplats vid SM 1995.

Annu en motor att bara sitta 
och dregla över, för fm för 

att använda till det den egentligen 
är tänkt att användas till - kort sagt 
Saito 182 TD är cn motor för 
bokhyllan, såväl som lufthavet.

Jag förstår sååååå väl människor 
som samlar på modellmotorer 
efter att ha sett denna fina Saito 
motor— det är en mekanisk pryd
nad som inte skulle skämmas för 
sig i någon bokhylla.

Det känns nästan hjärtskärande 
att tänka att denna motor skall 
sändas upp i lufthavet till en osäker 
framtid, när den hade passat sä 
bra som utställningsföremål i min 
bokhylla. Nåväl, den kommer 
naturligtvis all pryda sin plats i 
nosen på en skön skalamodell. Ja 
denna motor kommer rent av att 
förstärka och förbättra utseendet 
på vilken kärra som helst.

Kamikaze-devis
Den potensiella faran av att störta 
med ett modellplan är ju alltid 
närvarande och jag kom därför 
osökt all tänka på den gamla 
Kamikazedevisen "Atoyo sayo- 
nara mossi mossi annone sodeska 
Saito", vilket betyder, fritt över
satt. "skall det gä åt h-e så skall det 
gå med Saito". Vilket kan tolkas 
som så, att om man nu ändå skall 
krascha så kan man lika väl göra 
det med stil och finess.

Varför kom jag nu in på delta 
negativa med att störta ? Ja, jo... 
den här motorn är nästan för fin 
för att flyga med, det är bara sä.

Splendida Saitomodeller
Det är ett omfattande modellutbud 
om cirka tjugo fyrtaktsmotorer 
som Saito erbjuder hugade mo
dell motorspekulanter. Som be
kant tillverkar man endast fyrtak- 
tare och ångmaskiner, samt kring- 
utrustning till ångmaskinerna som 
ångpannor och ångbåtsmodeller.

Mest spektakulär är väl den 
stora 53 cm3 femcylindriga radial- 
motorn men man tillverkar även 
motorer ner ti 117,5 cm3-storlcken. 
Motortillverkningen startade i 
början av sjuttio talet av Gen Saito 
som hade speciella idéer om hur 
en modellmolor skulle se ut.

Så ti 11 exempel har man genom
gående i sina motorer vad man 
kallar hem i heads dvs lopplock. 
cylinder och foder i ett stycke.

Riktig krom istället för nickel 
är en annan Saito-käpphäst samt 
att samtliga motorer använder en 
1 mm tjock kolvring i gjutjärn. 
Dessutom sä använder man sig av 
kolvar och vevstakar som tillver
kats av aluminium med hög kisel- 
halt för maximal slitstyrka — 
kise 1 legeringen gör att alumi n ium 
blir till en utmärkt lagermetall. ►

SAITO)
- FOUR CYCLE ENGINES -

Med det breda sortimentet 
4-taktsmotorer!

Vi har dem & reservdelar! 
FRÅGA oss.

SAITO är kvalitet!
SWEDCON KB 

Box 7045, 650 07 Karlstad 
Tel & Fax 054-18 64 07

• Kraftig signal vid spänningsbortfall
• Justerbar mellan 3,5V och 6,5V
• Hörs i motorplan
• Varnar för hårt belastade servon
• Okänslig för vibrationer och stötar
• Temperaturkompenserad -10°-+505
• Lätt att montera

7  skä l a tt  
använda  
a ku s tisk  
a ckva m a re!

PRIS 225:-/st på postgirokonto 457 25 71-0 "Jonny Persson". 
Märk talongen med ToJ · RETURRÄTT

ID UftDDVA/CDI/OTAn Postlåda 5046* *310 60 ULLARED Jr nUDD T V Cn IVO I AU Telefon 0346-235 33 · Telefax 0346-234 07

Æ n  Kari ÅA x
Johansgat 7

Box 4021 Telefon 031-12 62 20
_______400 40 Göteborg_______
TÅG nytt & beg · FLYG · BÅT · BIL 

RC-anläggn · Plastbyggsatser 
Massor av annat smått och gott!
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En linkontrollmodell från Hobbyträ

J unior är en liten käck linkon- 
trollmodell som lämpar sig 
för ungdomar mellan 7-107. 

Vi har testbyggt ett par modeller, 
och tycker att detta är ett tufft litet 
plan. som är lätt att lära sig flyga 
med.

Vi fick ett par testplan från kon
struktören. Karl-Anders Eriksson, 
Modellprodukter i Härnösand, och 
vi luirnu färdigställt och provflugit 
detta lilla käcka plan.

K-A Eriksson konstruerade den
na linmodell i mitten pä sjuttio
talet. och jag bodde själv i Härnö
sand vid denna tid sä jag fick 
chans att vid liera tillfällen såväl 
flyga som skola med denna proto
typ Junior. Då tillverkade K-A 
planet vid sitt eget modell plans
faktori men han har numera över
låtit tillverkningen på Hobbyträ.

Det är inte utan en viss nostalgi 
som jag nu återser Ju ni or efter alla 
dessa är. men jag kan konstatera 
att den är sig lik. inget har för
ändrats. Och det var knappast nöd
vändigt med några förändringar, 
dä det redan från början varen bra 
och rättfram konstruktion.

Lite fakta om Junior
Byggsatsen är helt i balsa och 
plywood samt utrustad med en 
liten tillbehörspåse vilket gör sat

sen komplett. Endast motor, lim 
och färg som fattas.

Ritningen är enkel och lättfattlig 
och byggbeskrivningen är pä 
svenska. Vingen är profil fräst och 
övriga detaljer är färdigsågade så 
attendasténkelt monteringsarbete 
återstår. Landställ, hjul och samt
liga roderdetaljer ingår.

Ett smart sätt att ytbchandla ett 
sådant här litet plan. är all lacka 
med en uretanhaserad panellack 
några gånger samt sl i pa lätt mellan 
varven. Uretan lacken ger nämli
gen en härd yta utan att man be
höver vare sig siden- ellerpappers- 
klä planet. Därefter målar man 
med en bränslesäker lack —enkelt 
och effektivt.

Planet är i första hand tänkt för 
en Cox-motor med sin speciella 
fastsättning i tanken, men man 
kan naturligtvis modifiera fram- 
delen pä kärran för en annan 
motor. Alla delar som behövs för 
att fästa en Cox finns med. men 
om man väljer en konventionell 
motor så får man naturligtvis 
skaffa fram materialet själv.

Spännvidden är 48 cm vilket 
gör modellen lämpad för 0.8-1.0 
cm’ motorer. Jag har provllugil 
Junior med dels en vanlig Cox 
Baby Bee på 0,8 curi, och dels en 
mycket vass MP Jet på 1,0 cm1.

Cox-motorn är definitivt att 
föredra i dc flesta sammanhang 
eftersom den ger planet en mer 
sansad hastighet, vilket är bäst 
lämpad för nybörjare.

Med en MP Jet går planet som 
om det vore — just, ett jet plan — 
och det är väl lite väl vådligt för en 
nybörjare. Dessutom så är ju Cox 
motorn utrustad med en tank. små 
lintankar är ju annars inte sä lätta 
all få lag på nuförtiden.

Vi lick därlör göra oss en egen 
tank på dryga 20 cc för att få en 
gångtid på cirka fem minuter med 
MP-motorn.

Vi har även byggt en egen 15% 
större version av Junior och ut
rustat den meden MP Jet. eftersom 
vi tror att det är en mer lämplig 
storlek pä plan till denna lilla vassa 
motor. I skrivande stund är emel
lertid inte denna kärra provad.

Provflygning
Med Cox-motorn flyger detta plan

lugnt och sansat. Det är nästan 
extremt lättfluget så att en nybör
jare har inga svårigheter att snabbt 
lära sig att hantera Junior i luften. 
Begränsningen är ju att en Cox 
endast går cirka tvä minuter pä en 
tank. vilket är onödigt kort.

Med en MP-motor går planet 
så fort att det blir mer svärflugct 
och det går inte att köra motorn på 
fullskaft om man skall skola med 
denna kärra.

Cox-motor, lim och färg samt 
SIG's dacronlina. för styrningen, 
skaffar du enklast direkt frän 
Modellprodukter. Junior kostar 
1 ite drygt 150 kr, vilket är betydligt 
billigare än en nybörjarkärra för 
R/C. Linflyget borde därför ha 
framtiden för sig.

Text och fotu: Conny Åquist
--------------------------------------- \

Linplanet Junior
Modellprodukler. Härnösand, 

telefon 0611-16500

Saito 182 T o
Ja. den heter faktiskt sä 182 T o
— det skall faktiskt vara ett pytle - 
litct D pä slutet, fråga mej inte 
varför?

Som synes är del frågan om en 
tvåeylindrig fyrlakls boxermotor 
med dubbla glödstift och "bubbla 
förknasare".

Vevstaken är lagrad i dubbla 
kullager och motorfästet är en 
integrerad del av baklocket.

Originellt nog sä har man redan 
från fabriken försett motorn med 
bränslcslangar. dubbla T-grenrör, 
backventil och snapsslang till för
gasarna eftersom motorn saknar 
choke se bilden).

Slaget är på 24 mm och borret

är pä 28.2 mm vilket ger en slag
volym på 30 cm3 — det är fråga 
om en överkvadratisk motorkon
struktion.

Motorn är utrustad med AAC- 
eylindraroeh kolvring. Den väger 
1.040 g och effekten uppges till
2,5 hk. Den maximala bredden 
över kamkäporna är 196 mm, 
längden medbringare till motor

fästets anläggningsyta är 123 mm 
och höjden är 81 mm.

Motorn levereras med en massa 
verktyg, glödslift (lyra stycken) 
och avgasrör.

Det är Söders R/C Hobby i 
Stockholm som lar in Sailomo- 
torer till Sverige. Du kan nå dem 
på telefon 08- 6436787.

Text Conny Åquist

GÖTEBORG

KEMPES vV 
f t  HOBBY

Din hobbybutik i Östra Göteborg 
med ett brett sortiment av 

radiostyrda flygplan, bilar & båtar. 
Dessutom modelltåg, 

plastmodeller & begagnat

GUNZE-SANGYO färger

VÄLKOMNA!_______
Göteborgsvägen 87 · 433 63 Sävedalon 

Tel & Fax 031-36 81 50 
POSTORDER · ingen katalog

KALMAR ^  

CENTER
ALU I RADIOSTYRT

T revlig t bem ötande & bra priser!

Vi säljer på postorder!
ÖPPET måndag-tisdag 12-18

onsdag 18-20
torsdag-fredag 12-18
lördag 12-15

TELEFON 0480-294 59

KARLSTAD

EII-RIRb
MODELLFLYGBUTIKEN  

för ritningsbyggaren
R itn in g a r t i l l  de t m esta  so m  fly g e r

PRISLISTA 1 0 :-1 FRIMÄRKEN

Butik: Vävaregatan 12, Karlstad 
Postorder: Box 77, 660 60 Molkom 
Tel 054-15 57 67 ·  Fax 0553-211 16

KARLSTAD / T j

^d iP räzise i!
^ ^ m^^MÖDELLBAU

SWEDCON KB
Box 7045 · 650 07 Karlstad · Pg 484 41 58-8 
ORDER telefon & telefax 054-18 64 07

Det mesta bästa och det där extra för 
STORA RC-flygmodeller:
Bensinmotorer mm · Präzise metallmodeller 
• Rödel · Jamara · Toni Clark · Wega · 
Sunshine · Volz · Kavan 
FLYGMOTORER:
Husquarna 50 cc · Tartan · Titan ZG · ZDZ · 
Quadra · Salto · Seidel · med flera 
RADIO: Futaba FF-7 · tillbehör

POSTORDER · Vår katalog 60:- på Pg!
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Om ritningar
Tips för "svenskbyggare" som söker 
det där lite udda, lite extra ...

S verige är ett land som trots 
sin litenhet, eller kanske just 
därlör. har haft ett varieran

de bestånd av flygplanstyper. 
Detta faktum är ju av stort intresse 
för oss som gillar skalaflyg.

OK. Visst är Spitfire vacker, P- 
51 häftig, men varför inte försöka 
sig på något udda. unikt? Ritnin
gar till Spits och Mussar finns ju 
tretton på dussinet, men hur är del 
med allt det andra?

Jag har gjort en "lägesrapport" 
över vad som finns och var det 
finns. Tyskland, England och 
USA är stora ritningsproducenter 
och där finns mycket att hämta.

Min erfarenhet av att handla 
ritningar från England och USA 
är enbart positiva. För 15-20 år 
sedan var det ett lotteri, speciellt 
med USA, men under åttiotalet 
förändrades mycket. Jänkarna 
upptäckte att det länns en värld 
utanför och att det fanns dollar att 
hämta. Nu är det nästan Ii ka säkert 
som alt handla i Sverige. Det finns 
lite att länka pä som underlättar 
och en del man bara ska göra.

Det är viktigt när man kommu
nicerar med utlandet att visa ar
tighet, en konst som vi i Sverige 
har glömt, men som kan göra un
derverk — att få svar på sitt brev 
och kanske få katalogen gratis, 
som egentligen skulle kostat 4$.

Börja Ditt brev med ett "Dear 
Sirs" eller "Gentlemen". Tala om 
var Du sett annonsen — exvis "I 
have seen your ad in RCM" — I

och vilket nummer ex "June -95". 
Avsluta Dill brev med en fras: 
"Sincerely" eller "Best regards".

Skri v al Itid Ditt namn och adress 
med versaler, det vi II säga med 
STORA BOKSTAVER och slopa 
alla å, ä och ö — prickar gör bara 
jänkarna nervösa, förde haraldrig 
sett ett å. Det låter kanske lite 
mysko, men jag har fått rådet frän 
en amerikan och jag vet att det 
stämmer. Jag har nämligen testat.

Om Du skriver Ditt namn och 
adress lite för sig själv, så kan de 
helt enkelt ta och klippa ur det och 
använda del som adresslapp på 
svarskuvertet. Var inte rädd för 
att Din engelska inte är nog bra. 
det är den! Medeljänkaren kan 
prata sitt språk men är i allmänhet 
dålig på att skriva det.

Är Du tveksam? Skriv sä här:
I have seen your advertise

ment in Model Airplane News, 
June 95 och your scale plans. 
Could you please send me your 
catalogue or price list. Please 
also include postage rate to 
Sweden.

Looking forward to hearing 
from you.

Sincerely 
Gösta Ohman 
Sodervagen 3 
S-874 43 Goteborg 
Sweden
Konstigare är det inte. Står det 

att katalogen kostar $2, så stoppa 
gärna ner 4, om det intc står speci
ficerat, foreign $xx. ►

Gumåsvågen 34, 872 31 KRAMFORS 
Telefon 0612-150 34 · Postgiro 46 25 456-1

KLIPPAN

RDE1
SPECIALIST PÄ 

RADIOSTYRDA  
BILAR «FLYGPLAN  

HELIKOPTRAR · BÅTAR
• TILLBEHÖR · RESERVDELAR ·
• SERVICE · REPARATIONER ·

Aven I ex inlrimning av HELIKOPTRAR 

BILAR skala 1:8· 1:10· 1:12

Torbjörn Lennartsson
Telefon 0435-103 22

VI SANDER GÄRNA PER POST!

Osäker X-cellaxel
Har du en X-cell med delat kugghjul på 
huvudaxeln? Modifiera den snarastl

X -cell-helikoptrar är utmärkta 
maskiner kvalilelsmässigt. 

Märket är också mycket använt i 
tävlingssammanhang och har 
många bra tekniska lösningar.

De senare modellerna kan man 
till exempel få med delat kugghjul 
pä huvudaxeln. Den kallas kon- 
stantrotordri vning av stjärtrotom.

På bilden ovan ser du hur an
ordningen är gjord. Det yttre hjulet 
driver huvudaxeln och det inre 
sköter drivningen av stjärtrotom.

Vid autorotalion följer då st järt- 
rotorns varvtal huvudrotorns så 
att man kan vända helikoptern i 
glidflykten ner. Detta går inte om 
man har "frihjul" på hela drevet.

Nu har emellertid X-cell till
gripit en lösning för fastsättningen 
av stjärtrotordrevet till axeln som 
intc är bra. Det låses till axeln av 
två insexskruvar och axeln är av 
härdat stål. Skruven kan lossna 
och då förlorar man helt stjärt- 
rotordrivningen. Följden blir 
nästan alltid en totalkrasch av

helikoptern, som ju roterar ner till 
marken i hög lärt. 1 Vallentuna 
MFK har detta hänt vår helikop- 
tcrpilot två gånger, men han har 
nu vidtagit åtgärder. Lösningen 
är att man sliparen ansats på axeln, 
så alt även om låsskruven vibrerar 
loss så håller den hjulet kvar på 
axeln tills Bygningen tarslut. Täta 
kontroller av låsskruven kom
pletterar denna säkerhelshöjning.

Pä bi Iden nedan syns en gammal 
axel utan ansats och en modifierad.

Bosse Gärdstad/ 
Philip von Crusenstierna

När Du beställer ritningen, så 
går Du in pä Din bank och köper 
en internationell check på belop
pet, alternativt använder Ditt kon
tokort. VISA eller MasterCard går 
hos många, men inte alla. De flesta 
som sitter och ritar modeller är 
vanliga enm ansföretag eller 
modellflygare.

Vad finns — och var?
Det mesta finns och jag skall för

söka visa Dig var. Det finns ett 
otroligt utbud och det växer hela 
tiden så bland min blandning 
borde det finnas något för Dig.

Gene Falda heter en skalaritare 
i USA som verkligen inte ligger 
på latsidan när det gäller att pro
ducera ritningar. Han ritar före
trädesvis sjöflygplan och inte nog 
med det. lian har en hel del udda 
maskiner i sitt sortiment och som 
créme de la créme har han sådant.

φ Hur sköter Du Dina ackar?
LADDARE av typ MOTION som både laddar och urladdar automatiskt. 
Du får kontroll på Dina ackar samtidigt som Du ger dem maximal 
livslängd. Finns i mängder med varianter upp till 10Ah för 220V eller 12V 
insp. Hör av Dig för mer info.
Pris för dubbel laddare för RC: byggsats 510:-/st, vid köp av 3 st 445:-/st. 
Klocka till ovanst. laddare för att minnas urladdningstiderna, pris 275:-/st. 
KAPACITETSMÄTARE —  ett instrument, som exakt visar Din ackes 
kapacitet direkt i Ah. Pris byggsats 650:-/st, vid köp av 3, 590:7st.

LT Elektronik
Kungsgatan 70, 641 36 Katrineholm 
Telefon 0150-138 79
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Nummer 3 · 1996 nytt

In-line eller 
i gåsarad
som vi säger i Skåne!

Vad det hela rör sig om är att 
dagens cl flygare söker att 

minimera sina energiförluster i 
sina ackpaket genom att löda plus
ech minuspolerna direkt ihop.

För att åstadkomma ett bra 
resultat när man gör dessa löd
ningar behöver man några små 
hjälpmedel:
• Dels den nya T-lödspetsen som 
Firma K luringen nu tagit fram. 
Rn mycket "klurig" grej. som ger 
en underbar värme fördelning som 
betydligt underlättar Din löd
process.
• Du behöver en liten jigg, som 
består av tvä trekantlister, som 
bildar en ränna och du kan även 
— som framgår av bilderna 
dels montera in ett mässingsrör

som stöd för Din lödkolv, och 
dels ett litet sidostöd som Du 
använder när Du i förväg lägger 
lite lödtenn på polerna. Detta stöd 
hjälper till att hålla acken på plats 
under förlödningen. Vidare är det 
inte sä dumt alt låsa läst den ena 
acken med en skruvtving under 
tiden som Du löder.

Så här går lödningen till
Rengör först plus- och minus
polerna. R iv av en fyra cm lång 
bil av en 25 mm bred vävtejp. Tik 
tejpen på mitten — klistersidorna 
mot varandra — och klipp ett 
månformat hål på mitten av den 
v ik ta  tejpen. Hålet ska ll vara 
"stramt" sä att man måste kränga 
över det pä pluspolen. Sä kräng

nu över tejpen och klipp ren den 
med en sax. Denna enkla åtgärd 
förhindrar eventuella lödloppor 
att ställa till med problem.

Sätt nu lödlenn pä bägge polerna 
— man får prova sig fram så att 
man lär sig vilken mängd det ska 
vara. Själv tränade jag på några 
uttjänta batterier. Sätt den "klu
riga" T-lödspetsen i Din kolv. Lås 
läst en av Dina aekar i Din ränna 
med en tving. Lägg ned aeke num
mer två i rännan. För ned T- 
spetsen två sekunder.

Tag bort spetsen och för snabbt 
ihop aekarna. Hall dem fixerad 
under cirka 10 sekunder och viola 
(som fransmännen säger) Du har 
gjort Din förstagåsarads-lödning.

Nu finns det de som köper sina

ackar med lödöron på oeh som 
använder sig av dessa öron. Gör 
inledet! Det blir förluster, och det 
är väl inte så bra?

Vill Du löda Dina ackar pä det 
vanliga viset — sida vid sida — 
gör då så här:

Riv av de lödöron som fabrikan
ten satt dit. Skaffa Dig en lödsats 
från Klaringen. Denna sats bestar 
av en strimma bred kopparplåt 
som I )u använder i passande längd 
som lödöron.

Vidare får Du med pluspols- 
skydd. bra flexig kopparkabel i 
rätt dimension oeh slutligen en 
bred krympslang alt innesluta Ditt 
aekepaket i.

Happy ladings!
Kalle El-e-fan tas t i sk ι

som borde fä det att vattnas i 
munnen på en svensk. Vad sägs 
om följande "svenska" maskiner:
• Dornicr Do 24. Tp 24 i flyg
vapnet. en tremolorig flygbål som 
tjänstgjorde på F2, Hägernäs, 
1945-1951. Skala 1:12 med 
spännvidd 225 cm — borde tlyga 
fint med tre .40-motorer.
• Northrop Gamma & Delta. De 
flög också i Sverige, dessvärre 
kortvarigt. Finns i flottör- och hjul

version och i ett flertal utföranden, 
då de flesta var beställningsjobb 
med o I i ka motor oc h coc kpit-alte r- 
nativ. Spännvidd 289 em. Sex rit- 
ningsblad med alla spant oeh 
spryglar utritade.
• Grumman Widgeon. Välkänt 
tidningsplan. Flög bland annal för 
Expressen bl a. Sex ritningsblad 
plus dubbletter för spant oeh 
spryglar. Spännvidd 304 cm — 
skala 1:4.

HIROBO · SPECIALISTEN-
SHUTTLE Z · bra nybörjarhelikopter till lågt pris 
SHUTTLE ZX · med kullager i de flesta rörliga delar 
SHUTTLE ZXX *  helt kullagrad & toppstart för enkel start av motor 
SST Tsurugi 60 ·  mycket utvecklad sport- & F3C-helikopter

Stort reservdelslager, låga priser, bra 
service till HIROBO HELIKOPTRAR

Importör

PRAFA servon 
ROSSI glödstift mm

BODA MODELL SERVICE
Bred Boda, 745 95 Enköping »Tel & Fax 0171-44 81 41 · Mobil 0708-72 58 81

• H einkclH cll5 flygvapnets 
T2 — en mastodont som borde 
intressera diggare av svenskt 
militärflyg.

Dessutom hittar man Dornier 
Do 26. Sikorsky S-42B (4-motorig 
flygbåt), Shelton Crusader (en 
korsning mellan en Lockheed 
Lightning oeh en Saab tvåtaktare). 
Blohm & Voss BV I38C (3-mo- 
lori g Π y gbåt frän 193 8), Fai rc h i I d 
1934 Super 71, Savoia Machetti

S-65, en racer, spännvidd 251 cm.
Ritningarna kostar 30-45 dollar 

plus 15 dollar i frakt.
Adressen till Gene är
Gene Faldu
22 W 070 Byron Ave.
Addison
IL 60101-1004, USA

Lycka till ined 
beställningarna! 
Jag återkommer! 
Göran Forsberg

CAW Byggteknik RC-flyg
Ale · 620  34  Lärbro ·  Tel 0498-22 33  95  ΨΛ f . f / l

CAW:s RC-flyg byggsatser
MINICAT, spv 660 mm 159:- 
BANDITO, spv 760 mm 225:- 
Kroppsbyggsatser till Bandito-vinge:
RELIANT och JET 139:- 
ATTAC (skjutande propeller) 144:-

MR WELLSTICK, spv 1200 mm 225:- 
MR WELLSTICK DV, spv 1580 mm 290:- 
CHARLIE BEGINNER, spv 1380 mm 340:- 
BUGFLYER. spv 995 mm 340:- 
STIMULANT, aerob trainer, spv 1700 649:-

MP JET .061 PB 359:- 
MP JET.061 PB/RC 415:- 
MP JET.061 BB 490:- 
MP JET.061 BB/RC 549:- 
Finns även i dieselversion!

Kvalitetsmotorer 
med hög effekt!
Lågpriskatalog 
mot 15:- insatt på 
postgiro 452 74 16 -  4!
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HOTEL-PENSION ALPENRUH und HOTEL AMADEUS-MICHELUZZI 
SERFAUS . TIROL “Start auf 1427 bis 2483 M. uNN!."
Gemutlich -  erholsam -  familiar wohnen -  das gehört mit zum alpinen 
Modellfliegen in Serfaus/Fiss -  Schönjöchl und Umgebung.

HOTELALPENRUH 
HOTEL AMADEUS 

Familie Micheluzzi
Λ . fiSId

SERFAUS/Tirol

Tel.: 0043-5476-6251/6101 Fax: 0043-5476-6531/6101-40

Zimmer und Ferienwohnungen mit DU/BAD, Balkon, Radio, Telefon 
und TV. Abstellraum fůr Modelle, Parkpiätze, LIF oder Halbpension. 
Sauna, Solarium, Dampfbad, Kinderbetreuung und eigenes Anima- 
tionsprogramm.
Gerne informieren wir Sie und schicken Ihnen unseren Hausprospekt.

mellan flygpassen

Den som ämnar semestra i Österrike (fint semesterland sommar A 
vinter!) har möjlighet till skolning eller hangflygning i Alperna. 
Seifaus — bilfri liten by i nle långt frän Innsbruck — erbjuder hel/ 
halvpension med modellflygning. Rekommenderas av Den Gamble!

A  vanceradeservon
Mfn har fått prova två nya servon från 
Futaba.Det ena är avsett för allmänt 
bruk, det andra är specialkonstruerat 
för stjärtrotorstyrningen på helikoptrar.
Futaba S9001

Tiger Moth från FLAIR

S9001 är ett ekonomiservo med 
en corelcssmotor. Det är ett enkel 
kullagrat servo som inte ar "vatten
tätt" som Futabas andra coreless 
servon. Del uppges i databladen 
vara bra för applikationer där det 
krävs bättre upplösning an vad ett 
standard servo klarar av och där 
det kan vara "over-kill" med ett 
vanligt (oftast dyrt ) corcless servo.

Encoreless-motorharintejäm- 
ankare och stoppar och stannar 
snabbare än en vanlig elmotor. 
Servot reagerar därför snabbare.

Prestanda: 0,22 sck/60°, 3,9 kg/ 
cm dragkraft vid 4,8 volt. Unge
färligt pris i hobbyhandeln 440:-

Futaba S9203
Det andra Futaba-servot är i första 
hand tänkt for helikopter och dess 
stjärtrotorkontroll.Futaba har tagit 
fram det tillsammans med deras 
nya Piezoelektriska gyro G501 
för att kunna utnyttja dettas pre-

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

cisionoch snabbhet för all få bästa 
stjärtrotorkontroll på helikoptern. 
Del har en ny typ av eorelcss- 
motor. ytmonterad elektronik, 
melalldrev. Det ar vattentätt.

Prestanda: 0 .11 sek/60° utslag, 
5,5 kg/em dragkraft vid 4,8 volt. 
Pris i handeln cirka 1000: -.

Vi har kopplat in servona i mo
dell och S9001 är ett snabbt och 
precist servo utan några speciella 
andra företräden. Stjärtrotorservot 
S9203 är däremot något som Futa
ba har lyckats bra med. Det har 
bland annat hel i kopterflygare Lars 
Bexander använt en tid tillsam
mans med del piezoelektriska 
gyrot. Han är nöjd. Det är en "fan
tastisk förbättring av helikopterns 
stjärtrotorstyrning", tycker Lars.

Servot har i nget som helst mitt
glapp. stannar och startar exakt 
och passar för övrigt på alla ställen 
i en helikopter där man kräver 
precision i rörelserna.

Bosse Gårdstad

Många svenska modellflygare 
har stillat bekantskap med 

FL AIR: s prod u k ter— Puppeteer, 
Legionair, Baronette— braförsta- 
modeller för den, som vill prova 
pä skalaflyg utan att behöva känna 
kramp inför dokumentationskra
ven. Företagets Super Cub. Har
vard och Fokker D-Vll log steget 
närmare skalafreakens önskemål.

Nu höjer man ribban ännu ett 
snäpp med DH-82A Tiger Moth i 
skala 1:4 — inget dåligt snäpp!

Den rikhaltiga byggsatsen om
fattar Ijädrande skalaställ med 0  
120 mm skalahjul (med auten
tiskt däcksmönster!) navkapslar 
med det välkända DH-märkel. 
rostfritt riggmaterial, "closed 
loop"-wires förhöjd-och sidroder, 
glasfiberkåpa, gjutna vindrutor, 
komplett "godispåse" med beslag, 
vantskruv mm. Spryglarna (alla 
fullskalamaskinens finns med — 
även halvspryglama i framkan
ten!) i stansad lättply. För att få 
underverket i luften behövs bara 
lim, klädsel och radioanläggning.

Efter att ha njutit av ritning och 
byggbeskrivning undrarjag vilket 
som ger bästa lyftet — att bygga 
modellen eller att flyga den.

Det känns också skönt att se. att 
man i byggskrivningen nämner 
att stora modeller kräver nog
grannhet vad gäller såväl bygge 
som flygning — kontrollera extra 
nogariggwirarnaoch deras infäst

ning — precis som pä fullskala- 
varianten viker sig vingarna och 
något falerar där!

''Remember, if  you don't check 
the model properly there is only 
one advantage, it Jits in the car 
much more easily on the way 
home!" "Kom ihåg, att om du inte 
kollar modellen ordentligt, så åter
står bara en enda fördel, den går 
lättare att få in i bilen på hem
vägen!" Visa ord!

Då kommer vi in på nästa bra 
sak med den här FLAIR-bygg- 
satsen. Skulle något gå snett, så 
finns reservdelar att ti Ilgå— land- 
stäl Isdetaljer, stöttor, riggnings- 
detaljer mm.

Natans Hobby tar hem under
verket, som torde kunna bli en 
favoritmodell för många byggare. 
Vi har ju i Sverige haft förmånen 
att ha många "Tiggies" i såväl 
militär som civil tjänst, så det bör 
inte saknas dokumentation!

Avslutningsvis bör det betonas, 
att vi ännu inte har testbyggt den 
här Tiger Mothcn. så intrycken 
baseras på en titt i lådan med den 
imposanta byggsatsen, som kostar 
just under 3.000:-.

Den Gamble Redaktören
A

FLAIR-importör

Natans Hobby
Tel 0340-66 00 66 
Fax 0340-66 55 13

LANDSKRONA

Butik: Skolallén 15A, 261 32 Landskrona 
Telefon: 0418-179 85

MODELLFLYG í. BÅT · MOTORER 
RADIOANLAGGNINGAR · 
TILLBEHÖR · RITNINGAR

PLANS SERVICE AGENT

Representant för MULTIPLEX 
BYGGSATSER & TILLBEHOR 

ÅTERFÖRSÄLJARE ANTAGES

POSTORDER

—
Perfekta D ogfightem för Air Combat · Glasfiberkropp!

Glasfiberkropp & cellplastvinge ger överlägsen lätthet och styrka 
— modeller blir extremt lättbyggd, lättflugen och manövrerbar!
Spv 915 mm 
Vikt 750-850 gram 
Motor 2,5 - 3,5 cm3 aDetta Ingår: kolfiberförstärkt glasfiberkropp, 

vingkärnor i cellplast, skalahuv, pilot, komplett 
linkage & instruktioner. Pris 595:-

Jesper Sigbjörnsson ·  026-14 00 29
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mellan flygpassen

Modellhobby 
ene- ] i Vasaparken!

amordnare Johan Bagge, FK 
Gamen.drar tillsammans med 

ett flertal hobbyklubbar i Norr
köping igång med "Modellhobby 
i Vasaparken" — vid biblioteket.

Bakom det här projektet ligger 
hobbyklubbarna FK Gamen, 
Norrköpings Modellbätkiubb. 
Norrköpings Radioflygklubb. 
Norrköpings Motorklubb/mini- 
racingseklionen. SM K Östgöta. 
Cart & miniracingsektionen, 1K 
Trim och Norrköpings Kommun.

I juni & augusti
Vad det handlar om är. att Norr
köpings modell hobbyklubbar 
med kommunens samtycke ar- 
ra n gera r sj u som m a r k vä 11 sa k t i v i - 
teter i Vasaparken. Norrköping. 
4. 11 och 18junioch6, 13,20 och 
27 augusti är tidpunkterna för des
sa träffar, som skall vara infor
mella. där man visar upp sig. loc
kar nya medlemmar och hjälper 
dem. som kommer dit med egna

grejor.Man börjar vid hal vsj ut iden 
på kvällen båtar körs i dammen, 
bilar på bana längs gångarna och 
flygplan (lmstyrda) mellan dam
men och Promenaden.

Även RC-flyg välkomnas, om 
piloten anser att betryggande sä
kerhet kan uppnås.

Partytält med mera!
Tillställningen garneras med par
tytält med "sekreteriat". där mo
deller kan visas, information delas 
ut. mekarbord. fikastolar, 
infomaterial mm skall finnas.

I samband med dessa "öv
ningar"— som ställs in vid otjän
lig väderlek —har 1K Tritii ser
vering i parken.

Mer info om denna aktivitet 
(må kopieras i andra kommuner!) 
kan fäs via Johan Bagge pä telefon 
013-13 3647.

Något att ta efter. Absolut!
Den Gambie Redaktören

För län ga re för fläktflyg
T A-produkter har special iserat 

sig pä hjälpmedel för modell- 
flygaren. Ny är företagets starter- 
förlängare i rostfritt rör med sex-

kants kula i ena änden och koná i 
den andra. Konan är eloxerad 
aluminium, röd-el ler bläeloxerad. 
Som handtag finns ett tunt mäs-

Inbjudan
Sportskala!
Stockholms Radioflygklubb 

och RFK Crash inbjuder till 
en enkel skalatävling 20 juli och 
10 augusti där alla SMFF-anslutna 
modellllygare i Stockholms län 
är välkomna. Vi kör efter enklast 
tänkbara skalaregler. Har Du ett 
flygplan som något så när ser ut 
som sin förebild så duger det. Har 
Du "någonting" som visar all före
bilden har funnits är det bra. Har 
Du ett "välkänt" skalaplan gärdet 
också bra. Huvudsaken är att det 
föreställer ett flygplan som har 
funnits i fullskala. Föranmälan 
behövs inte ta med kärran och 
kom! Startavgift2 Selmor. 40 kr.

Vi börjar på Ärs t a-fältet 20/7 
och kontaktperson arSussi Karls
son, 08-681 02 61.

Lördag 10/8 är vi hos Crash. 
Rosersberg. nära Märsta, N Stock
holm. Kontaktperson: Gunnar 
Johansson, 08-590 362 13.

Se Fä 111 i s lan för vägbeskrivning 
till fälten! Välkomna!

singsrör. Pris 295:-. Senare under 
året kommer också en starterför- 
längare för helikopter pä till- 
verkn i ngsprogram met.

T A-produkter 
026-14 69 01

Ritningar till 
välkända 

RC-modeller 
konstruerade av 

Bo Gårdstad
Beställ genom att sätta in 

beloppet pa postgiro 432946-2.
Skriv ritningens namn på 

talongen. Du får ritningen direkt 
i brevlådan.

' LAJ BAN nybörjarmodell för dig 1 
I som snabbt vill lära dig 95:- | 
i SK78 långsamflygande
* nybörjaremodell .20-.40 120:- '
I SK2000 nybörjmod/ aerobatisk
I trainer, utvecklad ur SK78 100:- I 
, KOMPIS nybörjarsegiare, kan
• förses med motor senare 95:- I 
I FUN FLYER superaerobatisk,
i snygg och snäll, även för 

söndagsflyg .25 - .46 95:-
I MEGASTAR modern RCseg- 
I lare, även för nybörjare.och 
i för eldrift (Megawatt) 105:- . 
' JAS 39 .40, förenkl 95:- '
I JOSEFIN dubbeldäckaren från | 
i TV-serien "Flykten".25-40 120:- I 

JET FIGHTER jetjaktplan 
I liknar F15 och MIG.40-.46 1 2 0 : -  I 
I SF-121 "Stealth Fighter" delta | 
i av balsaflak snabbyggd, 95:- i 
' STRIKE "västficksmod" .10 60:- '

I H yr video för årsmötet eller 
■ klubbträffen 100:- + porto  
' "Lite grann från ovan" video.
I taget frän modellplan 
i "Ikarus " från tysk modellflyg- 

dag med bl a nattflygning.

I Bo Gårdstad 
108-511 777 57  I

LULEÅ

RC-FLYG TILL LÅGA PRISER 
MODELLFLYGARNAS MECCA!

o Futaba.Sanw a 
o Enya. O S
o Byggsatser: Pilot, SIG , TopFlitc, 

Model Tech. Great Planes. 
Graupner, Marutaka 

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

Vattentornsvägen 12 * 951 61 Luleå

LINKÖPING

ík fnoB B Y
Apotekaregatan 7, 582 27 LINKÖPING 
Tel 013-12 39 81 · Orderfax 013-870 34

Östergötlands RC-proffs!
VI säljer det absolut bästa av 

BILAR · BÄTAR · HELIKOPTRAR · 
FLYGPLAN · MOTORER· 

RADIOSTYRNINGAR · TILLBEHÖR 
PLASTBYGGSATSER

P O S T O R D E R
VI tar alla plastkort som betalmedel!

Pynta med Trim line
Pä Model Technics i England 

tillverkar man bara tre olika 
produkter: bränsle, glödstift och 
tape, som man framställer under 
vintrarna dä det är lågsäsong. 
Trimline tape är tillverkad av ett 
myckel tunt och bränslesäkert 
plastmaterial, som läster bra pä 
alla typer av material. De smala

LULEA

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

Helikopter Concept 30 · CHC-Butik 
BALSA · BEKLÄDNADSMATERIAL mm 

Postorder · Kontokort tages

THYLIN SERVICE
Box 500 74 · 951 05 LULEÅ 

Besöksadresss: Stationsgatan 62 · LULEÅ 
0920-129 29*010-58 3719

Öppet måndag-tredag 8-17 · Ring gärna!

taperemsoma kan böjas i snäva 
kurvor.

Hn förpackning — en burk. se 
bilden— omfattar 10 bredder från 
0,5 mm till lOmm — finns i svart, 
grönt, guld, silver, orange, röd. 
mörkblå, ljusblå, gul. lila och rosa.

AB Slotcar importeraroch täck- 
handeln säljer.

MODEL

I H i l l  I m l i l i l  Rundelsgatan 16 
ΙΜ ΪΑ Μ Λ Μ Ο ίΛ »  211 36 Malmö

V  J  Tel: 040-714 35
Fax: 040-12 97 05

Det mesta och det bästa för RC-flyg, 
-bil, -båt, tillbehör, modelljärnväg, 
bilbanor mm.
O.S. Engines · Marutaka · Magnum XL · 
Deluxe Materials · P ilot · Corel · APC · 
Kavan · Solarfilm  · Master A irscrew  ·
Keil Kraft · X-acto · Powermax · Tettra · 
Model Tech

RESERVDELAR · SERVICE · POSTORDER
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K l u r í n g e n - n y t t !

En ny snabbladdare och en pro- 
pelleihållare har tagits fram 

av fii ma Kluringcn — det är däri
från de suveräna bvggjiggarna 
också kommer ifrån.

Snabbladdaren
Den är avsedd för s ju NiCd-celler 
och drivs med I2-I4V Dc-källa. 
Ett bilbatteri eller en bilbatteri
laddare som ger lin likspänning 
(ej halvvägslikritning!) är lämp
liga spänningskällor. Laddaren är 
okänslig lör omvänd polaritet på 
både inkommande spänning som 
vid ack-anslutning.

Laddaren har två steg i ett ladd- 
ningsförlopp: laddning och un
derhål lsladdning. Under ladd
ningfasen harden två villkor som 
vart och ett kan avbryta ladd
ningen: att man uppnått max 
spänning eller max laddtid.

När någon av dessa har uppnåtts 
övergår laddaren till underhålls- I

laddning. Den är för övrigt ut
rustad med en universell stick
propp som passar både bilens 
cigarettändaruttag el ler det 12 mm 
uttag, som finns bland annat i 
husvagnar. Laddaren, som har in
byggd säkring (T6.3A), levereras 
utan kontakter mot acken.

Propellerhållaren
Den är avsedd för elmotorer och 
gör att man kan använda fasta 
propellrar till elflyg utan att riskera 
att ha sönder propellern eller kröka 
motoraxeln vid en lite okonven
tionell landning.
Propellern sitter fast med gum
misnoddar. Hållaren fins i tvä 
storlekar: lor 2.3 mm 0  axel 400- 
motorer och för moterar med upp 
till 5 mm axel-0 — hylsor för 3.2 
och 4 mm axel medföljer.

Propellerhållaren medger att 
man också använder spinner med 
centrumskruv.

mellan flygpassen

Vinsch för F3B
Christer Carlsson, Hällefors, 

har tagit fram en lovande pro
totyp för en F3B-vinsch — med 
sikte på serietillverkning, om ut- 
provningen ger goda resultat. Test 
och utveckling görs i samarbete 
med de svenska l;3B-landslaget 
och en av de främsta tyska F3B- 
pilotema. Vinschen är tillverkad i 
kromaterat automatstål med trum
man lagrad i båda ändar. Motorn

är försedd med ett österikiskt pre- 
eisionstillverkat backspärrslager. 
Vinschen är avsedd att monteras 
på en ställning för att uppfylla 
kraven på50cm höjd över marken.

Motorn är en renoverad Bosch 
GF startmotor och överensstäm
mer med regelföreskrifterna av
seende effekt.

T rumbredd kan fås efter önske
mål liksom också trumdiameter.

Grattis!
V i lyfter pä hatten för Flygva

penmuseum, som äntligen 
har fått upp de efterlängtade skyl
tarna vid E4. Det kostade pengar 
och tog lång tid. Nu kan vi utan 
problem hitta dit — liksom också 
alla utländska turister som irrat 
omkring i Linköpingstrakten för 
att finna vägen till vårt förnämliga 
flygmuseum. Den Gamble

MALMÖ

KVALITET + TOPPRESTANDA
2.5 · 3.5 · 6.5 · 7.5 ■ 10.0 · 10.7 · 11.1 · 13.0 · 15.0 CC

Flyg- Marin- Bilmotorer
Tillbehör Reservdelar Service Tuning

Svensk dislnbulöriM 0 D E L L T E K N I K  
ROLF HAGEL

Box 74 
230 40 Bara

Ordertelefon 040-44 61 17 
klockan 17-20

I STOCKHOLM/SOLNA

1MULTIPLEX!
k

Te
1

Radiostyrningar och modell

tillbehör av hög klass. 
Generalagent och service:

ORBO.,
Elfiktronik/Hobby AB J

Lidgatan 20,171 58 SOLNA 
il 08-83 25 85 · order 08-34 78 43 
ÅTERFÖRSÄLJARE ANTAGES

US COMPOSIT
Glasliberväv 25 g/m- tvåskaft 55:-/m?

105 g/m£ satin 70:-/m2
163 g /tt f  twill 65:-/m2
280 g/m! twill 80:7m2

Lamineringsepoxi 220:7kg
Kevlar 175 g/m2 twill 380:7m5
Kolfiberväv 200 q/rrv( twill 420:-/m2
Kombiväv (50% kolliber/50% kevlar)

205 g/m2 twill 395:-/m2
Kolfibersnöre K I2 1 hg/ca 100 m 80:-/rulle
ULTIMATE *spv 198 cm. 50-70 cc RING!
ZLIN50L · spv 220 cm, 30-50 CC RING!

PSSMMULTIPLĚxl
US COMPOSIT

Lingonvägen 6, 542 32 Mariestad 
0501-707 62 (efter kl 1700)

STOCKHOLM

KARBY
d ä c k O f r it id

Box 6008,183 06 Täby 
Bergtorpsvägen, Karby Gård 

Telefon 08-510 103 80 
Specialitet:

RC-flyg, radio, motorer, balsa, 
byggsatser, tillbehör, 
Futaba, Pilot, OS mm.

KONTOKORT TAGES 
Postorder

det ■  alternativetstora
NU MED BOXERMOTORER 

3F:s HOBBY SERVICE
Oxelögatan 20 A ·
613 00 Oxelösund 

0155-355 20 & 0155-328 47

13
STOCKHOLM

4 o b
BOKHWHN

o y -

Box 8153, 104 20 STOCKHOLM 
Butik Pipersgatan 25 

Tel 08-654 84 55 · Fax 08-739 04 90 
Öppet: mån-fre 12-18* lör 11-14

☆  BÖCKER ☆  TIDNINGAR ☆
☆  RITNINGAR ☆

Flyg, täg, båt, modellbygge, militaria
KÖPER & SÄLJER antikvariska böcker! 

Udda och ovanliga plastmodeller 
POSTORDER

Anmäl Dig till vårt register!

R. Le venstam A. Pettersson
Comp air Design

Sveriges enda tillverkare av högpresterande 
modelltlygplan för elflyg helt i glasfiber.
Det är vi som tillverkar bland annat

• Patriot, F5B & F5B-10-cell 
•Trio , F5B-10 cell
• Pylohm XX, F5D (7-cell elpylon) 

Gratis katalog! Skicka ett frankerat (7.70)
C5-kuvert med namn & adress till 

C om p a ir  Design 
Krokstigen 2 . 14138 Huddinge

en
sån här liten annons 

syns rätt bra 
fastän den är liten 

och det kostar 
bara 800:-

att ha den i varje nummer 
under ett år 

bra va?
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r ö k s y s t e m ?
Vi har röksystem som fungerar både till 
stora och små motorer, metanol eller 
bensin  —  till bra priser!

Exempel
10 cc metanolmotor 
Av- & påventil 
justeringsnål 
backventil
neuprenslang 325:-

Exempel
40 cc metanolmotor 
Elektr. rökpump (avstörd) 
justeringsnål 
backventil
neuprenslang 475:-

Vi kan även ta hem specialljuddämpare 
från SLIMLINE, USA

US COMPOSIT
Lingonvägen 6 · 542 32 Mariestad 

Tel 0501-707 62 (efter kl 1700)

mellan flygpassen
M o d e l la v ia tö r s t r ä f f

Modell flyg i
V i har berättat om att Armens 

Underrällelseskola vid K3 i 
Karlsborg skall utveckla ett spa- 
ningssystem. som baseras på en 
radiostyrd gyro kopter. Under 
spaningsfasen styrs gyrokoptern 
via en videobild, som länkas ner 
till piloten. På bilden visas flyg
planets kurs. höjd, fart och gyro- 
horisont.Det lät spännande och vi 
bad att få en bild på det underverk.

lumpen!
som en RC-flygande värnpliktig 
kan få förmånen att "leka med" 
undersin militärtjänstgöring. Här 
är bilden — nog verkar den spän
nande. Intresserade boende i N-. 
O-, P- eller R-län bör kontakta 
Major Claes-Göran Bergstrand, 

Pliktverkets regionkontor, 
421 80 Västra Frölunda, 

Telefon 031-69 24 32 
Telefax 031-69 24 08

Den var inte dålig. Antonovcn för 
hangflyg. När kommer vi svenskar

i gång med hangflyg —- F3 Fel ler 
skalahangflyg? Fre inte dags?

UMEÄ
Den KOMPLETTA hobby
butiken för radiostyrt

SLÖJD
HOBBY

Grubbevägen 63 · 903 61 U M EÅ  
Telefon 090-14 44 02

Butikstider
Mán-Fre 16-19* Lör 10-14

U n d e r den gån gn a h elgen h ar  
m ö te  m ella n  g r o ss h a n d la r e  
L ju n g strö m  och  fly g fr ih e r r e n  
a f V a lla n d a  a f h å llits  i gro ss
h and laren s som m arresidens. 
S y fte t  m ed m ö tet v a r  a tt  a f
hand le som m arens begifven- 
h et på V a lla n d a  aero dro m e.

E fte r  a tt  h a g ro g g a t s k a r p t  
beslö to m an a tt  fa sth å lla  vid  
fjo lå re ts  m o tto  a tt  prem iera  
de m o d e lla via tö re r som  h ålla  
fa n a n  h ö g t fö r  de fa rk o ste r  
fö r  a tt  fä rd a s i h v ä d re t m en  
som  till  fo r m a te t äro  rin ga  
sam t som  fra m fö re s nära m o
der jo rd  och m ed en h a stig h e t  
som  är beh aglig fö r  den m än sk 
liga organism en.

F ly g fr ih e r r e n  o c h  g r o s s 
h and laren  h älsar sam tliga m o
d e lla v ia tö re r, in n eh a va re a f  
m ask in er som  äro  afsedd a a tt  
fra m fö ra s i h v ä d re t o ch  som  
fö r  sin fra m d r iv n in g  äro u t
ru sta d e m ed en eller fle ra  ex- 
p lo sio n sm o to rer pä h ö g st 0,15 
k u b ik t u m  a lt e r n a t iv t  0.Z 6 
k u b ik tu m  fö r  fy r ta k ts m o to -  
rer h v ä lk o m n a .

S jä lv fa lle t  äro an dra a f be
g iven h eter av  d etta  slag hväl- 
k o m n ad e till  V a lla n d a  aero
d ro m e, b elä gen  i d e t fa g r a  
A lin g så s den sjä tte  t ill  sju nd e  
ju li u ti nådens ä r 1996.

G rosshandlare L ju n g s trö m  
F lyg fr ih erren  av  V a llanda

V id  e ve n tu ella  fö r fr å g n in g a r  
angående årets m öte v id  aero
d rom en  om bedes intresserad e  
u tn y ttja  rik ste le fo n  0322-61 
17  10 eller 0322-162 39« d är  
k a lfa k to r  M ichael W ä n strö m  
r e s p e k tiv e  h ö g v ä lb o rn e  U l f  
N ils s o n  k a n  b is tå  m ed fö r  
dagen relevanta u p p ly sn in ga r.

Vinge
Modell Produkter tar in en 

intressant tysk byggsats till 
en flygande vinge, en Horten 3 
med spännvidd 5 meter och driv
källa en skjutande propeller driven
av en 18V elmotor. Den är svår- 
flugen, men ger ett underbart in
tryck i luften. Varför inte prova?

Modell Produkter 
0611-165 00

R O K
R O K  ”  H Ö K

Saknar Du e tt bra
SIGTUNA

S IG T U N A  H O B B Y
Fredriksbergsvägen 14, 193 34 Sigtuna 
Telefon & telefax 08-592 505 55 
Mobil 010-673 44 85

• BÄTAR med många tillbehör
• RC-FLYG från bl ä SIG, Great Planes, 

Robbe m fl
• MOTORER OS, Super Tigre, Irvine 

Thunder Tiger m fl
Det mesta i material och tillbehör!

• RC: Fntaba Hifcc m fl
• RITNINGAR från Dennis Bryant (ELITE) 

och Bo Garristad
Ring för info orn kampanjpriser & begagnat! 

Öppel vard 16-18; (onsd stängt) lörd 10-15

VARBERG

N a t a n s  
l i o b b y

Tel 0340-66 30 66 · Fax 0340-66 55 13 
Box 4 7 ·4 3 0  24 VÄRÖBACKA

BYGGSATSER
• Närskala: FLAIR ♦ Aerotech In t1 

Permier · Precedent
• O ldtim er Ben Buckle 
MOTORER
• Jet: Turbom in TN 75
• G lödstift: Irving · Laser
• Diesel: Irvine

RADIO Digifleet

FLYGKATALOG 20:- · POSTORDER

BELIS 
HO

Allt inom modellflyg 
Specialitet Jetflyg
HÖGHUSET · SKÖNSBERG · SUNDSVALL 
Telefon & Telefax 060-61 67 67
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Årets SM och RM  
F18, Tullinge 7-8 sept!

mellan flygpassen

Irvine för 
pylon & fläkt!

Den 7-8 september genomförs 
skala-SM/RM på F18, Tul

linge. Man tävlar i FAI storskala, 
F4C. populärskala och Aresti.

Anmälan görs till Kennet Näs
lund på telefon 08-532 55 333 
senast den I2 augusti.

Anmälningsavgift: 150:-/klass 
och deltagare. Eftcranmälan per 
fax på 08-704 17 11 till en kost
nad av 250:-/klass och deltagare.

Lida Gård erbjuder övernatt
ning för 75:-/natl (egna sängklä
der). Boka logi före den 12 augusti.

Tullinge Modellflygarc och 
Stockholms Radioflygklubb häl
sar alla välkomna till en stor täv
ling, där det finaste inom skalaflyg 
kommer att visas upp. Man räknar 
med att ett llertal handlare också 
kommer att dyka upp lör att visa 
vad som finns på marknaden.

Det är fri entré för publik och 
man räknar med Bygning — upp
visnings-och tävlingsflygning— 
båda dagarna från klockan 0900. 
På plats finns också servering.

SR J K & TMF

VÄXJÖ

R C -H O B B Y
Byggsats · Graupner, Scorpio, Global,

TT, Progressive Dogfighter,
Aerei, US-AirCore 

Radio · Graupner/JR 
Motorer · Rossi, TT, Cox, ASP 

Tillbehör · Graupner, TT, Kavan, Sullivan 
Balsa · Fullsortiment 

Klädsel · Oracover, Ecotex, Ecotilm 
Fläkt · Trim Aircraft, Jim Fox, Aerei 

Gleichauf, Ramtec, Paul Gray 
Bil · TT-Panda, Hobbyland 

Båt · Graupner. Hobbyland, HB-modell 
Postadress Box 5052. 350 05 Växjö 
Besöksadress Ringbergsvägen 2 

Telefon 0470-275 15 · Telefax 0470-256 01 
Öppettider tis/ons/tor 17-19, lör 10-13

ÖREBRO

NÄRKES 
HOBBYCENTER

BÖRJESSONS EFTR.
Specialbutiken för

RC-anläggningar, byggsatser,tillbehör, 
motorer, bilar, båtar, Börjesson-repet

Jag skickar gärna pä postorder!

Västanby 35, 716 93 Fjugesta  
Telefon 0585-203 02

Tänk om man kunde vara lika 
ofelbar som en dator! Det är 

man inte, vilket visar sig i förra 
numrets blankare om den nya 
pylon/fläkt-motorn, som Natans 
Hobby tar hem.

Datorn tog en "Irvine"-bild, 
men tyvärr fel "Irvinc". Och så 
kunde vi förundras över den nya 
motorns utseende, som fick många 
att tänka pä gångna tiders tänd- 
st i ft smotorer. Bilden var inte den 
rätta, så vi försöker igen och hop
pas på bättre tur den här gängen.

f i n
■ J e

ÖREBRO

nstrument 
rvice

FINMEKANISK VERKSTAD 
Borrning · Fräsning · Svarvning 

i alla förekommande material
Utveckling av prototyper t ex 

ljuddämpare efter egen design
Mycket tystgående min- effektförlust

Växellådor till el-motorer

Renovering av elmotorer till flyg 
Svarvning av kollektorer ·  Nya lager

Åsbyvägen 3 · 703 75 ÖREBRO
Tel/Fax 019 23 24 79 · Modil 010-655 04 96

Stora bilden visar alltså den .40 
Ducted Fan-motom, som utgjort 
prototypen förden två kommande 
motorerna — den ena en .40-F3D 
med bakinsug och bakutbläs och 
den andra, också i lågprisklasscn, 
en .46 Ducted Fan.

Vi ber om ursäkt för eventuella 
olägenheter som vi orsakat med 
vär märkliga bildbehandling.

Natans Hobby 
tel 0340-66 00 66 

fax 0340-66 55 12

ÖREBRO

703 76 Örebro · Telefon 019-22 66 13

FLYG · BIL ·  BÅT
B Y G G S A T S E R  · M O T O R E R  
R C -A N L Ä G G N IN G A R  · B A L S A  
T ILLB EH Ö R

ÄVEN BEGAGNAT I LAGER! 
SPECIALITET: Eldrivna modeller 
DESSUTOM PERSONLIG SERVICE 
OCH LÅGA PRISER!

ÖREBRO

MOPELLEX AB
FLYG ·  BIL ·  BÅT

Modelljärnväg · Plastbygge · Motorer 
Tillbehör · RC-anläggningar 

Egen verkstad · POSTORDER

H O B B Y B U T IK E N I C E N T R U M

Öppet måndag - lördag 
Engelbrektsgatan 30 vid Hamnplan 

702 12 ÖREBRO 
Telefon 019-611 15 34

—
Vi kan skära en vingkärna åt Dig nästan precis som Du vill ha den —  Spitfire s 
vi dock ej! Men välj en profil i roten och en i spetsen, avsm alnande vinge, skr

ellipsformade vinge klarar 
änkt vinge, m ed ursparing

^CA-LIM POSI-CURE

Vid beställning ange  vingprofil (om okänd sänd med skiss),
uppgift om rot- & spetsskorda, plankningstjocklek, eventuell skränkning i
grader (till exempel 3°), måttsatt skiss, som visar vingens form.

Tunt & tjockt · 56.8 gram · 100:- 
ACCELERATOR 
56,8 gram · 60:- 

GLASFIBERVÄV
25 gram/nv1 · Bredd 920 mm 

40:-/meter
Beställ via pg 437 53 67-2 i 

(ange typ pä talongen!) 
eller postförskottL IP  P R O D U K T IO N

[ Tjärnmyrvägen 42 · 892 42 D O M SJÖ  · Telefon 0660-529 11 eft kl 1700 · Telefax 0660-529 11, dygnet runt!
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Endast privatannonser! Firma- 
annonser eller likn införes ej här! 

Faxa 035-18 65 75 eller sänd 
manus till Modellflygnytt. 

Storgatan 24. 302 43 Halmstad

MYCKET · Helt ny aluväska för 2 sändare 480:- · 
Servon, helt nya: Graupners 507/508.10 st. Mikro 
1 st. 512 2 st, 5007 3 st. beg 507/508, 3 st · 
Ackvarnare. 100:- · Helt nytt, aldrig flugit: Kyosho 
Soarus elseglare + Hitech fartreglage + Hitech 
snabbladd + Kyosho 400 mAh-acke. 2.000:- ■ 
Great Planes Piper Cub 40, tank, hjul. färdigbyggd 
& klädd + ASP 80 4-takt, 2.900:- · Thunder Tigers 
Champion 30L. tank, hjul, färdigbyggd + Magnum 
40GP, 1,900:- · Proctors Nieuport 28C1 de luxe kit. 
1:4, ekerhjul, kulsprutor, fung vantskruv + 
riggutrustning, rull ritn. 22“ alukåpa. skaladokument. 
3.800:- · Träfärd Toni Clark Tiger Moth. 1:4. 
glasfibtank. glasfibkåpa, Dubro pumpb hjul, 800 
metalldelar, färdigriggad, 2.900:- · Flygfärd & malad 
Mick Reeves FW. spv 1700 mm, infällb ställ m 
dämp ben, cockpitinredn & pilot i helfigur + knappt 
inkörd Irvine 61 ABC. 2.400:- · Flygfärd & klädd 
Flairs Puppeteer, wirestyrd. kulspruta & pilot, spv 
1500 mm + OS48 4-takt, 2.400:- · Flygfärd & klädd 
Pilots Barnstormer, lágv trainer i ,25-storlek, 4- 
kan, spv 1400 mm, 300:-. 0303-24 94 07,0705-14 
94 07, Patric.

ELSEGLARE · Robbe Calibra, kompl m HP 1800, 
fartregl on/off, kolf prop, spinner, 2 ackpaket 10 
celler. 3 mikroservon, flugen cirka 20 starter. 4.000:-
• Patriot (helgladfiber) m HP 320/40, fartregi 120A, 
10 celler, 3 mikroservon, kolfib prop, spinner, 6.000- 
. Ring för mer info. 0240-198 90. Bengt,

RENSNING · Concept 60SR m OS61 SX-H, flugen 
cirka 2 lim, perf skick. 5.000:- · Concept 30SRT m 
OS 32 SX-H, pipa, JR-gyro, aldrig flugen, 3.000:-
• Hitec Prism 7. 3 servon, som-ack, 1.800:· · Bud 
Nosen p-47 Thunderbolt, spv 2500 mm, ny i kart, 
1 900:- · Bud Nosen Cessna 310,2-motorig. spv 
3.000 mm, något påbörjad, 1.900:- · Webra 61 
Champ ut dämp. ny i kart, 1.500:- 0500-41 49 50, 
0708-61 93 20 Ola.

RADIO · JR Max 6, kompl m 4 servon, 270 mAh 
mottacke & ladd, lite använd, fint skick, 2.700:- · 
Sanwa Module 7P, kompl m 5 servon (3 stand, 2 
mini), ackar. laddare %  extra mottagare, 2.500'-. 
060-382 73, BengL_________

HELIKOPTER *X-Cell 60 m nya kopplingen. NHP- 
blad, 5 Futaba 9201-servon, Piezo-gyro. Futaba 
FF7-radio m PCVI-mott. Mekbos m allt som behövs. 
0705-11 72 58,011-17 09 86. _

MOTOR · Laser 150V-Twin, fint skick, 4.300:- · DB 
Nieuport 24, spv 2350 mm, mkt fin, 2.000:- ■ 
Airboat, 350:-. 0123-320 53, Bertil.

DOGFIGHTER · P-51 Mustang, 1:12. f .10-.15- 
motor, kroppen påbörjad. 350:-, 031-47 20 42. 
Fredrik.

HELI ■ Concept 60 m SR-huvud & OS60SFN. 
Billigt. · Concept EP m 4 Hitec HS-80 & Super Heli· 
motor, high grader-blad. Bada helikoptrarna är i 
mkt gott skick. Billigt. 0320-131 30. Stig.TRAINER
• Acro Junior, välflyg aerobatictrainer f ,40-motor. 
500 - · Bugflyer. trevlig buskflygare. 300:- · Sting 
Pylon, 50:·. 0322-143 81. Daniel.

HELIKOPTER ■ Heli Magic m Rossi .60 & pipa *JR 
388 m mott · Gyro JR 120 ■ PCM/FM-mott mc-18 · 
4 servon HS-545BB · HS-80 · On/off-switch 
JR+Hitec · 2 ackvarnare · Tx-ack Kyosho 600 mAh
• Pro 850 mAh · 2 Rx-ackar Graupner 1700 mAh · 
Sanyo 100 mAh · Graupner 270 mAh, NHP flyg- & 
helisimulator ■ Digital varvräknare · Elstarter för 
upp till 20 cc · Bränslepump · Power Panel · 
Blyackar för mekbos, 12V, 6.5 Ah · Mekbos i alu · 
DuBro Balanserare · Beklädnadsstrykjärn · 
Glödstiftsklämma · Lättviktshjul · Motorbocker · 
Props · Spinners · Tankar · Systemkamera Canon 
EOS 650 + mycket mera! 040-29 02 52. Håkan.

SUPER TIGRE · 10 CC. 400:- · 20 cc, 1.000:- · 30 
cc, 1.000:· · Telemaster 150 med BGX · Titan 26, 
62 cc. 2.000:- 010-290 26 15, eft kl 20, 
Bert.MODELLER · Marutaka Pitts S-2, träfärd f 
.60-motor, 1.200:- · MACH 1, nostalgisk F3A. 800:-
• Ritning Piper Cub, 1:3, exakt skala förfinsmakaren, 
800:-, ny. 0920-23 13 07.

STÄDNING · Concept EP m nytt Futaba gyro & 
motor. 1.600:- · Kyosho Acrosky m36 el aerobatic 
dubbeldäckare inkl växl motor, 500:- · Brezzen 
1200, skalaelsegl m motor, regulator, ack. 300:- · 
Convert, liten elkopter på arm, 225:- Tävlingselbil, 
Lazer, 550:-. 046-485 37, Björn.

DIVERSE · Eagle 25, klädd i gult + OS 25 FP + 
Hitec Focus 6 FM sänd + mott + ackar + ladd +■ 
switch + 4 HS-422 servon + fältlåda + glödkl m 
batteri + ladd + tankflaska + prop + spinner mm m 
låg gängtid. firt skick. 2.900:-. 08-755 42 23. 
Christian.

ELPRYLAR · Zingo (glas + kolfiber) orörd. 1.500:· 
. 0240-198 90. Bengt. ___________

MOTORER · HP61 Gold Cup ,lite körd. 650:- · 
OS40SF, end startad, 700:- · MAC 60 400:- · MAC 
3,5 marindiesel, ny, 300:-. 040-47 52 80. 070-620 
21 71, Kjell.___________________

EN KRICKARE · kricks Klemm KI-35. nästan 
trädfärdig, 1.000:-. 0410-293 44, Ola.

RADIO · Graupner mc-18. ultrasoftmodul. PCM- 
mott. sändarack. sändarbord & extra switch, 4.000:· 
. 0221-323 23, 070-548 00 38, Pär.___________

MODELL · PT-19. Pilots m os48 Surpass, flugen 2 
ggr, 2.000.-. 0240-198 90, Bengt. ____

GRAUPNER · mc-20 m sändarbord & väska. 
7.500:-. 021-33 23 41, Göran._______________

DIVERSE · Simprops Extra 300S, spv 2120 mm. ut 
radio & motor, fullt färdig, 3.000:- · Heinkel 72 
Kadett, spv 2250 mm, ut radio & motor, 3.000:- · 
Midwests AT-6 Texan (Sk16) spv 2120 mm. med el 
ut motor Laser 200 Twin, m infällb CJM-ställ, ej 
flugen, snygg, 8.000:-. 0455-492 05, Rune

TIGER · STigre 4500.0611-108 75 eft 1630, Svante.

TUNNAN · J 29 Tunnan SAABs originalmodell i 
metall. Fint skick. 2.900:-. 08-590 808 44, Erik

SUPER CUB · J3 Cub ombyggd till Super Cub. 
spv 2800 mm, gul med svart blixt. Kompl m 
gummiupphängd3000-motoroch tyst ljuddämpare. 
Allt i fint skick. 3.800:-. 040-49 62 27. Micke.

BYGGSATS · TopFlite Se5a, 1.600:-. 054-53 16 
75, Rolf.____________ ____________________

SIMULATOR · Aero-Chopper med Amiga 500, ex- 
minne. monitor, ex-drive, joystick, 470 disk med 
spel och program. 023-602 93, Leif.

KÖPES KÖPES
ROSSI · Rossi 90DF fläktmotor, gärna kompl m 
pipa, sep bränslenål. 0920-23 13 07._________

RADIO · Multiplex 2010 el 2020, gärna enbart 
sändare, 0920-23 13 07.

FLYGBÖCKER · om Spitfire, Thunderbolt, Corsair, 
Hellcat m fl WWII-flygplan —  allt a v intresse. 0920- 
23 13 07.

FLÄKTARE · Draken eller Viggen som fläktmodell. 
Allt av intresse. 046-485 37, Björn.

BAMSE · Stort flygande skalabygge, gärna 
dubbeldäckare. 021-33 62 74. Anders.

SÄNDARE · Futaba FP-R6F 27,045 MHz, mod II 
0910-334 92. Östen.

UTHYRES
En STUGA på 1 rum & kök, 4 bäddar, fullt modernt. 
Nära Dragsångarnas RC-flygfält och Dalälven 
mellan Insjön och Leksand. Uthyres veckovis eller 
dygnsvis. 0247-330 19. 010-663 50 31. Mats & 
Christina Lundgren.

BRA
Sortering för alla hobbyentusiaster

Alltid rätta

PRISER

Välkomna in eller ring!

Vi sk ickar även m ot postorder!

Södra Torgatan 7
Tel 0300-141 36 · Fax 0300-744 77

MODELL · PT-40, kompl m 4-kan radio & Super 
Tigre-motor, end testflugen, 3.000:-. 0910-376 87

FOX
MODELLFLYG-MOTORER 

ex. 15BB-RC  
25 BB-RC 
40 BB-RC

JW 's RC IM PO RT
Johan Wirsén 

Södra Esplanaden 14 
387 32 BORGHOLM

Mån-Tis-Ons 18-21 
Tel/Fax 031-65 46 92

Modellflyg-
märken

Hand
ledningar

Fältlista

------Tygm ärke

Tygmärke

Bestä lln ingar fran k lubbar & 
sko lor faktureras —  övriga 
leveranser sker mot postförskott

Köp g re jer från SM FF!
Förbundsm ärke, rockslagsm ärke 25
Förbundsm ärke, b lazerm ärke 60
S lipskläm m a med förbundsm ärke 40
SM FF-dekaler, 1 st 70 x 70 mm 5
SM FF-dekaler, 8 st på karta 300 x 300 mm 10
Registreringssiffror, SE el 0-9/ark 60
M odellflygregler, F A l-k lasser m fl 35
D om arhandledning F3A, 89 ärs regler 50
D om arhandledning F4C, 93 års regler 75
Handbok "Att vara m odellflyg ledare" 20
H andbok "M odellflygets grunder" 20
Bokpaket "Vi m odellflyger", 2 de lar 20
Sporting Code (FA I-regler mm) på engelska 100 
Håkan Davidsson: P ilotskola för radioflygare 98
Håkan Davidsson: Byggskola för radioflygare 179

AM A Cub, in troduktionsm odeil, byggsats 20
Therm al Dart, lite större AM A Cub! 50
LINUS, linm odell, enbart ritning 25
NYB Ö R JAR P AKE T, antal 1-4 st, per styck 200 
NYB Ö R JAR P AKE T, antal 5 St 800
Klädselpapper, gult & rött, 12 el 21 g/m 2 per ark 4:50

M odellflygm ärke, brons 
M odellflygm ärke, s ilver 
M odellflygm ärke, guld

Endast till klubbar -  
prov skall avläggas!

20
22
23

SM FF:s expedition, Box 100 22, 600 10 Norrköping · Tel 011-13 21 10 · Fax 011-16 91 60
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flygpassen

PowerScale 
Soaring Association
Säga vad man vill sä låter rub

riken lite konstig, men det 
handlar om en sammanslutning, 
som specialiserat sig på att bygga, 
llyga och tävla hangsegel med 
modeller av motoriserade full- 
skalaförebilder. Lät det konstigt?

Ta cn titt pä sidan 45 i det här 
numret av Modellflygnytt, så 
kanske det framgår klarare. Den 
enorma modellen av Antonovs 
sexmotoriga ΛΝ-225 Mriya är 
ulan motorer — det är ett segel- 
plan, som skall flygas pä hang.

Nu är inte alla modeller av den 
storleken. Man bygger och flyger 
nästan alla typer av motoriserade 
förbilder; DH Comet, Catalina, 
B-52, Bf-109, DH Meteor för att 
bara nämna några.

Den intresserade kan kontakta 
PSSA för vidare information — 
detta verkar mycket intessant!

Power Scale Soaring Axs.
Alan Hulme, 

52 Mountway, Waverton, 
Chester, CHS 7QF, 

England

Aerotech-nytt!
Den vackra parasollvingade 

Citabria PRO är nästa utgåva 
från Acrotech International.

Modellen med en spännvidd på 
nära 1,5 meter kan flyga som en 
snäll trainer med en ,25-motor, 
medan den mer avancerade får 
sin njutning med en .40-motor, 
varvid den klarar de flesta konst- 
flygningsmanövrar.

Den som är skalafrcak kan

ocksä fä ut mycket av skönheten.
Byggsatsen innehåller på sed

vanligt Aerotech-vis skurna och 
plankade cellplastvingar och 
kroppsdetaljcr, formade kåpor och 
andra pynidetaljer, färdigbockat 
ställ etc plus stor godispåse med 
tillbehör. Citabria PRO kostar 
1.195:-.

Natans Hobby 
0340-66 00 66

I----------------------------------------------------------------------------------------1

X H r

H O B B Y T R Ä

BAKKANHIST ·  BLOCK

PIANOTRÅD & MÄSSINGRÖR 
samt mycket, mycket annat!!

Dessutom EGEN TILLVERKNING av 
MODELLBYGGSATSER

P O S T L Å D A  1 3 7 1  ·  8 2 0  7 7  G N A R P  
T e l e f o n :  0 6 5 2  -  2 4 1  4 6  
T e l e f a x :  0 6 5 2  -  2 4  2 0 0

r
Nya JR MAX-66 super PPM computer erbjuder fina 
valmöjligheter mellan aerobatic och helikopter. Den KöP direkt från ^

ífrán Íf  e /te rhosvára
fö r s ä l ja r e !nya NET-E126E-sändaren + nya NER-549X "slim line"

ABC&W-mottagaren ger den omdömesgille modellflygaren 
ett bra system till ett vettigt ingångspris.

Några allmänna egenskaper...
• Ergometriskt utformad sändare för precis fingertopps- 

kontroll på alla kanaler.
• Justerbara, dammtäta "open gimbal"-spakar.
• Elektriska trimmar med positiv centrering
• Vinklat bärhandtag & · anslutning för nackrem.
• Larm för urladdad sändar-ackumulator.
• Snabbt inställbar för Mode 1 eller Mode 2.
• Sex kanaler med minne för två modeller oavsett typ.
• Programmering via display visar exakt utslagens storlek.
• Servoreversering pä alla kanaler med justerbar servo- 

rörelse 0-125% förenklar installation.

Några specialiteter för aerobatic-flygaren och ...
• Mixning: skev/sidroder (snyggare svängar), höjdroder/flaps 

(aerobatics), flapperons (skev blir flaps), skevroderdifferen- 
tiering, flaps/höjdroder (inga trimningsproblem), för V-stjärt.

För helikopterflygaren...
• Automatisk mixning trottel/pitch/stjärtrotor vid autorotation.
• Två trottelkurvor för hovring och aerobatics. m m  -  m k

• Tre pitchkurvor, tre trottelkurv- & pitchkurvpunkter. ΜΟΑβίΙθΙ* Η  ΚΙβΚίΡΟΠΙΚ A K
• ATS varvtalsmixning för vridmomentkompensation. *  i V l i V I I v i  M l V I l v
• ATS rotor-rotationsriktningsväljare. Box 184, S-332 24 G islaved · tel 0371-107 09 · fax 0371 -107 45

J
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Α ίί li/ood A/'rjfnuxes o«fy (j'***'=Ohio fi/C Models
Storskala 
av högsta kvalitet!

Nu i  Sverige

FÄRDIGKLÄDD ARF
PIPER CUB J -3

Pepsi Chipmunk 
Ultimate 
EXTRA 300S 
EXTRA 300S 
SU-26 MX 
SU-26 MX 
Texan AT-6

Pris
3.600
4.400
4.500 
3.300
4.500 
3.100
6.400

KARBY
D Ä C K  O  F R IT ID

Helbalsabyggsatser 

Kåpor i superfin glasfiber 

Dekalsatser till olika
flygplanindivider.

B o x  6008,
183 06 T äb y
B e rg to rp sv ä g e n ,

K a rb y  G ård  
T e le fon  08-510 103 80

HALVA PRISET 74C._
FÖRR 1.490:-..............NU I T V ·
• Spännvidd: 1.380 mm · Vingarea: 24.7 dm3 · Längd: 925 mm
• Vikt: 1600-1.900 g · Motor: 25-32 (2T) 40-53 (4T)

Öppettiden Vardagar 10-18 . Lunch 13-14. Lördagar 10-14

S T E N B E R G S

Bl LAR-BATAR-FLYGPLAN-HELIKOPTRAR
Kungsgatan 125,903 32 Umeå ·  Tel 090-1418 70

Dina hobbyp«"tners'
Λ .4

F - 2 8  V i l d k a t t
Spv 120 cm Radio 3 kan: höjd. skev. gas
Vikt 1.7-1.9 kg ~
Motor 4-5 cc (.25-,32)
• Lim · 50 cc patron _

Epoxi A30/ 5 min 89:90/st
Epoxi A40/20 min 85:75/st
Polyuretan A20/20 min 85:75/st
Limpistol passande 50 cc patron 310:-/st

• Plaster
Epoxi, laminatplast f. tunna & lätta laminat 431 :-/kg 
Silikon för formtillverkning 425:-/kg
Epoxi-Putty för fasthållning (limning), 
rep & utfyllnad, 100+ 100 g 39:90/sats
Släppmedel & flytande vax 320:-/liter
Formvax 0,5 kg 149:80/st
Konsultera oss om gjutplast, epoxi & polyuretaner!

• Glasfiber- och kolfiberprodukter
Glasfiberväv 80-400 g/rcf fr 70:-/m?
Kolfiberväv, 100 g/nr 4 8 0 :-^

200 g/rrF 499:-/m?
Kolfibersnöre för kantförstärkning mm 2:90/m
Kolfiberband 350 g/rrP; bredd 25 mm 37:-50/m
Riktade fibrer! bredd 50 mm 62:-/m

bredd 100 mm 78:-/m
Kolfibertub för vingbalkar mm 47:-/m

NDH MARKETING AB
Box 156, 125 24 Älvsjö 

Tel 08-97 44 54 · Fax 08-708 75 38

Thuíin-jagarert .... i
Byggsats i skala 1:5 a v  välkanda Thulin-
jagaren. Spv 180 cm, v'k* cl 3'3 qn 4 τ  
Lämplig motor 40-.60 2-T eller .60-.90 4-T. (
PRIS 1.380:- - - Λ * *

Sting  <
STING — originalmodellen till 
Stingpylonklassen. Snabb. För 
1,5 cc motor. Spv 88 cm.
Balsabyggsats med det mesta 
utsågat. PRIS 395:-.
J  2:«n
Balsabyggsats av 
Jan Karlssons 
populära dubbel- 
däckare. Spv cirka |
89 cm. Kan förses ‘ 
med flottörer.
Lämplig motor 1,5-3,5 cc 2-takt: 3,5-5 cc 4-takt.
PRIS 740:- FLOTTÖRSATS 240:-
Alla varor i denna annons kan Du beställa från oss. Vi har 
också ett katalogpaket med originalkataloger från Robart, 
Cox. ZAP och andra tillverkare jämte våra egna produkter. 
Vi skickar mol 10 kronor.
OBS! Vi säljer gärna till hobbyhandare/ 
återförsäljare. Begär uppgift om våra villkor!

Vi har ingen butik, men Du är alltid välkommen 
att handla direkt från värt lager på Nissastigen 34 

i Bagarmossen.
rtmg 08-84 50 97 för säkerhets skull före ett planerat 

besök och avtala en lämplig tid med oss!

uyf

Modeller för alla 
smakriktningar!
SK2000 M odern , lä ttb yg g d  nyb ö rja rm od e ll 
m e d  nyb ö rja rv inge  e lle r ske v /flapsv inge. 
Bra som  första  ae roba tic tra in e r m e d  skev- 
roderv ingen . .25 -.40  
m otor. 1.050:- 
SK78 S till g o in g  s trong !
N ybö rja rm ode ll m e d  
ex trem a lång sa m flyg 
egenskaper. N ybö rja r
v inge e lle r skev. 905:- 
Fun Flyer S upe rae ro - 
batisk, en nö je sm ask in !
.32-.46. 560:- 
Kompis N ybö rja rseg la re  
som  kan  fö rses  m e d  
m otor. 495:- 
Jet F ighter Je tp la n  fö r 
,40 -m otor, likn a r F15,
M ÍG 29. 915:- 
Josefin V ä lkänd  från  
TV, dubbe ldäckare . .25 - 
.4 0  m otor. 910:-

Nyhet 1:
M E G A S T A R !
nybörjarseglare, 
för klubbtävlingar, 
ändras lätt till 
MEGAWATT— elsegel.. 
utsökt byggsats! 
introduktionspris 650:-

Nyhet 2:
L A J B A N !
i ny, fräsch tappning för 
sagolika 590:-

Lill-Johanna C harm ig  o ld tim e r  
Plums och L ill Plums flo ttö re r 
Stunt K ing S tu n tm o d e ll, 15-.25.

Postens avgifter tillkommer.

a e r o  h o b b y  f 4  Tomtmora Snickeri1 Postlada 2499, 760 10 Bergshamra
_Box 161 63.103 24 Stockholm · Tel & Fax 08-648 70 80 Telefon 0176-623 73 (även kvällstid)

Balsa, furu, p lyw ood, lind, rödbok, 
pian otråd, m äss ing rör —  över 350 
olika dimensioner.

HB
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PENNI från ACKUS är världens första gummimotordrivna helikopter. Modeller med motroterande propellrar har 
funnits länge, men PENNI är den första som liknar en fullskalig helikopter med rotorhuvud, drivning av stjärtrotorn osv. 
Prccisionstillverkade delar som drivhjul (Burkam), paddlar och rotorblad (PeAs), tcflonbrickor (Kluringen) ingår i satsen. 
Nya ritningen är "en fröjd för ögat". PENNI som nu tillverkas av ACKUS har gjort succé på mässor i Sollentuna, Älvsjö, 
Stuttgart, Dortmund, New York och i GRÅBO! (Swap meet) — kanske nu Din klubb! (Modellen flyger också bra 
utomhus). Andra m odeller:

MODELL
Produkter Box 2060 »871 -02 Härnösand

Telefon 0611 -165 00 · Telefax 0611 -188 62
Ring oss gärna vardagar klockan 1200-1600!

Vi sponsrar stora delar av det svenska modellflyget —  bland annat den årliga Majtävlingen 
i Uppsala. Vi lämnar också rabatter till klubbar för att gynna deras verksamhet!
Flugan 19
Kolibri 32
Cikada 131
Termik 124
Junior 135
Höken 75
Lärkan 92
Balsar 145
Robin 137
Blue Phoenix 368
Blue Stick 20 455
Samtliga modellertillverkas 
av Hobbyträ!

PICA
Jungmeister133 1.798
WACO YMF, 1:5 2.780
W ACOYMF, 1:6 1.975
Aeronca Sedan, 1:5 2.542
T-28B, 1:6 1.975
T-28B, 1:5 2.695
P-51D Mustang, 1:5 2.839
P-51 Mustang, 1:6 2.460
Spitfire Mk IX, 1:5 2.839
Spitfire Mk XI, 1:6 1.569
Cessna 182,1:5 2.627
Cessna, 1:6 1.950
FW -190,1:6 1.866

SIG
Ryan STA 1.535
Morrisey Bravo 2.695
Smith Miniplane 956
Liberty Sport 1.152

Skybolt 1.134:-
Spacewalker, 1:3 2.797:-
Spacewalker, 1:4 1.923:-
Piper J3C ub, 1:4 1.818:-
Clipped w Cub, 1:4 1.795:-
Piper J3C ub, 1:6 742:-
C lippedw C ub 742:-
Citabria, 1:6 1.107:-
Riser 100 717:-
Wonder 343:-
Flottörer, 1:4 628:-
Tri-Star 721:-
Kadel LT-40 985:-
Hog-Bipe 1.197:-
Kadet Senior 805:-
M id-Star40 721:-
Skyray 135:-
Banshee 434:-
Akromaster 214:-
med flera!

GOLDBERG
Electra inkl elmotor 747:-
Mirage inkl elmotor 783:-
Gentle Lady 472:-
Freedom 20 714:-
Falcon 111 785:-
Ultimate 1.824:-
Extra 300 1.691:-
Eagle2 785:-

Eaglet 50 588:-
Lil Satan 159:-
Stuntman 23 159:-

GREATPLANES
Super Sportster 20 891:-
Super Sportster 40 1.197:-
Super Sportster 60 1.466:-
Sportster Bipe 40 1.107:-
Super Decathlon 1.345:-
Cherokee 40 1.239:-
CAP-21 1.329:-
Super Aeromaster 1.429:-
Patriot 1.318:-
Tomcat 1.581:-
Spectra 935:-
med flera

TOP FLITE
Corsair 60 2.106:-
P-51 Mustang 2.106:-
P-40 Warhawk 2.106:-
AT-6 Texan 1.989:-
P-47 Thunderbolt 2.161:-
Cessna 182 2.619:-

THUNDERTIGER
Right Flyer 40 T 1.389:-
Champion 30 L 1.435:-
Explorer 2 m 848:-

Windstar 875:-
Tiger Trainer 40 
med flera

1.610:-

MARUTAKA
ZERO fighter 738:-
Spitfire Mk I 716:-
Messerschm Bf-109E 720:-
Corsair 800:-
AT-6 Texan 2.516:-

KYOSHO
Stratus Sport elsegl 1.531:-
Soarus Sportelsegl 1.566:-
Cessna 177 Card el 1.443:-
Även helikoptrar och bilar till 
superlåga priser.
Begär prislista!

SUPERLIM
ZAP CA+ 56 g 108:-
ZAP CA+ 28 g 57:-
ZA P C A+ 14 g 35:-
ZAP Ca 56 g 104:-
ZAP CA 28 g 57:-
ZAP CA 14 g 35:-
ZAP Med låslim, 14 g 27:-
Z-7 Debonder 28 g 
med flera sorter

37:-

Vi samarbetar med 
Hobbyträ och har därför 
stort sortiment på hobbyträ 
och plywood. Trävaror av 
finaste kvalitet.

Vi importerar från hela 
världen och har därför 
ständigt gott om artiklar i 
vårt lager.

Beklädnadsmaterial och 
lack samt olika färger 
finnes.
Solarfilm, Solarspan, 
Solarkote, Litespan, 
G losstex.O larfilm , 
Oracover, papper, nylon, 
glasfiber med mera.

Har Du problem med 
motorljudet —  hör av Dig
till oss —  vi har flera olika 
typer av ljuddämpare.

Vi har alla typer av 
propellrar i nylon, glasfbier 
och trä och spinnrar i olika 
kvaliteter och prislägen.

Våra kunder påstår att vi har landets lägsta priser. Vi säger inte emot utan 
presenterar här några prisuppgifter. Priserna är nettopriser inkl moms.
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A e r o s y n th  2 · su p e ro lja  
I liter 139:-
5 liter 635:-

10 liter 1.090:-

F drd iga  f ly g p la n
69-110 Alpin, 4-m eters segel + 3 servon 2.895
61-1256 WACO, dubbeld , spv 1500 mm 1.395
60- 1236 Air Core 40 875
50-1300 O S 40FSR  475

Allt för 2.250

Radio Focus 1.095
61- 1397 Big Lift, spv  2,2 m  m godishållare 1.950
60-1009 M ustang 60, spv  1600 m m  luftställ 3.125

QB 25, lägvingad 425
60-1209 ZLÍN, skala 1:4 (2.750:-) NU 1.750

R a d i o a n l äggn  i ng a  r
MC-14, 3 sändackar, 1700 m Ah, laddare  2.795 
Flash 5, kom plett 1.995
55-1233 C rau p n er 314, Ny 1.895

h u m m e r  0 4 6 -2 4

Vi stänger 
för sem este r u n d e r  

veckorna 25-26!

Stort so rtim ent av sp o rtd rak a r 2-4 liners från 
Skicka 20 kronor för m er inform ation!

179:-

M  o to rer, N y t t  och  b e g a g n a t  
50-1116 K/B, ny 
50-1103 Web ra, 6,5 cc, ny 
50-1031 Super Tigre 75, begagnad  
50-1241 OS 26 FS, begagnad  
50-1268 SAITO 120 FS, begagnad  
50-1297 OS 120 FS, begagnad 
50-1093, OS 108, ny 
50-1242 Picco 90, bakbiås, bakm  

Rossi 90, bakblås 
Rossi 90, bakblås 
T hunder Tiger 108, ny 
T hunder Tiger 91 FS, ny 

Topeller APC 1 0 x 6

50-1205
50-1223
N Y H F 'l

Bra priser pä tillbehör; servon med mera!
Har Du något att avyttra, kan Du byta eller så köper vi det kontant. 

Kom in och kolla under Din semester!
Skåne H obby AB · K yrkvägen 1 · 237 91 Bjärred 

Telefon 046-24 71 14 · Telefax 046-24 71 3 
Ö ppet v a rd ag ar 12-18, lö rdagar 10-13.

795
795
895

1.195 
2.475 
3.375 
2.995

995
995

1.195 
2.659 
2.595
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HOBBYTRÄ

Svensktillverkade m odell
byggsatser från Hobby trä

L in d y  2 5

RC-Modell 4 kan. spv. 137 cm.
B lu e - s t i c k  2 0

RC-Modell 3 kan. spv. 137 cm .

Byggsatser konstruerade av Modellprodukter

B lu e  P h o e n ix

RC-Segelmodell 
spv. 199 cm.

C ik a d a
Segelmodell A:1 
spv. 120 cm.

L ä rk a n
Segel modell 
spv. 100 cm

T e rm ik
Segelmodell A:1 
spv. 120 cm

B a ls a r
Segelmodell A:1 
spv. 140 cm

H ö k e n
Segelmodell 
spv. 61 cm

Reservdelar finns till samtliga modeller
POSTLÅDA 1371 · 820 77 GNARP

R o b in
Gummimotor- 
modell 
spv. 75 cm

J u n io r
Linkontrollmodell 
spv.48 cm

Telefon: 0652 - 241 46 
Telefax: 0652 - 242 00



The Short Kit · Ny byggsatsform från amerikanska WING Manufacturing!
Short Kit ö r  en  s p o r ts k a la -k h is s  m e d  fä r d ig o  v in g a r  i fo a m , fu l Is k o lo r i tn in g  m e d  a lla  d e la rn a  u tr i ta d e . K lip p  
u t o ch  lim m a  m a lla rn a  d ire k t p å  h a lsa n  o ch  s k ä r  s e d a n  u t d e  o lika  d e la rn a  — e n k e lt!  M o d e lle rn a  ä r  m y c k e t  
lä t t b y g g d a  m e d  ty d lig  o c h  e n k e l b y g g b e sk r iv n in g  — d e  f ly g e r  d e s su to m  m y c k e t  bra . P e r fe k t fö r  D ig  so m  g ä rn a  
b y g g e r  a v  lö sv irke . B y g g sa tse rn a  in n e h å lle r  ä ve n  tip s  o m  h u r  m a n  p la n k a r fo a m -v in g a .  M a n  få r  o c k så  rå d  om  
m o n te r in g  a v  o rd e r i in ka g e , la n d s tä ll  m e d  m era . D e ta lje ra d e  g la sk la ra  c a n o p ie s . M o to rk å p a , ka n o n u tg å n g a r , 
lu ftin ta g  o ch  lik n a n d e  d e ta l je r  i A B S -p la s t. M o to r s p a n t in g å r  i b yg g sa tse n , m e n  in g e t ö v r ig t trä m a te r ia l, 
s m å til lb e h ö r  e l le r  la n d n in g s s tä ll  m e d fö lje r . L is ta  p å  n ö d v ä n d ig t in g å r  do ck .

Lockheed P-38 Lightning
Spännvidd 1.750 mm, längd 1.250 mm 
Vikt 4.850 g m infällbara ställ. Motor: .40-.60. 
Motorkåpor, turboutgångar, luftintag, klar huv 
ingår. Aluminium "plug-in"-rör för vingen. 
Pris 850:-

N orth  Am erican P-5 1 D  Mustang
Spännvidd 1.375 mm, längd 1.025 mm. Vikt 
ca 2.100 g. Motor: .25-.46. 4-6 kanaler. Akan- 
mynningar, avgasrör, motorkåpa och oljekylar- 
intag i ABS-plast. Material för fast ställ ingår. 
Pris 400:-

Douglas A-26 Invader
Spännvidd 1.700 mm, längd 1.350 mm 
Vikt 4.700 g m infällbara ställ. Motor: .25-.40. 
Detaljerad canopy och observationsruta. 
Motorkåpa i ABS. Bra som första twin-modell. 
Pris 750:-

Zero
Spännvidd 1.375 mm, längd 1.012 mm 
Vikt ca 2.370 g m infällbara ställ. Motor: .25-.46. 
4-6 kanaler. Motorkåpa i ABS. Klar canopy. 
Trädetaljer, skruv & bleck för fast ställ.
Pris 400:·

/

N o rth  Am erican P-82
Spänvidd 1.825 mm, längd 1.125 mm 
Vikt 4.333 g m infällbara ställ. Motor: .25-.46. 
4-6 kanaler. Klara canopies. Motorkåpor, 
avgasrör och kulspruteattrapper i ABS-plast. 
Pris 750:-

C.202 Folgore
Spännvidd 1.400 mm, längd 1.037 mm. Vikt 
ca 2.280 g m infällb ställ. Motor: .25-,46. 4-6 
kanaler. Klar canopy. Kåpa, avgasrör, turborör, 
luftintag i ABS. Trä, skruv & bleck för fast ställ. 
Pris 470 :·

Chance Vought F-4U Corsair
Spännvidd 1.400 mm, längd 1.037 mm. Vikt 
ca 3.190 g m infällb ställ & flaps. Motor: .25-.46. 
4-6 kanaler. Akanmynningar, avgasrör, kåpa & 
oljekylarintag i ABS-plast. Material för fast ställ. 
Pris 470:-

Focke WulS FW  190
Spännvidd 1.350 mm, längd 1.075 mm 
Vikt ca 2.860 g m infällbara ställ. Motor: .25-.40. 
4-6 kanaler. Motorkäpa i ABS. Klar canopy. 
Trädetaljer, skruv & bleck för fast ställ.
Pris 400:-

Curtiss P-47B To m aha w k
Spännvidd 1.375 mm, längd 1.025 mm. Vikt 
ca 2.000 g. Motor: .25-.46. 4 kanaler. Klar 
canopy. Kåpa, avgasrör, turtledeck, kanon
mynningar i ABS. Trä, skruv & bleck för fast ställ.
Pris 400:-

Bell P-38 Aircom ba
Spännvidd 1.375 mm, längd 1.015 mm. Vikt 
ca 2.223 g. Motor: ,25-.46. 4kanaler. Klar 
canopy. Motorkåpa i ABS-plast. ABS-plast. 
Trädetaljer, skruv & bleck för fast ställ. 
Pris 470:-

The Pro B ow
Skär Dina egna vingar, flottörer med mera. 
Justerbar värme för enkel sågning. Drivs med 
12V DC —  går bra med ett bilbatteri!
Längd 1.050 mm
Pris 500:-

Å s ö g a t c i n  1 7 4  

1 1 6  3 2  S t o c k h o l m

T e l  0 8 - 6 4 3  6 7  8 7  

F a x  0 8 - 7 0 2  1 5  9 0
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SOMMARERBJUDANDE!
Handla för minst 500:· ur annonsen så får du 2 böcker 

"Byggskola för radioflygare + "Pilotskola för radioflygare11 
utan extra kostnad! Värde 277:-. Erbjudandet gäller t o m 31/7.

PILOT
Hurricane 20..............................1.440:-
FLYGPLAN ARF
Skyward 25 ARF.........................1290:-
Piper Cub 25 ARF (L490:-)...............745:-
Skyward 40 ARF.........................1390:-
Skyward 40 KU.............................640:-
U.S AIR CORE
Barnstormer Biplane....................1.695:-
JAMARA
Extrem Ryer byggsats ...„................ 575:-
PM
Eagle..........................................795:-

S ä n k ta  p r i s e r  p å
M A R U T A K A

Bearcat F8F „ ..................... 1385:-
Mustang 4Ö......... ............ . .. 1.695l··
Mustang 20____________
B-25 htitcheil ................ ...

.. 1285:- 

...2.195:-
Zero 20............................ ...1.195>
AT-6 TftMn ...227<h-
PT-17Sterman.... ............... 2375:-
Messerschmitt Dogfight____ .—  635:-

MODELTECH
Cap 2140 motor.......................... 1.595:-
Piper Cherokee........... „ ................ 995:-
MIDWEST
Aero-star 20..............................1.065:-
Zero 40.................................... 1395:-
Mustang 60............................... 1.995:-
TOP FLITE
AT-6 Texan................................2295:-
SIG
Wonder...................................... 495:-
Piper V 3 CUB 1/tskala................. 1.995:-

APACHE HYPERFLY
lok] 72 V ack .................. íL  J 5 ÍM 5 2 "
KYOSHO
Acrosky 40-4C (L895:-).............Hu 1595:-
Super Chipmunk 40-4C (1.895:-) ...Nu 1.595:-
Auo Kite 10............................... 1.690:-
GREAT PLANES
Patriot__________________ 1.495:-
Super Sportster 20____________ 995:-
Ultra sport 1000..........................1395:-

A C K  VAKT
en lysdiod______

SEGELPLAN
CG Electra Segel............................995:-
CG Sophisticated Lady.................... 695:-
Bectra Fly...........................  795:-
Liberta 400..........................Nu 3.499:-
Stratus Sport.............................1.490:-
Soanis Sport..............................1.490:-
NDH
F-28 Vildkatt___________ 1295:-
BENFA
Faico 2000 lågmgad 35/5 cc............... 495:-
GLOBAL QUALITY
Raven..................   1.995:-
Břde Ten..... ..................  520:-
Skyrider 60............................... 1.695:-
Ricochet......................................740:-
Rightflyer 40T ARF...................  1570:-
Kwik fly 40L ARF.........................1570:-
American Ryer 40S ARF................1.480:-
PEAS ROTORBLAD
Silverbird Autogiro...................... 1.198:-
Twin Pin Stick...............................695:-
Ifihar am GOLDBERG octi PRECEDENTbyggstaser

BÖCKER
Byggskola för radioflygare — 179:-
Pdotskola för radioflygare------ ---9βϋ-

HELIKOPTRAR
EP Concept Jet Ranger............Nu 3.490:-

Concept SRT...................... .. Nu 1.999:-
Moskito No 2916................. ....Nu 3.490:-

TOPAZ MOTORER
PÅ INGÅENDE - RINGI

MOTORER OS
OS 15 FP........................... ......... 780:-
OS 20 FP........................... ......... 850:-
OS 25 FX...................................1.150:-
OS 40 FX........................... .......1.445:-
OS 46 FX........................... .......1540:-
60 FP............................... .......1565:-
FS-52 Surpass............................2.460:-

KANONKLIPP MOTOR
OS 4 0  FP (ord prid 695:·) 695?·

THUNDER TIG ER M AG NUM
GP15................................... ... 645:-
GP25.................................... ....685:-
GP 40................................... ....765:-
GP 65................................... ....995:-
PRO 36 H.............................. ...1.195:-
PRO 40 SE............................. ...1.125:-
PRO 46 SE............................. .1.145:-
PRO 61................................. ...1595:-
F-91S Fyrtakt........................ ...2795:-
c o x
Baby Bee .............................. ....295:-
Pee Wee 020 ......................... ....325:-
Texaco.................................. ....325:-
S U PER  TIG R E
G 34 RING.............................. ....965:-
GS 40 RING........................... ...1.065:-
GS 45 ABC............................. ...1365:-
G 51 RING.............................. ...1395:-
S 61 RING.............................. ...1.465:-
S 61 ABC............................... ...IMS:-
S 75 RING.............................. ...1.795:-
S 90 RING............................. ...1-895:-
R A D IO
Graupner/Jr MC-14 3 servon TX ack. ...2995:-
Graupner/Jr MC-16/20.............. ...3395:-
Graupner/Jr 314 FM.................. ...1395:-
JR X 388............................... .4.795:-
Futuba Skysport Heli S148-4/NiCad.. 3330:-
Futuba Skysport Ryg S148-4/NiCad. .2865 :-
Futuba F-14........................... ...2295:-
Futuba FC-16......................... .. 3.495:-
Focus 4 AM.......................... .. 1.175:-
Rash 4 3 servon TX/RX ack........... ...1595:-
Flash 5 3 servon TX/RX ack........... ...2095:-

ΝΑΝΟ MOTTAGARE
5 kander, 14 gram............... 895:-

T ILLB E H Ö R
12 V Timerladdare för TX, RX
och glödack........................... .....275:-
Ladďare CG-325...................... .....940:-
RMS- Remote Managament System ..1.190:-
Runtronic.............................. ...1295:-

SERVON FLERPACK - RING!!
Allt I annonsen finns på lager! 
Reservation för slutförsäljning. 
VI skickar gärna pä postorder. 

Välkommen att ringa!

Vard 10— 18. Lunch 13-14. Lörd 10-14
S T E N B E R G S

K  H O B B Y
BILAR-BÅTAR-FLYGPLAN-HELIKOPTRAR

Kungsg 125 903 32 Umeå ·  090-1418 70

Vi firar 1 år med SUVERÄNA

MAVERICK

Det självklara valet för såväl nybörjaren 
som den avancerade 3-D-piloten!
Tekniska data:
• Rotordiameter: Std/XR 1 2 5 0 /1 3 2 0  mm · Stjärtrotor: 254 mm
• Motor: Std/XR .40-.53/.46-,53 · Radio: min 4 ch + 5 servon
• Drivaxlar: Std m dubbla kullager · Rotorhuvud:dubbelt kullagrade 

bladhållare + fjäderstälsspindel · Stjärtrotor: dubbelt kullagrade 
bladhållare · Chassi: Std/XR: compositnylon och epoxylackerad 
aluminium/cornposit nylon & kolfiber chassisidor · XR: förlängd 
stjärtbom med stöttor.

F l Carbon 60
Utförande
• Motor: .53 .60 · Kolfiberram · Kolfiber/al motorfäste · Kolfiberbom 

2 fenor · Toppkonstart · 3 punkt 120° CCPM elektroniskt kontroll 
system · effektiv, fullt kullagrad 2-stegs transmission · Dubbelt 
kullagrat rotorhuvud · Stålaxlar och drev · 1500 mm rotor med 640 
mm blad · längd 1350 mm · Välsynlig 500 cc bränsletank · Flygvikt 
under 4,4 kg inkl blad.

• Marknadens billigaste reservdelar ·
JUBILEUMSPRIS Standard 2.295:-

XR-version 2.995:-
F1 Carbon 60 3.995:-

Sky Fox 7.295:-
i £ I S l i ~ ] á d  Evolution 7.695:-

Kobold 3.890:-
Air Wolf u m 3.985:-

PRO-TECH ROTORBLAD
• Concept 30 inklusive vikter & klädsel 169:-
• HIROBO Shuttle '30-size inklusive klädsel 179:-

TRU-FUTE RC-sim ulatorl.995:-
SVERIGES BÄSTA PRISER PÅ

• ASP · Carl Goldberg · Flying Point (bilar) · GRAUPNER · Irvine 
engines · LEO engines · MORLEY Products · OS engines · PICA · 
• Precedent · RTF-Models · Schumacher Racing · SUPER TIGRE · 
SAITO · Thunder Tiger · TRU-FLITE · VARIO helikopter system ·

cr* RING NU! 013-12 39 81 
eller FAXA 0120-131 76

v för BASTA PRIS!

î HU o  B BY
Sparvgatan 2, S-582 37 Linköping/Sweden  

Tel + 46 (0)13-12 39 81 · Fax +46 (0)120-131 76

53
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En klassisk Multiplex-modell som har vidareutvecklats för el-drift. 
En normal '500" duger som drivkälla. Byggsatsen innehåller 
trämaterial, kabin, motorkåpa och smådetaljer. El-Filius behöver 
inte kläs utan kan med fördel endast lackas. Spännvidd 1800 
mm, längd 1000 mm. Vikt cirka 1 kg, Vingprofil Jedelsky.

KLURINGEN
jigg för kropp

4 4 0 : -  \

Bygg inga bananer —  använd JIGG!

jigg för vinge
4 4 0 ' -■ Ring för info

KLURINGEN Mekanik & Hobby 
Tel 0171-585 02 · Fax 0171-585 44

S o m m a r rea!
SIG Midstar 
SIG Fourstar 
SIG Fazer 
AIR FUN Focke Wulf 
AIR FUN Spitfire 
AIR FUN Corsair 
AIR FUN Extra300S 
GREAT PLANES Cub40 
GREAT PLANES Mustang 40 
TOP FLITE Thunderbolt 
TOP FLITEAT-6 Texan 
GLOBAL Raven 
AIR CORE 40Trainer 
SKYWARD40ARF 
SKYWARD 25 ARF

9 5 4
9 5 4
8 Θ 4
7 4 9
7 4 9
6 4 9

4 t7 6 5
4 t5 4 5
4 t5 4 9
9 4 9 5
9 4 9 5
4 t9 9 5
4 t9 5 5
4 t 3 9 9
4 t2 9 9

700
700
600
550
550
500

1.400
1 .2 0 0
1 .2 0 0
1.988
1.988 
1.596 
1.084 
1 .1 0 0

800

Detta erbjudande gäller så långt lagret räcker 
eller till den 30 september 1996!

** KEMPES HOBBY
Göteborgsvägen 87 · 433 63 Sävedalen 

Tel & Fax 031-36 81 50 
POSTORDER · ingen katalog

Lågvingad skevrodermaskin tillverkad av proffs för lata byggare. 
Suverän roderharmoni. Snabbyggd — inga krångliga delar + 
mycket komplett byggsats. Profil NACA4415.
Spännvidd 1.505 mm · Motor .30-.40. PRIS 850 kronor

Köp Poison — inte så giftig som den ser ut! — från oss eller från 
Din hobbyhandlare. Lämplig även för mindre erfarna piloter. Lätt 
att flyga med små roderutslag — långsamt med perfekt kontroll. 
Missa inte något mycket roligt! Lättbyggd! PRIS 520 kronor

Return
2 0 0 0

Tvåmeters elseglare för 7 celler. Rejäla roderytor. Halvsymmetrisk 
profil vid roten övergår mot Clark Y vid spetsen.Lättbyggd balsa- 
byggsats med färdiga spryglar, fram- & bakkanter, kroppssidor, 
spant mm. Gångjärn, roderhorn, stötstänger, linkar ingår.
Utrymme för standardservon. Vikt 1400 g, vingbelastn 33 g/dm2 
PRIS 585 kronor

Twin 
Pin 

Stick
En förstamodell med robust konstruktion. Tål omild behandling. 
Lättbyggd. Alla delar färdiga för montering. Mycket komplett 
byggsats med bl a tank, hjul, stoppringar, gångjärn, bockat 
landställ, stötstänger, linkar, skevroderbeslag, styrbart sporrhjul 
Spännvidd 1.510 mm · Vikt 1800 gram · Motor .30-.40.
PRIS 675 kronor

Källarväg. 13 · S-810 10 TORSÅKER PeAs Rotorblad Telefon 0290-851 37 & 0290-407 32
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seders ^  ^
RC/HOBBY

RABATTKORTET!
Spar pengar pa Dina inköp med värt nya 

^rabattkort! Kortet kostar 200 och gäller i ett 
p r .  Det ger Dig 10% på hela vårt sortiment, 
dock ej för redan nedsatta varor, paketpriser 

, servopaket eller HiTEC-radio. Om Du handlar för 
™ "st o^n0:'oPf r ar är det en god affär ~ ' köPer Du er| motor tör 2.000:- X 
ο Γ  T , & kortet är betalt! Kortet är personligt och kan ej överlatas 
Kostorderkunder anger kortets nummer vid beställningen —  enkelt1 
Som extra bonus lo ttar vi varje månad u t t il l 3 rabattkortsinnehavare  
o o , n '^ e ie rfo re tt värde av 300:-/styck. Beställes och betalas överpq  
88 49 80-4 — skriv  rabattkort och D itt namn och adress pä talongen

Vinnare april: 127ATommy Bäcklin, 293/Bengt Johansson. Hässleholm, 246/Björn 
Johansson, Trångsund. Vinnare maj: 120/Alf Engqvist. Sollentuna, 225/Bo Johansson, 
Katrineholm, 297/Lars Erik Helmryd, Torsåker. Vinnare juni: 128/Bengt Oknemark, 
Rönninge, 196/Jan Fagerström, Hägersten. 285/Rolt Karlsson, Karlskoga.
Samtliqa vinnare får ett limpaket värde 300:-

-----------------  SHORT MODELS · Ny byggsatsform
från WINGS, USA.. Fun-scale modeller 
utan medföljande trämaterial. "Bygg
satserna" levereras med färdigskuma 
foamvinga'. canopy, motorkåpa m ev 
luftintag i ABS, smätillbehör, motorbock. 
motorspant, fullskalaritning med steg för 
stegbeskrivning & lista på nödv, träma
terial. Mustang, FW. Zero, Corsair, 
Lightning mm i storlek 1350 - 1850 mm, 
Přiset! Lágtl! SE SEPARAT ANNONS!

K Y O S H O  S P E C IA L
Förr

Segelbåt BENETEAU lirs! 53 1.490 
Segelbål BENETEAU first 53, inkl radio 2.088 
Concept DX m OS 32. delvis monterad 5.390 
Concept EP med Hughes 500 kropp 4.290 
OBS! Begränsat antal-endast 8 st kvar1 
Concept 60 SR 7.490 
Helikopterspecial 2: Concept EP H500 
+ Gyro + Focus Heli 5 + 4 st HS 101 10.200 
servon + Gyro + 8.4V ack

NU!
798

- 1.298
- 3.325
- 1.795

- 4.995

- 5.555

R E G N IN G  S O M M A R ?  H O P P A S  IN T E  DET,
M EN  G A R D E R A  M E D  EN  B Y G G S A T S !
Mick Reeves Models · Focke Wulf 1.995 1.490
Mick Reeves Models · Spitfire 1.675 - 1.290
Mick Reeves Models · Hurricane 2.495 - 1.875
Mick Reeves Models · Gangster 63 995 698
Goldbergs · Biicker Jungmann 2.900 - 2.395
Goldbergs · Sukhoi SU-26 2.495 1.798
Goldbergs »Chipmunk 1.790 1.340
Marutaka· Bear Cat 2.365 - 1.690
Marutaka · B-25 2.750 - 2.145
Marutaka · Peashooter 3.795 - 2.895
Kyosho · Cessna 177 el 1.490 998
PICA-T-28. skala 1:5 2.995 - 2.155
PICA»T-28, skala 1:6 2.195 - 1.695
PICA · Biicker Jungmeister 1.998 - 1.450
PICA · Cessna 182, skala 1:5 3.090 - 2.345
PICA »WACO, skala 1:5 3.090 - 2.250
PICA »WACO, skala 1:6 2.195 - 1.650
PICA · Spitfire, skala 1:6 1.845 - 1.475
PILOT · Piper J-3 Cub, träsats 4.995 - 3.996
PILOT · Diabolo, träsats 5.485 - 4.338
PILOT · Christen Eagle, träsats 5.485 - 4.338
LION ARF Models · Piper Super Cub 1.855 - 1.395
LION ARF Models · P-40 Kitty Hawk 2.195 - 1.598
LION ARF Models · P-51 Mustang 2.195 - 1.646
SIG · 20 %  rabatt på samtliga modeller!
MODEL TECH · Nutten Special 2.400 - 1.795
MODEL TECH· Great Lakes 1.600 - 1.298
PM Models · Heron Trainer 698 398
GLOBAL »Skylane .45-.60 1.098 898

HI-TEC Focus 4 + 4 servon,
torrutförande, FM 1.555 - 1.290
HI-TEC Focus 6 + 4 servon,
TX + RX ack, FM 2.415 - 1.898
HI-TEC PRISM 7x + 4 servon,
TX + RX ack. FM 2.995
HI-TEC FLASH 5 + 4 servon.
TX + RX ack. FM 2.190
HI-TEC FOCUS 5 heli + 2.250:- 1.390
4 st servon, torrutf, FM, utmärkt även till flyg.
Lev med dubbel supermott.
HI-TEC FLASH 4 + 4 servon,
TX + RX ack, FM · OBS PRISET! 1.495

RADIO FUTABA Med rabattkort! ·
FF-7 + 4 serv, ackar 4.879 - 4.391
FF-8 + 4 serv, ackar 5.738 - 5.164
Skysport 6 + 4 serv, ackar 2.863 - 2.577
Skysport 6H + 4 serv, ackar 3.330 - 2.997
Attack II2K, spakradio 698 628
RADIO GRAUPNER Med rabattkort! ·
FM 314 + 4 serv 1.998 - 1.798
MC 14 + 4 serv, ackar 3.145 - 2.830
MC 20 med väska 9.670 - 8.705

PROPWASH VIDEO
Ny serie videofilmer frän en av USA:s 
största producenter av modellflyg- 
videos, med bl a 1995 Top Gun.
Scale Masters 94, Tournament of 
Champions. Oops, Son of Oops m fl. 
Speltid 95-340 min.
Mycket sevärda i hög kvalitet!

EGEN IMPORT!
Radio Active · Smätillbehör 
Eurokit · Landställ och Flygplan 
Century Jet Mod · Landställ 
PICA · Byggsatser 
SIG · Byggsatser o smätillbehör 
Weston U.K · Dämpare o motorfästen 
Jamara · Byggsatser o tillbehör 
T.S.Video · Video flygfilmer 
J'Tec * Dämpare o tillbehör 
Mick Reeves · Byggsatser 
KDH · Smätillbehör 
Kavan · Smätillbehör 
3W · Bensinmotorer 
MGA · Piloter 
MENZ · Träpropellrar 
SAITO · Fyrtaktsmotorer

BIG NEWS!
VI har fått äran att representera 
SAITO:s 4-taktsmotorer i  Sverige! 
SE SEPARAT ANNONS!
Servon · HiTec
HS-60 490:- 4-pack
HS-422 195:- 4-pack

255:- 4-pack 
465:- 4-pack 
465:- 4-pack 
395:- 4-pack 
490:- 4-pack 
465:- 4-pack 
325:- 4-pack 
395:- 4-pack

Vår RC-Katalog nr 3 »150 fullproppade sidor med 
flyg & tillbehör. 60:- inkl frakt. Betala pg 88 49 80-4 
(levtid ca 8 dag) eller 60:- i kuvert (levtid ca 4 dag),

MÅNADENS ERBJUDANDE
Mirage fältlåda. Supex 60 starter. Mirage Power Panel, 
Mirage 12V bränslepump, glödklämma, glödstiftskors, 

värde 1.185:- NU 898:- 
med12Vblyack värde +295:-______ NU 1.145:·

HS-425 
HS-525 
HS-545 
HS-80 
HS-80MG 
HS-605 
HS-101 
HS-205 
HS-205MG 490:- 4-pack 
HS-700 375:- 2-pack
HS-705MG 540:- 2-pack 
Servon · Futaba 

152:
244:

1.470
585
765

1395
1395
1185
1470
1395
975

1185
1470
635
898

4-pack
4-pack

498:-
798:-

FP 3003 
FP 3001
Servon · Graupner
Gr 508 4-pack 725
Gr 5007 kull 4-pack 1.198 
Gr C509 160:- 4-pack 465
OBS servon levereras utan 
gummibussningar och ok!
Sveriges största sortering modell
flyg — över 150 olika byggsatser. 
Bilar, helikopter, balsa mm.
SAITO, O.S, Magnum (TT), 3W 
motorer, massor av tillbehör.
Egen import — därför låga priser. 
Gör ett besök! Det lönar sig alltid.

VÄLKOMNA!
Äsögatan 174,116 32 Stockholm " På Söder" 
Måndag-Fredag 10-18 Lördag 10-14 
Telefon 08-643 67 87 Fax 08-702 15 90 

β+Λ/ ι / Λ β η ύ '  ft Vl beklagar att det är svårt att komma fram pä 
K C / n U t f & T telefon. Måndagar och tisdagar är det mest folk.

Pröva gärna onsdag & torsdag.
Vi skickar gärna på postorder — ingen order är någonsin för liten för oss! 

OBS! För beställda men ej utlösta varor fakturerar vi Postens avgifter!

Nu är den häri

Har sin givna plats i klubbiblioteket eller i hobbylokalen! 
Sätt in 60:- på pg 85 75 43-6, ange namn och adress på 
talongen och katalogen kommer i brevlådan.

MODELL
produkter.

Box 2060, S-871 02 Härnösand 
Telefon +46 0611-165 00 
Telefax +46 0611-188 62

BILLIG A FLERPACK
S E R V O N !

HS-300 165:- 4-pack 495
HS-422 198:- 4-pack 585
HS-425 265: 4-pack 765
HS-525 465:- 4-pack 1.395
HS-545 465:- 4-pack 1.395

HS-205 395:- 4-pack 1.075
HS-205MG 540:- 4-pack 1.435 
HS-101 345:- 4-pack 935
HS-80 395:- 4-pack 1.095
HS-80MG 540:- 4-pack 1.435

FLASH 4  med mottagarack

Inkl 3 servon

och sändarack

1.595:-
1.695:-Inkl 4 servon....... t

Öppettider: Vardagar 10-18 . Lunch 13-14. Lördagar 10-14  

S T E N B E R G S

Bl LAR-BÄTAR-FLYGPLAN-HELIKOPTRAR 
Kungsgatan 125,903 32 Umeå ·  Tel 090-1418 70
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Söders RC Hobby AB har få t t  äran att representera SAITO i Sverige vilket vi ä r  m ycket stolta  över. D enna annons visar 
det mesta av SA ITO's välkända kvalitetsmotorer. Sam tliga m otorerfinns på lager, sam t även ett om fattande reservdelslager 
om olyckan skulle vara fram m e. M r Saito har tillverkat fyr ta k tsm o to rer  sedan början av 70-talet. D et är kanske en av  
anledningarna till a tt SAITO gör världens bästa fyr ta k ta re  och den enda tillverkaren som  g ö r  cylindern i en enda del. 
Ingen risk fö r  läckage och m otorn b lir inte lika het — längre livslängd! M änga m odellflygare köper f y  rtaktare fö r  det 
realistiska ljudet. M ed SAITO's nya ljuddäm pare b lir det en realitet. D essutom  tar ljuddäm paren bort m änga dB. 
Vibrationer i m otorn gör a tt m odellen  skakar sönder och man tappar m assor av kraft. D ärför Jäster SAITO stor vikt vid  
att specialbalansera  vevaxeln fö r  a tt undvika detta. N är Du bygger Din nästa modell, lät den få  en SA ITO i nosen  — och 
upplev själv känslan av det bästa ifyrtaktsväg  — dessutom  till ett lågt pris. Om olyckan sku lle  vara fra m m e  eller andra  
problem  uppstår, så har vi vår servicetekniker Johan.

F A  4 5  s p e c i a l
7,5 cc · 430 g · 0,7 hk 
Pris 1.595:-

F A  SO
8,2 cc · 435 g · 0,85 hk
Pris 1 .695:-

F A  65
10,6 cc · 550 g · 0,95 hk
Pris 1 .99s:-

F A  80
13,1 cc· 540 g · 1.30 hk 
Pris 2 .390:-

F A  91  special
14,95 cc· 555 g* 1,7 hk 
Pris 2.895:-

F A  120 special
19,96 CC · 794 g · 2,2 hk 
Pris 3.495:-

FA  iso  G K
25,0 cc · 850 g · 2,50 hk
Pris 4.300:·

F A  60 T
9,95 cc · 738 g · 0,90 hk
Pris s.ioo:-

F A  100 T
16,4 cc· 822 g *1,2 hk 
Pris 4.395:-

F A  130  T D
21,2 cc· 1.276 g »1,9 hk 
Pris 5.295:-

C-ZJ V/Vy

5 .950:-

A F A  300 T L
50,Occ· 1.660 g · 4,9 hk 
Pris 7.795:-

◄ F A  325 R-D
53,0 cc · 2.400 g · 3,8 hk
Pris 14 .900: ·

Vill Du veta mer om SAITO?
Skicka ett kuvert till oss med frimärke 
Ditt namn & adress, så kommer en 
broschyr på engelska!
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EXTRA 300S ARC 1.765:-  ·  Byggsats 1.445:-
Spv 125 cm ·  Flygvikt ca 1.800 g  ·  Motor .40-.51 2-takt ·  Radio 4-kanal

Stryktåliga Air Combat-modeller
Corsair ARC/1.026:· ·  Byggsats 646:- RESERVDELAR
Spitfire 1 AR C / 905:- ·  Byggsats 559:- TILL SAMTLIGA
Focke Wulf 190 A R C / $05:- * Byggsats 559:- MODELLER

ν·7.·>Π

ARC eller BYGGSAT 
välj själv?-----—

EoΌ (T2
«  £bi SŽ
+■* t
CO Vi
Q. 2

•m

S T E N B E R G S

R C H O B G Y
Kungsgatan 125, 903 32 Umeå 

Telefon 090-14 18 70

Stationsväg 20, 9 1 1 3 5  Vännäsby 
Telefon 0935-260 70

SUKHOI SU-31

Ett flygplan för den kräsne flygaren, som söker 
någonting verkligt manövrerbart. Vingprofil ä la 
Sukhol roderytor dito. Den är häftig, snygg, lätt- 
byggd. Byggsatsen är mycket förarbetad — alla 
delar numrerade. Kabinhuv, nosärtillverkade iPVC- 
plast. Landställ i titan. Ritning i full skala i fyra delar. 
Byggbeskrivning med fotografier ingår.

Spännvidd 1.650 mm 
Vikt 3.300-3.700 g 
Vingyta 51,9 dm2 
Vingbelastning 63-70 
Motor .60-,90 2-takt e

PeAs Rotorblad
k K ^ g é n ^ ^ ^ ^ O R s Ä S
Telefon 0290-851 37 & 0290-407 32

NHP/CSM
/ m

Aircraft Simulator · Helicopter Simulator · Model Design Factory

Fitted pressure

tø s e  yeHT Λ έ ίΗ Λ ί f i t / trA n sm itte r tø 

' itp p U rs , Λ'πέΤΛ^ύ (p o tte r , fié iÅ e r) 

H iø A tti tee /

CJ
L _ J

S Y S T E M A B

Deluxe meiai Tx case, full 
of son padding !or your 
tranny Protects it frum 
the elements, fuel, dirt 
and other pilots toet 
when not in use.
Lockable in stout 
aluminium with foam 
padding and 
retaining 
straps 

Keys 
eluded

*

Gläntans Väg 2, S-184 70 ÄKERSBERGA 
Telefon 08-540 243 03

Acc RG, 700 mAh 
Acc, 4,8V, RX. 1.200 mAh 
Acc, 7,2V, 1.700 mAh

20
249
297



S o Jů ts1

IRC/HOBBt
Söders RC Hobby AB

Åsögatan 174, 116 32 Stockholm 
Tel 08-643 67 87 · Fax 08-702 15 90

S E B IN O  M O D E L
Nya byggsatser från Italien med välkända förebilder.
Modellerna har färdiga kroppar i glasfiber med vit gelcoat i mycket hög 
kvalitet. Färdiga vingar, stabbe och fena i foam, plankade med abachi, 
framkant och bakkant får man limma på själv. Landningställ i dural, 
dekaler och småtillbehör. Mycket hög klass på dessa modeller i 
semiskala. Dessutom finns alla delar som reservdel.

CAP-231
Det här är den enda Lrämodcllen från Sebino Model. Levereras med delvis 
färdigbyggd kropp, färdigplankade vingar, stabbe och fena. Dural-landningställ, 
småtillbehör och BREITLING-dekal.
Spännvidd 1,7(K) mm · Längd 1.400 mm · Vikt cirka 4.800 g 
Motor 10-15 cc 2-takt · 20 cc 4-takt

Pris 2 .695:·

LASER 200
Välkänd aerobaticmodell i skala 1:4,4 med färdig kropp i glasfiber med vit gelcoat, 
färdigplankade vingar, landningställ i dural, småtillbehör och Bud Light-dekal. 
Spännvidd 1.650 mm · Längd 1.280 mm · Vikt cirka 3.200 g 
Motor 10-15 cc 2-takt · 15-20 cc 4-takt
Pris 2 .350:-

EXTRA 300
Semiskalamodcll av den välkända EXTRA'n. Glasfiberkropp i vit gelcoat med 
färdiga vingar, landningställ i kolfiber, småtillbehör och dekaler.
Spännvidd 1,8(X) mm · Längd 1.520 mm · Vikt cirka 5.200 g 
Motor 20-30 cc
Pris 2.975:·

CHRISTEN EAGLE X
Den klassiska aerobaticmaskinen i skala 1:3,75. Byggsats med färdig 
kevlarförstärkt glasfiberkropp med vit gelcoat i mycket välgjord konstruktion. 
Vingslötlor i aluminium, landningställ i kolfiber, färdigplankade vingar, 
småtillbehör och dessutom Eagle-dekalen i fyra färger.
Spännvidd 1.680 mm · Längd 1.420 mm · Vikt cirka 7.500 g 
Motor 35-40 cc 2-takt · 50 cc 4-takt
Pris 5*990:-

Vi har dessutom en U LTIM ATE i superskala 
från 3W. spännvidd 2.350 mm · P r i *  II.O O O :·

ULTIMATE 140
Den mest populära aerobaticmaskinen för tillfället. I delta utförande med glasfiber
kropp i vit gelcoat, färdigplankade vingar, landställ i dural, småtillbehör samt dekal. 
Spännvidd 1.380 mm · Längd 1.250 mm · Vikt cirka 4.400 g 
Motor 10-15 cc 2-takt, 15-20 cc 4-takt

Pris 2 .950:·
ULTIMATE 160
Som ovanstående, men snäppet större!
Spännvidd 1.600 mm · Längd 1.580 mm · Vikt ca 6.000 g · Motor 25-30 cc 2-takt
Pris 4*350:·
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fViNbeirgaqatan 4 0 B
■^eaacfaåaAKEA Linköping

Power Toys erbjuder ett mycket 
prisvärt paket för dig som vill prova 
på modellsegelflyg. 1 paketet ingår 
en robust och väl seglande modell 
från Prescedent, en två-kanalsradio 
med mottagare och två servon samt 
beklädnadsmateriel till vingarna.

Modellen -  HiFly -  är mycket 
lättbyggd och väl anpassad för dig

prova
med begränsad byggerfarenhet av 
modellflyg. Kroppen består av 
endast elva delar, vilket gör monter
ingen enkel. Vingarna är upp
byggda på traditionellt vis med 
spryglar och konstruerade i två 
delar.

Modellen kan kompletteras med 
hjälpmotor (0.049 ci). Spännvidd 
1600mm.

Paketpris 995:-
Om du hellre vill ha en 4-kanals 
flygradio (Hitec Focus 4FM) lägger 
du till 600:-

Hitec Focus 4 FM
En riktig storsäljare! Vill du ha en 
riktig flygradio är detta ditt val. En 
bra och funktionell 4-kanals FM-radio 
(35Ml I/) komplett med 3 standard- 
servon och mottagare. Kan komplette
ras med lärare/elev-kabel.

HfTEC CO

Ny
kata\og\ 
48 sidor 
med RO- 

\ bobby\

North American
P5 1 D Mustang

En fantastisk modell i skala 1/6 av den legendariska Mustang -  ett 
av de mest berömda flygplanen frän Andra världskriget. Mycket 
detaljerad och skalalik. Passande motoralternativ är .61 (2-takt) 
alternativt .90 (4-takt). Spännvidd 1 850 mm. Vikt ca 5,9 kg.

Finns även i skala 1:5. Spännvidd 2230mm

Box 1210 · 581 12 Linköping



The Ultimate

nytt

Eraupner
M odellbau U LTIM A TE 10  D a s h

från GRAUPNER
En modell I yttersta toppen. Träfärdig att klä, hög skalariktighet, minutiös passform på färdiga 
delar med noggrannt underarbete. Motorkåpa, ställ och hjulkåpor av glasfiber, dekaler och 
smådelar medföljer. Avsedd för 10 cc tvåtakts- eller 15-20 cc fyrtakts motor,
Cirkapris 3.995:-

Färdiga delar av hög klass från byggsatsen
Tekniska data:
Spännvidd 1.420 mm
Längd 1.520 mm
Max flygvikt 4.900 gram

Originalmaskinen visar en variant på färgsättning

" B l a n d  d e t  b ä s t a  v i  s e t t  a v  A R F / A R C - m o d e l l e r "

C h r i s t e r  o c h  J a n n e ,  S ö d e r s  R S - H o b b y ,  S t o c k h o l m

GRAUPNER säljs av alla betydande hobbyaffärer. Vi hänvisar gärna till närmaste 
återförsäljare. Importör: HOBBYBORGEN AB, 360 71 Norrhult · Telefon 0474-405 10.
60



•  ·  ·

N S W  S TA R S
in the Sky

BAE 146
P a s s a g e ra rfly g p la n  fö r 
fyra elmotorfläktar. 
Spännvidd: 1,9 m 
Pris: 2360:-

Hobbyaktivera dig!
Vi presenterar här en del av årets nya flygande 
robbe modeller. I robbes senaste katalog, som ni 
kan köpa i hobbyfackhandeln för cirka 110:-, kan ni 
läsa mer om dessa fantastiska modeller. Huvud
katalogen är på över 500 sidor och innehåller alla 
nyheter och robbes övriga sortiment av bil-, båt- & 
flygmodeller och tillbehör. Den innehåller även 
robbe/Futaba radiostyrningar och helikoptrar från 
robbes helikopter avdelning robbe/Schltiter.

FO 141 Gnat
Eldrivet fläkt-jet flygplan. 
Spännvidd: 0,78 m 
Pris: 660:-

Alla modeller behöver 
kompletteras med motor 
& radiostyming etc.

Rojet 410
Fläktaggregat för Power Plus 410/12 elmotor 
Fläktdiameter: 75 mm 
Pris: 365:- (rokli«

ALWAYS PUSLHNQ 7H£ LtHflS

Puma II ARF
Ett elegant aero
batic flygplan med 
byggda & klädda 
vingar.
Spännvidd: 1,4 m 
Pris: 1950:-

E x k lu s iv  ro b b e  a ge n t  fö r  S ve r ig e : Minicars Hobby AB, Bergsbrunnagatan 18, 753 23 Uppsala, 
konsument telefon: 018-71 20 15, fax: 018-10 85 45, e-mail: info@minicars.se

mailto:info@minicars.se


Natans 
H obby

Sveriges närmaste hobbybutik —  

aldrig längre bort än Din telefon! 
Telefon 0340-66 00 66

JJJJ „  Byggsats från engelska Aerotech Int. med svensk bygginstruktion. 

( ) Byggsats med färdig vinge

P Byggsats från engelska Precendent

SPITFIRE Mk IX
spv 1.420 mm, för .40 2T, .60 4T- 
motor, 4-kanals radio · PRIS 1.195:-

MESSERSCHMITT BF-109
spv 1.320 mm, fór .40 2T el .60 4T 

4-kanal» PRIS 1.195:-

VULTEE VALIANT
spv 1.525 mm, för .40-.45 2T el 
.40-.60 4T · 4-kanal · PRIS 1.195 -

DH-98 MOSQUITO · skala 1:8
spv 1.803 mm, för 2x40 cc 2T, min 4- 
kanal vikt 3,5-4,0 k g» PRIS 1.830:-

CAP 231

spv 1.727 mm, 
för .60-1.20-motor 
Gf-kápa · PRIS 1.950:

w— *■
SUKHOI SU-29M skala 1:5
spv 1.525 mm, .60-1.20, glasf.-kåpa, 
kolfiberståll, 4-kanal · PRIS 1.950:-

(------------~  B ■  ■

c=·—

a 1:5
3-1.20, glasf.-kåpa, 
al· PRIS 1.950:-

EXTRA 300 · ska
spv 1.727 mm, .6 
kolfiberståll. 4-kan

EXTRA 300 S skala 1:5'
spv 1.727 mm, .60-1.20,glasf.-kåpa, 
kolfiberståll, 4-kanal · PRIS 1.950:-

Svensk 
gasturbin

TN75

10.0 kg
3.0 kg 
425 mm 
148 mm 
dieselolja

Smörjmedel syntetolja 
Pris 26.000:- + moms

Dragkraft
Vikt
Längd
Diameter
Bränsle

BOX 47 · 430 24 VÄRÖ-BACKA · (vardagar 10-18, lördagar 10-13) · TELEFON 0340-66 00 66 · TELEFAX 0340-66 55 13



• os ENGINES · PILOT · MARUTAKA · SOLARFILM · TETTRA · MASTER · X-ACTU

O.S. Först igen!
• O.S. mer än endast en motor!
• O.S. ett begrepp som står för kvalitet och prestanda!
• O.S: motorn med inbyggt säkerhetstänkande!
• O.S. bra service och garanti!

Max 40 FX 
Max 46 FX
Den nya generationen som 
ersätter SF-serien. 
Tillbakaflyttad bränslenål, 
större kylyta och mer 
effekt är några av 
fördelarna med den 
nya FX-serien.
40 FX 1,36/16 000 rpm 
46 FX 1,62/16 000 rpm

Kort sagt: 
O-S- för Dig 
med krav!

FS-S

O.S. glödstift A3
Ett nytt kvalitetsstift från O.S. Stiftet är något 
varmare än O.S. Nr. 8 och passar bra till alla 
typer av tvåtaktare. Och priset? — Kolla hos 
Din hobbyhandlare för en glad överraskning!

Den första i en ny generation av O.S. fyrtaktsmotorer. 
O.S. långa erfarenhet av att utveckla och tillverka 
fyrtaktare har lett fram till en effektökning av hela 
12% jämfört med O.S. FS-48 S.
Följande fördelar finner Du på FS-52 S:
• Ny typ av förgasare för enklare inställning.
• Vevaxel, kamaxel och kolvring har fått ett speciellt 

ytskikt för att förhindra rostangrepp.
• Bakre lager är tätat från båda sidor.

N ybörjare e lle r E xp ert?
Butter Fly
Nybörjarmodellen som Du monterar på förmiddagen och flyger med på 
eftermiddagen. Färdigklädd vinge, stabbe och fena. Kroppen består av 
två aluminiumsidor, som skruvas ihop. Byggsatsen innehåller en 
kullagrad .15-motor med snörstart och tvånålsförgasare, propeller, 
spinner, hjul, tank mm — det vill säga allt som behövs förutom radio, 
startutrustning och bränsle!
Spännvidd 1.270 mm
Motor Medföljer kullagrad -15-motor med snörstart A f o D S . ·

OBSERVERA · Vi hai ModelTech's 
prisvärda tillbehör —  tankar, hjul, 
spinners, gångjärn mm

MARUTAKA R/C MODEL

ZERO Fighter!
Här återigen en väl förarbetad träbyggsats 
från Marutaka.Byggsatsen innehåller en 
mängd färdigstansade delar i plywood och 
balsa. I satsen ingår också en motorkåpa 
aluminium och en klardragen huv. Zeron är 
även förberedd för flaps och infällbart ställ. 
Spännvidd 1.592 mm
Motor .60 .90 tvåtakt eller .90-1.20 fyrtakt
Vikt 3 ,2 -3 ,7  kg

GENERALAGENT

MODEL-CRAFT 6
Rundelsgatan 16 · 211 36 MALMÖ 
Tel 040-714 35 · Fax 040-12 97 05

FINNS I ALLA
VÄLSORTERADE HOBBYAFFÄRER!

INES · POWERMAX · PILOT · MODEL-TECH · SOLARFILM · TETTRA · MASTER
63



POSTTIDNING Obeställbar tidning till SMFF 
Box 100 22 · 600 10 Norrköping

S t o r

Andersson Evert 
Bokväqen 22 
295 OO BROMÖLLA

5 7

LO 22 
5526;

) 9 6

Cl m u iu ic i

m e d  m y c k e t  k r a f t !

Thunder Tigers nya 120-serie ger vridmoment och styrka att klara
dagens större modellflygplan.

Båda versionerna har ringade kolvar, två kraftiga kullager av högsta 
kvalitet och exakta tvånålsförgasare.

Låg vikt och höga prestanda kännetecknar dessa motorer.
Testresultat har noterats med över7500 rpm med 16x12 kompositpropeller 

och en bullernivå klart under FAI-gränsen.

Sidblåsversionen levereras med en effektiv ljuddämpare med vridbart fäste för 
anpassning till olika modeller. Bakblåsversionen är avsedd för de nya F3A-reglerna 

och ska kompletteras med en effektpipa (ingår ej).

I fackhandeln kostar PRO120 inklusive dämpare 2.995:- 
och PRO120-R 2.795:-

Flera av våra återförsäljare kan också ordna mycket förmånlig 
finansiering av Thunder Tigers produkter med Räntefritt!

Tekniska data:
Cylindervolym
Borrning
Slaglängd
Varvtal
Effekt hk/varv

PRO120
20,75cc
31mm
27,5mm
2000-15000
3,5/15000

PRO120-R
20,75cc
31mm
27,5mm
2000-16000
3,7/16000

Im n d e f 
Ilø e r

• Thunder Tiger säljs av de flesta betydande hobbyaffärer ·
Import och distribution i Skandinavien HOBBYBORGEN AB · 0474-405 10
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