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D E N  N Y E  G E N E R A T I O N
i et af verdens meat solgte f jemstyrings-anlaeg 
GRAUPNER-GRUNDIG VARIOPROP omfatter bl.a.:
nr. 3720, 6-kanal proportional-sender
nr. 3721, 12-kanal proportional-sender

med delintergreret specialteknik
Begge er fuldt proportionals, fuldt digitale,fuldt 
simultane, fremtids-sikrede, pracise, paalidelige, 
ydedygtige, handy, virkelig gennempnavet teknik og 
i et industrielt design og til storserie-pris.
Kort sagt: senders med morgendagens teknik til mo- 
delflyvere i dag.
Hvorfor dog npjes med noget, der ikke er saa godt'.

er udgaaet af produktionen. Jeg har kpbt fabrikens 
restlager paa ca.470 sat, der leveres til ca. 1/3- 
del af normalprisen, nemlig kun kr. 83,oo (normal- 
pris kr. 230,oo).
Vingefang 1400 mm, max. vagt 2,2 kg., motor mellem 
3| og 65 com., RC mellem 2 og 10 kanaler.
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Phisied Aetsbogtrykkeri, 
Grydetorv 6,
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aktiv flyvning--hvad er det egentlig for noget? - vil
fritflyvningsfolk snart sparge, hvis den nuvarende ud- 
vikling f&r lov til at fortsatte ret meget lsengere. Om 

det stAr helt sA slemt til med de to andre grene, skal jeg 
ikke kunne sige, men tendensen er vist masrkbar for linesty- 
ring.

1969 var Aret, hvor det for alvor blev tydeligt, at dansk 
mod elflyvning er inde i en alvorlig krise. Organisatorisk 
gav det sig udslag i en voldsom strukturdebat, der nu skulle 
veere afsluttet for en tid med oprettelsen af unioneme. PS. 
flyvepladsen gav det udslag i falden.de deltagerantal, dSrli- 
gere Internationale prastationer og formindsket interesse 
for rekorder, diplomer og lignende (det galder fritflyvning),

Pet vil vasre rimeligt at antage, at modelflyvning er ble- 
vet udkohkurreret af andre interesser. Og Arsagen er nok, at 
modelflyvemiljaet i Danmark har asndret sig en del i de sid- 
ste Sr. Dels pS grund af den foraldede struktur, som vi hel- 
digvis er sluppet af med nu. Og dels fordi vi - og det er i- 
sar fritflyverne - har brugt for megen tid pS navlebeskuel- 
se. Tilsidst tror man pS det, nSr man konstant gentager for 
hinanden, at man er verdens bedste modelflyvenation. Og nSr 
man selv tror pS det, er der ikke noget sS hyggeligt - for 
nu at binge et rigtigt dansk ord - som at lsegge sig til hvi- 
le pS laurbaerbladene. En konsekvens af denne indstilling 
var, at vore begynderd fik at vide - "byg en Koster-wake- 
field, sS kan du ikke komme hojere" - eller tilsvarende tS- 
beligheder..

Takket vasre vor magelige og for os selv flatterende ind
stilling til det hele, er det faktisk lykkedes at gore noget, 
som ikke nok sS mange uduelige modelflyverSd (- som der ikke 
har vasret sS mange af) og kritiske ledere i Modelflyvenyt 
(- som der har vasret et par stykker af) ville have formSet - 
at drsebe ethvert initiativ hos de nye medlemmer, der skulle 
fortsastte, hvor vi - den ffildre modelflyvergeneration - slap.

Der er ingen tvivl om, at modelflyvningen er mere kedelig 
nu, end den var engang - men det er op til os selv at andre 
det. Vi kan degradere Niels Christensens "Meshack", Thomas 
Fosters "Dola” og - i al beskedenhed - min "Russian Ghost" 
til at vasre begyndermodeller. Og selv vise, at der er mulig- 
heder ved at udvikle en full-flap gasser, en "rigtig" 6-mi- 
nutters wakefield og en A2, der virkelig kan flyve tre et 
halvt minut i dead-air.

Og vi kunne love hinanden at mode flittigt op ved kohkur- 
renceme, sA der blev lidt show ud af det.

SA skal det sAmand nok igen blive overordentlig spanden- 
de at vare modelflyver.

PS. Alt det, der stAr ovenfor, rummer selvf0Igelig ikke en 
eneste "sandhed” - det er et oplasg til en debat, en mening, 
en injurie mod samtlige danske modelflyvere, hvadsomhelst.
Men tank over det.

Per Grunnet.
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BYGNING
OG
TRIHINING
af en godmodig D1-model

k r o p M H H ·
Materialer:
Kropssideme laves af 1,5 mm 
balvbird balsafiner. listerne i 
top og bund er 5·1ο mm balsa, og 
gitterudfyldningen er af 1 mm 
balsa.

Man skasrer farst kropssiderne 
ud. Plaeerer man dem som vist pi 
figuren, kan de laves af en en- 
kelt plade balsa.

fig .

Dernmst limer man top- og bund 
-liste fast pi hojre kropsside 
ved limdrankning, Det vil sige, 
at man smarer lim pi listen, bol
der den ind mod kropssiden, bvor 
den skal sidde. Inden limen tar- 
rer, tager man listen af igen, og 
lader limen pi kropssiden og pi 
listen tarre belt. Man pudser lim 
-fladerne let med fint sandpapir, 
bvorefter man atter limer listen 
fast - og denne gang for alvor. 
Denne limningsmetode - limdrank- 
ning - giver meget stasrke limnin- 
ger, idet det farste lag lim tran 
-ger ind i traet og danner en 
slags "lim-net" mellem traet s fi
bre. Den anden limning samler de 
to net i emnerae, der skal limes 
sammen.

Haste trin er fastlimning af 
motorbjslkerne - til denne lim
ning skal man bruge Araldit (to- 
komponent epoxy-lim). HU kan man 
foretage udfyldningen af kroppen 
- se tegning og foto. I forkrop- 
pen fyldes ud med lo*5 mm balsa- 
lister, i bagkroppen med lister, 
der laves af 1 mm balsafiner. Der 
anvendes si tynde lister i bag
kroppen for at fi den let.

Par venstre kropsside kan li
nes fast ned limdrankning), skal 
nar. slibe eller movie udfyldnings 
-lusterr.e ned, s& ingen af dem 
snikker op over top- og bundlis- 
te.

•Cropper iorsyr.es med boldepla- 
der, ralefirre osv. og pudses af, 
Derefter laver man plads til ti
mer og installerer evt. kurve- 
klap og lignende pi moaellen.

plan
Materialer:
Man skal anvende 1,5 mm h&rd bal
sa til ribbeme.

Profilerne udskasres og pudses, 
siledes at de er si ens som mu- 
ligt. Derefter saver man med en 
juniorsav bakker til listerne.

Bagkantslisten gores klar med 
bakker, og man kan lime profiler
ne fast til denne og til forkan- 
ten. Hovedbjaelken ssettes fast til 
sidst.

De fire plandele ssettes sammen 
- midterstykkerne samles forst. 
Samlingen foretages med lasker og 
trekantsforstaerkninger - disse 
dele er lavet af balvhird 2 mm 
balsafiner. 0reme ssettes ogsi 
pi med balsalasker og trekanter -

sorg for, at v-formen bliver kor- 
rekt efter tegningen. Planet kan 
nu pudses efter for overflodig 
lim og er si klar til beklaedning.

Haleplanet bygges som planet.

beklaedning
Hoved- og baleplan beklsedes 

med svsert japanpapir, der gives 
3 gange dope samt en gang med 
brandstofsikker lak eller dope.

Kroppen kan bekleedes med tyndt 
papir eller sti ubekleedt. Den 
skal dopes noget kraftigere end 
planet, og det er vigtigt, at 
den fir mindst to gange med brand 
-stofsikker lak eller dope pi og 
omkring motorfundamentet.
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INDFLYVNING
A1 indflyvning m3, foretages i 

absolut stille ve jr og heist p3 
en mark med nogenlunde hojt graes. 
Per man begynder p3 at i'lyve med 
modellen, kontrolleres tyngde- 
punktets plaoering og vinkelfor- 
skellen mellem plan og haleplan. 
Hvis dette er iorden, kontrolle- 
rer man, om hoved- og haleplan 
har sl3et sig - hovedplanet skal 
have den p3 tegningen angivne 
sksevhed. Hvis man har valgt at 
bygge modellen med automatisk 
kurveklap, skal denne i stiget 
have et udslag pi 1-3° og under 
gliddet ca. 5-lo°. Uden autoklap 
m3, man ved hjaelp af skiver give 
motoren sidetraek ca. 1-2° til 
venstre og derefter stille kur- 
veklappen fast til hejre med 
5-lo° udslag.

M3r man har foretaget disse 
eftersyn og justeringer af model
len, kan man g3 over til at gli- 
detrimme den. Horst stiller man 
kurveklappen til neutral, deref
ter tages modellen, og man holder 
den hajt over hovedet og kaster 
den, idet man sigter efter et 
punkt 1 5 - 2 o  meter laengere fremme, 
skrlt nedad, fremad mod punktet. 
Modellen skulle nu glide jaevnt 
fremad imod det punkt, man sig- 
tede efter. Hvis den ikke gor 
det, m3, felgende iagttages:
1. Hvis den glider for stejlt 

mod jorden, m3 der laegges 1 
mm krydsfiner under forkanten 
af hovedplanet, evt. mere ind- 
til modellen glider psent.

2. Hvis modellen lige efter, man 
har kastet den, stikker naesen 
opad for derefter at synke 
brat mod jorden (stalle), m3 
der lsgges 1 mm krydsfiner 
under bagkanten af hovedplanet 
- man fortssetter med dette, 
til den glider pant.

3. Hvis modellen Icurver til hajre 
eller venstre, kontroller da 
forst, om den er kastet lige 
imod vinden. Er den det, m3 
man kontrollere, om finnen er 
limet lige p3, om kroppen er 
sksev, om plan eller haleplan 
har utilsigtede sksevheder.
Hvis man ingen sksevheder fin
der, m3 man prove sig frem til 
det rigtige kurveklapsudslag. 
Det kurveklapsudslag man fin
der, for at modellen flyver 
ligeud forages med 2°, hvorved 
man har kurveklapsstillingen 
for stiget (hvis modellen har 
autoror).
Da trimmemetoderne for model

ler med og uden autoror er meget 
forskellige, ser vi i det folgen- 
de p3 dem hver for sig.

Vi g3r ud fra, at modellen er 
glidetrimmet og at du er blevet 
fortrolig med at kaste den, s31e- 
des at vi nu kan g3 over til at 
flyve med motoren som trsekkraft.

Det forste, der skal virke 
loo$ sikkert, er det arrangement, 
man har installeret til at stoppe 
motoren, hvadenten det er et me- 
kanisk urvaerk eller en simpel 
slangetimer (en brasndstofslange, 
der er s3 lang, at den kan rumme 
brasndstof til lo sek. motorleb. 
H3r modellen kastes, rives denne 
slange op af tahken, hvorefter 
motoren standser, n3r slangen er 
tom. Systemet er billigt og sik
kert, men meget unojagtigt). Det 
skal gennempraves igen og igen, 
til man er blevet overbevist om, 
at det virker hver gang, og man 
selv er blevet fortrolig med at 
sastte det igang.

Vi kontrollerer, at kurveklap
pen har det rigtige udslag til 
stiget. S3 startes motoren, man 
lader den varme op i lo-2o sek, 
derefter f3r man den til at kare 
s3 hurtdgt og rent som muligt, 
hvorefter den indstilles til ca. 
75$ af den tidligere hastighed, 
den skal dog stadig ka re' jsevnt. 
For dieselmotorer kan man skrue 
en smule ned for kompressionen, 
og for gladerarsmotorer skrue 
en smule op for brsendstoftil- 
fsrslen. Motortiden ssettes til 
ca. 5 sek., termikbremsen star
tes og modellen kastes p3 samme 
m3de, som da den blev glidetrim
met, nu blot 3o° opad. Kurveklap
pen skal stilles til at sl3 ud 
et halvt sekund for motoren stop
per. Derved opn3r man, at model
len laegger sig ind i begyndelsen 
af et hojrekurv, inden motoren 
er standset, og man undg3r et 
stall i overgangen mellem stig og 
glid.

Hvis modellen stiger ligeud og

med 75$ motorkraft. G3r det sta
dig godt, prover man med fuld 
fart p3 motoren og 5 sek. motor- 
tid. Denne gang skal der gerne 
vaere fart over feltet, n3r model
len stiger, og hvis alt er per- 
fekt, kan vi roligt g3 over til 
lo sek. motortid, og modellen er 
nu faerdigtrimmet.

Forlaber farste flyvning ikke 
som beskrevet, m3 folgende iagt
tages.
4. Hvis modellen trods 75$ motor

kraft ikke stiger, men ser ud 
til at flyve "trykket", m3 man 
lssgge ca. 1 mm krydsfiner un
der haleplanets bagkant og 
derefter regulere gliddet ved 
at tage materiale vaek under 
forkanten af hovedplanet. Mu- 
ligvis ligger tyngdepunktet 
for lar.gt tillage - det rettes 
eventuelt.

5. Hvis modellen stiger meget 
sxejlt med 75$ motorkraft, m3 
man prave med loo$, da hale- 
planet ved lidt sterre hastig
hed kommer til at b®re lidt 
mere. Ser modellen stadig ud 
til at stige for stejlt (haen- 
ge i propellen), m3 man tage 
o,5 - 1 mm materiale vsek under 
haleplanets bagkant. Hu skulle 
modellen stige mindre stejlt 
og glide en smule mere fladt. 
Det sidste klares ved at lasgge 
materiale ind under planets 
forkant.

6. Hvis modellen stiger normalt, 
men kurver for kraftigt til 
hejre eller venstre i stiget, 
m3 man kontrollere, om der er 
skasvheder i plan eller hale
plan eller i finnen. Hvis der 
ingen sksevheder er, retter man 
stiget ud med kurveklappen, er 
der sksevheder, skal de straks 
rettes.

7. Hvis modellen kurver til hojre 
under stiget, m3 man give 0get

6 *

**



sek. motortid. G3r alt godt, fort 
-satter man med fuld motorkraft.

Er der noget gait med forste 
flyvning, skal man iagttage fel- 
gende.
4. Hvis modellen ikke stiger.
5. Hvia modellen stiger for me- 

get.
9. Hvis modellen kurver til hojre 

under stig, men glider normalt 
m3 man give motoren en smule 
mere venstretrsk.

10 Hvis modellen kurver til hojre 
under stig og derefter kurver 
for lidt under gliddet, m3 man 
give ekstra venstretraek, ca. 
1°, pH motoren og derefter 2- 
5° ekstra kurveklap til hojre.

11 Hvis modellen kurvfer til ven- 
stre under stig og derefter 
glider normalt, m3, man give en 
smule mindre venstretrsek. Iov- 
rigt m3 man komtrollere det 
wash-out (indbygget sksvhed), 
der skal vsere i hovedplanet. 
Hvis skavheden er for stor, 
vil modellen kurve for meget 
mod venstre.
Der kan givetvis vsere flere 

komhinationer af stig/glid, men 
disse skulle kunne loses ved at 
gennemlase de forskellige in- 
struktioner og s3 iovrigt kombi- 
nere dem.

f'ortsattes side 17.

kurveklapsudslag til venstre - 
ca. o,5° af gangen, indtil mo
dellen stiger ligeud eller 
ganske svagt til hojre.

8. Hvis modellen kurver til ven
stre under stiget, m3 man give 
oget kurveklapsudslag til hoj- 
re.
Det m3 anbefales, hver gang 

man skal ud og flyve, efter at 
modellen har ligget nogle dage, 
at kontrollere hvordan modellen 
glider og begynde flyvningeme 
aed 75$ motorkraft og 5 sek. mo
tortid. Husk altid at bruge ter- 
mikbremse.

aim. stig
Vuxorer. skal xil dette trim 

have 2° sidexrsk til venstre og 
kurveklappen skal have et fast 
udslag xil he;re pi ca. 5° fra 
den posnxion, hvor modellen flej 
ligeud. Derefxer felges det for- 
sxe sxykke af xrimmevejledningen 
for modeller aed autoror.

Hvis modeller, sxiger psnx opad 
og glider til hojre, n3r moxoren 
saar.dser, kan man foroge til lo



27.150 omdr/min i ID sekunder!
Vandel Flyveplads i silende 

regn, Bianalund i bidende kul- 
de, Sazena i bagende sol, Trol- 
lesminde i stormvejr. let tota- 
le krav om topydelse er til 
stede uanset sted og omstsndig- 
heder. Hvxnende motor under et 
i’orrygende stig. Konkurrencen, 
hvor brakdele af sekunder er 
afgarende for placeringen.
Hvor man kun har sig selv at 
stole ρδ. Hvor materiellet skal 
fungere perfekt under alle for- 
hold. Ben sk&nselslose udford- 
ring om starre hastighed. Bet 
stadigt stigende kvalitetskrav.

Enhver modelflyver kender 
disse jernh&rde betingelser.
Bet gaslder ikke mindst vor egen

beramte Hiels Chr. Christensen, 
danmarksmester og vindemavn 
fra utallige konkurrencer. Han 
ved, at medmindre man fra den 
allerferste aegyndelse vselger 
det bedste til sin model, bar 
man ingen chance for at klare 
sig, n&r det gselder. Be tallase 
bygge- og trimmetimer er ρδ 
forh&nd spildt, hvis materia- 
lerne ikke er farsteklasses.

Bisse erfaringer er indhas- 
tet under hel* urineligt h4rde 
betingelser. Bette har resulte- 
ret i et ubanharligt kvalitets
krav. Et krav, der vil vsre op- 
fyldt for alle, der kaber deres 
materialer i Model & Hobby.

Model & Hobby
Frederiksborggade 23 
Kabenhavn K 
Tlf. (01)14 3010.

SUPER TIERE*

X U ,
V J V  Vi har nu alt i motoner og re- 

servedele fra Super Tigre.,

Faktisk har vi ogs4 andet enc 
Super Tigre - det er neevnt i 
kataloget, der kan kabes for 
kr. 6,- i check eller frimser- 
ker.

SILVER STAR MODELS
v. AXEL E. MORTENSEN, 

M0LLEBAKKEN 45,
9500 HOBRO, 
tlf. 08 52 03 57.
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ARNE JENSEN

FRA BEGYNDER

2. del. Modeller! gores klar til forste start

Hermed bringer vi fortsattel- 
sen til Arne Jensens artikel fra 
Modelflyvenyt nr. 6.

Skulle der vsre nogle blandt 
lseseme, der er interesseret i 
at kebe nr. 6, kan vi oplyse, at 
vi stadig har enkelte eksempla- 
rer tilbage til kr. 3>- pr. stk. 
Send pengene i frimaerker eller 
over vor postgirokonto.

PA sommerlejren svigtede mine 
deac efter ca. halvdelen af de 
flyvninger, som jeg plejede at 
kunne tage. Jeg havde ellers 
gjort en del ad af servo- og ror- 
montering, sAledes at der skulle 
mind st mulig kraft til at traekke 
rorene og et deraf felgende min- 
dre strizmforbrug (flere flyvnin
ger pr. opladning).

Hr. KelsA havde provet det 
sanme og mente, at en deac havde 
en fora for hukommelse, sAledes 
forstiet, at vannede man den til 
4·-5 flyvninger pr. fuld opladning 
si ville dens kapacltet falde, 
fordi det lag, der ved opladning- 
en afsattes pA anoden og ved af- 
ladning fjerces derfra igen, po- 
pulaert sagt ville gro fast, hvis 
det ikke jaevnligt fjemedes helt 
ved afladning. Jeg fik det rAd 
at crave kapaciteten pA min 
scran.rsyning, og det viste sig, 
at den var nede pA 375 mamp/time 
nod de nomaie 5oo mamp/time. Ved 
gentagne opladninger og afladnin- 
ger, lykkedes det nig at bringe 
kapaciteten op pA 525 mamp/time, 
altsi lidt over det normaie.

Afprevningen foregik pA fal- 
gende mAde:
1. Opladning i 16 timer.
2. Afladning over modstand pA 24o 

ohm (mine deac er pA 2 gange
6 volt, 5oo mamp/time),.

3. (Control af tid (lo timer for 
fuld kapacitet). Raider spasn- 
dingen til 1,1 volt pr. celle 
mA afladningen afbrydes.

Eksempel:
Du har en stromforsyning pA 

6 volt 5oo mamp/time. De 5oo 
mamp/time fortsller dig, at akku- 
mulatoren i lobet af lo timer 
skal kunne afgive hele sin kapaci 
-tet - altsA svarende til en 
stram pA 5o mamp i lo timer. Vi 
skal nu finde en modstand, gen- 
nem hvilken der vil gA en strom 
pA 5o mamp ved 6 volt. Dette gar 
vi ud fra Ohm's lov, der siger:

V = R * I, hvor
V - er spandingen,
R - er modstanden, og 
I - er stromstyrken.
Vi indsaetter vore starrelser og 
fAr da, idet R er den ubekendte 
modstands storrelse (i ohm):
6 volt = R(ohm) · o,o5o amp, 
eller pA reduceret form:
R = 12o ohm.

Ved fuld opladning er spandin- 
gen ca. 6,4 volt, og den skulle 
i lobet af 1 time falde til ca. 
6,2 volt. Her vil den bliva stA- 
ende i 8 timer for i den sidste 
time at falde til 5.5 volt (1,1 
volt pr. celle). Dette skulle 
der normalt ikke ske noget ved, 
men da det er sjsldent, at alle 
celler i et batteri har najagtig 
den samme kapacitet, vil f.eks.

celle nr. 2 aflades farst, strom- 
men passerer den fortsat, men som 
du ser af skitsen i modsat ret- 
ning som ved opladning, og dette 
kan cellen ikke tAle.. Derfor skal 
man vasre varsom med at lade spsen- 
dingen falde for langt, og det er 
vist ogsA en dArlig ide, at lade 
sine deac overvintre uopladede.

RAder du ikke over et voltme
ter, kan afladningen kontrolleres 
for naevnte eks. med en 6 volts, 
o,3 watts pasre. SA laenge den ly- 
ser klart, vil forbruget vasre ca. 
5o mamp. HAr lyset begynder at 
blive radligt, mA du afbryde 
stremmen. Har psren lyst i f.eks. 
9 timer, har din deac en kapaci
tet pA 5ο·9 = 45o mamp/time.
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1, 2 og 3 viser de i teksten om- 
talte m&der at holde senderen 
p&.

4. Opstillingen fra fig. 1 foto- 
graferet.

5 og 6 viser to m&der at montere 
servoeme ρέ. - jasvnfer bille- 
derne med de tilsvarende figu- 
rer.

7. Som ekstra beskyttelse for 
modtageren kan man lave en 
kasse som den viste af 4 mm 
finer.
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Hvis st ramf orsyning en har ud- 
tag som Yist i fig. 1, vil celler 
-ne under flyvningen ikke blive 
belastet ens. Alle cellerne er 
med til at forsyne modtageren 
med strain, hvorimod nr. 2,3,4 og 
5 klarer servoeine. Det kan der- 
for blive nadvendigt at aflade 
nr. 1 til sidst.

Servomontering
Rormaskinen er den del af ra- 

dioudstyret, der udssettes for den 
starste belnstning, og det er der 
-for af stor betydning, at den 
monteres rigtigt. Den skal monte- 
res sAledes, at den er i stand 
til at overfare hele sin kraft 
til rorene, men mA pA den anden 
side heist ikke vasre i direkte 
forbindelse med kroppen (vingen), 
da der i sA fald vil forplantes 
rystelser til den, hvilket i la- 
bet af ganske kort tid kan fare 
til servosvigt.

De vihrationer, vi skal be- 
skytte servoen imod, er de meget 
hurtige. En skruetraskker, der 
holdes last mellem to fingre, 
skal under fuld gas kunne ligge 
roligt pA servoen uden snerren.
I en traekrop er dette forholds- 
vis let at opnA, hvorimod en glas 
-fiberkrop er noget vanskeligere 
at montere i, idet glasfiber le- 
der rystelser ssrdeles villigt. 
Jeg har med held anvendt monte- 
ringsformen som vist i fig.. 2. 
Servopladen ophsenges i vibrations 
-gummi, der pAlimes servoplade og 
befasstigelsesstrip med kontakt- 
lim. Man skal pise ikke at fA af- 
standen x mindre end 4-5 mm, idet 
servoen ellers ved en hArd lan
ding kan ramme C. Hu hjaelper selv 
den bedste servomontering ikke, 
hvis trskstangen (fig. 5) rarer 
kroppen, for sA vil rystelseme 
forplante sig gennem denne til 
servoen.

Rorudslag
Nu er servoen monteret, traek- 

stangen er i orden, og alt gAr 
let og ubesvaret. Det nasste 
spargsmAl, der melder sig er: 
r.vor stort et udslag skal ror- 
fladen ha'? Det kan vsre vanske- 
ligt at finde den udslagsstarrel- 
se, der vil passe beast, issr 
hvis nodellen er hurtig, idet den 
kraft, der produceres af rorfla- 
den er yderst afhaengig af den has 
-tighed, hvormed aodellen bevager 
sig.

A - servoplade med udskeeringer 
B - 8-lo mm vibrationsgummi.
C - 4 mm krydsfinerstrip, der 

fastgares i modellen.

fig. 3.

A - bled plastiokasse, der mon
teres i bunden af flyet.

fig A ,

mi.
B - 4 mm krydsfinerplade, der 

monteres i flyet.

_ _ _ _ _  ---Ifl jU ilf t ^
Έ  c

A - kviklink
B - kinesertrAd med lim pA. 
C - 8 x 8 mm balsa.

Eksempel:
Vi tanker os, at et rorudslag 

pA 5° ved en nastighed i forhold 
til luften pA 25 km/t vil give os 
en rorkraft pA 5o gram (altsA sva 
-rende til, at vi anbringer et 
5o-grams lod pi rorfladen).
Sasttes hastigheden nu op til det 
dobbelte, bliver rorkraften fire

gange sA stor, altsA 2oo gram. 
Dette vil give en meget starre 
aendring af flyveretningen, og vi 
er da nadt til at give mindre 
rorudslag for at fA en "bled" be- 
vasgelse. Modsat, sffittes hastighe
den ned til det halve, falder ror 
-kraften til en fjerdedel. 0nsker 
vi at pAvirke flyet med samme 
kraft som ved 25 km/t, mA vi alt- 
sA give roret et udslag pA 2o°, 
idet vi tilnarmelsesvis kan gA ud 
fra, at optil 3o° er rorkraften 
ligefrera proportional med rorud- 
slaget. Dvs. eksempelvis - 5° ud
slag svarer mAske til en rorkraft 
pA 5o gram, sA vil lo° svare til 
en kraft pA loo gram, osv.

I en manavre som f.eks.. loop, 
hvor hastigheden varierer meget, 
mA man "arbejde" en del med pin- 
den for at fA et rundt loop.
Prav engang at lave et loop ved 
at fare pinden tilbage og ikke 
rare den igen, far modellen fly- 
ver vandret frem igen. Du vil da 
opdage, at udgangen af figuren 
ligger hajere oppe end indgangen, 
fordi roret fAr starre virkning, 
nAr modellen aocelererer i sidste 
halvdel af manavren. 0nsker du at 
undgA alt for meget arbejde med 
pinden, mA du vselge (bygge) en 
let model med en tyk vinge, idet 
du da vil fA en model, som ikke 
forandrer hastigheden vesentlig 
under flyvning..

Motoren
Mens lakken tarrer, kan pas- 

sende tilkare din motor. Inden 
start skrues gladeraret af, 
stemplet drejes i bund og der 
heeldes braendstof ind i motoren, 
sAledes at de starste stykker me- 
talstav fra saalingen fjemes.
HAr man er sikker pA, at motoren 
er ren, smeres alle bevsegelige 
dele med Castrol M eller ameri- 
kansk olie, hvorefter den samles 
og monteres pA en teststand. Den
ne kan vaere gif lo mm krydsfiner 
eller lignende. Standen skal vsere 
solid og absolut lige, sAledes at 
motoren under gang ikke bliver 
udsat for vrid, da dette i vserste 
fald kan gare krumtaphuset skeevt. 
Brug den tank, der skal sidde i 
flyet og anbring den pA samme mA- 
de i forhold til motoren, som den 
vil komme til at sidde i modellen. 
Fabrikken anbefaler sikkert en 
propel til indkarsel, men skulle 
dette ikke vasre tilfaldet, vslg 
da en, der er mindre end den, der 
skal bruges, nAr motoren er ind- 
kart.

Husk at indkarslen er altaf- 
garende for levetid og ydelse, 
for ved disse farste starter saet- 
tes toleranceme, og de vil viere 
bestemmende for, hvor godt din
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motor vil ksre i fremtiden.
Ved start skal der anvendes 

en spssndingskilde pi 1,5 til 2 
volt, alt efter det glsderer, der 
anvendes. Bruges der tarelement, 
skal det vsre si stort som muligt 
(Hellesens TIGER), idet den Strom, 
der trsekkes er ret anseelig. Er 
alt nu klar til start, skrues ni- 
leskruen si langt ud, at du er 
sikker pi at motoren vil fi for 
meget B reend stof. Lad den kore si- 
dan i 2-3 minutter for at afsli- 
Be de starste ujaevnheder og skru 
derefter nileskruen lidt leengere 
ind og lad den kare med lidt fle- 
re omdrejninger i et minut.
Stands nu motoren (finger for 
indsugningen, ikke ved at afbry- 
de Braendstoftilfarslen), og lad 
den afkale til hindvarme.

Gentag nu ovenstiende, idet du 
lader den to-takte laengere og 
leengere for liver gang. Nir moto
ren kan kare en tankfuld uden at 
Blive for varm (taBe omdrejninger) 
kan den installeres i flyet. Det 
geelder nu om at fi fuld ydelse af 
den si leenge som muligt, og dette 
vil afhasnge af, hvordan du passer 
den. Det er vigtigt at holde den 
si ren som muligt. Alle motorer 
vil fi en del snavs og sand "in- 
denBords" under drift, si en 
jaevnlig gennemskylning - som ved 
indkarsel - vil forlaenge dens le- 
vetid veesentligt.

Du vil sikkert nogle gange 
opleve, at din motor gir fint pi 
jorden, men ikke si snart er den 
i luften, far den Begynder at 
saette ud. Det skyldes i de fleste 
tilfaelde en for mager Blanding. 
Brsendstoffet vil under flyvning 
Blive presset tilBage i tanken, 
og motoren fir derved svaerere 
ved at suge det gennem slangen.
Det er min erfaring, at hvis mo
toren pi jorden indstilles lige 
netop sidan, at den gir rent, 
nir modeller stir vandret og har 
en tenders til at fir-takte, hvis 
naesen holdes skrit nedad, si fir 
man en god motorgang i alle man- 
avrer.
En god brsendstof blanding til ind
karsel er: 7o$ methylalkohol og 
3o‘fo Gastrol M (evt. amerikansk 
olie}.

Senderen
Har du installeret rormaski- 

n e m e  "solidt", anBragt modtage- 
ren indpakket i last skumgummi og 
tilsluttet stramforsyningen, man
gier du nu Blot at forBinde ser- 
voerne med modtageren. Har du 
proportionalstyring (to pinde), 
kan du vslge mellem to forskelli- 
ge mider at styre pi. Lad os for 
nemheds skyld kalde dem A og B.

At Hajderor i venstre pind og 
klapper i hajre. Disse to styre- 
funktioner er de primsere.. Med den 
-ne opsaetning er du nadt til hele 
tiden at Bruge Begge heender for 
at have fuld kontrol over flyet.
B: Hojderor og klapper i hajre 
pind og motordrossel og sideror 
i venstre. Det vil sige, at de 
pximaere funktioner er koncentre- 
ret i en hind. Det Betyder, at 
venstre hind er "fri" til betje- 
ning af venstre pind samt trim, 
ekstra kanal eller lignende. Et 
almindeligt fly er konstrueret 
til enhindsBetjening nok med sam- 
me Begrundelse, at si kan den an- 
den hind udfare sekundsere funkti
oner.

Begge mider anvendes af model- 
flyvere herhjemme. Sparger man en 
nyBegynder, hvorfor han valgte 
netop den opseetning (A eller B), 
er svaret som regel, at den, der 
hjalp ham igang, var vant til at 
flyve pi den Bestemte mide. Jeg 
har pravet Begge metoder, men 
flyver idag med B, idet jeg fandt 
at den li mig Bedst i hinden.

Hvordan senderen holdes, vari- 
erer ogsi fra pilot til pilot.
Man kan dog groft dele op i tre 
mider.
1. Du kan holde senderen som 
vist pi foto nr. 1, siledes at 
Begge tommelfingre hviler pi top- 
pen af pindene. Dette er vel nok 
den mest anvendte mide. Det kan 
miske lyde meerkeligt, for dem, 
der ikke har flajet far, men det 
er forblaffende, hvor meget fa- 
ling man har i tommelfingrene.

2. Poto nr. 2 viser en anden mi
de. Tommel og pegefinger griBer 
her om pinden. Man kan nu Bedre 
holde et Bestemt rorudslag, sam- 
tidig med at klappeme Betjenes. 
Der er dog den ulempe, at venstre 
hind ikke er fri, idet senderen 
jo er klemt fast mellem handerne.
3. Poto nr. 3 viser den efter 
min mening absolut bedste mide 
at Betjene senderen pi. Begge 
hsender kan her helt hellige sig 
pindene. Grunden til, at si fi 
Bruger denne faeon, er nok den, 
at de amerikanske sendere ikke 
fra fabrikken er udstyret med rem, 
men hvis du vil flyve pi denne 
mide, kan enhver sender let laves 
om til formilet. Trsek antennen ud 
og find senderens Balaneepunkt.
Bor nu forsigtigt et lille hul i 
forpladen og fastgar ved hjalp af 
en lille galopskrue et aje til Be 
-fastigelse af remmen. Pi denne 
mide larer du ogsi hurtigt at la
de vaere med at se pi senderen, 
nir du skal trimme, og det er en 
ting, du ofte vil Bemarke, at 
selv "gamle" RC-folk forfalder 
til.

Tidligere var det kun garvede 
veteraner inden for modelflyvnin-

gen, der vovede sig ud i radio- 
styringen, men idag ser vi ofte 
"nye ansigter", der er hoppet 
lige ind i RC. Derfor er det nok 
pi sin plads lige at repetere, 
hvordan rorflademe g e m e  skulle 
Bevage sig i forhold til pindene 
Du stir bag modellen og har til
sluttet efter metode B .
H0JDEROR (op) Hajre pind fares 
tilBage (ind mod dig selv). Og 
Bagkanten af hajderoret bevager 
sig opad.

SIDEROR (venstre) Venstre pind 
fares til venstre. Bagkanten af 
sideroret bevsger sig mod ven
stre.
MOTOR (fuldgas) Venstre pind fa
res freaaa, og spjsldet ibner.
KLAPPER (venstredrej) Hajre pind 
fares til venstre. Venstre klap 
gir op og hajre klap gir ned.
Af en eller anden irsag, har be- 
gynderen en tenders til at ville 
tilslutte klappeme med modsat 
udslag.

Dagen for
Nu nsme: vi os det mest kri- 

tiske tidspunkt. Jeg tanker ikke 
her pi selve luftdiben, men snare 
-re pi de sidste par dage inden 
vejret arter sig siledes, at ind- 
flyvning er zrulig. Modellen er 
fserdig, alt er klart..? (naesten 
da). Der var miske lige et "par" 
(ca. 75) ting du skulle kontrol- 
lere, ir-den du fatter din medlems 
-liste fra ?_C-unionen og finder 
et medlem, som ikke bor alt for 
langt v=k og feder ham om at 
hjaslpe dig aed de ferste starter. 
Skulle du -rare i den uheldige si
tuation ikke at v=re i besiddelse 
af en sicar. aealemsliste, kan du 
fi den samt en masse andre forde- 
le ved at sstte dig i forbindelse 
med unior.ens sekretsr, Ole Meyer, 
Paludansvsnge 4, 47oo Nsestved.
Han vil fortselle dig, hvordan du 
Oliver medlem.

TilBage til sagen. Det er vig
tigt, at du er omhyggelig nu. Gi 
hele modellen noje igennem. Kon- 
troller trskstanger, kviklink, 
horn, lodninger, stik mm. Prsv at 
gatte sig til, hvordan det i vser- 
ste fald kan gi, nir din model om 
lidt udsasttes for pivirkninger, 
som krsver, at alt er fsrsteklas- 
ses. Hvis du skynder dig for me
get nu, er det overvejende sand- 
synligt, at du snart fir travlt 
- enten med at bygge dig en ny 
model - eller med at seslge res- 
terne af dit for si nydelige ra- 
dioanlasg.

Er din akkumulator fuldt opla- 
det? (16 timer)
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Bruger du torbatteri i sende- 
ren, mi du huske, at kontrollere 
det under belastning. Teend sende- 
ren og lad den sti i ca. 5 minut- 
ter. Balder viseren nu ned i nsr- 
heden a£ minimum - skift batteri- 
et ud. Det er muligt, at du godt 
kunne have fiej et 8-lo flyvninger 
inden udskiftningen havde vsret 
nodvendig, men tag ingen chancer. 
En stor del af alle styrt skyldes 
for lidt strom.

Foretag nu tekkeviddeproven. 
Trask antennen helt ud, og fjern 
dig ca. 15o meter fra modellen. 
Rvis alle signaler gir igennem 
pi denne afstand, vil reekkevidden 
i luften vsere ca. 5-7oo meter, og 
da du sjaeldent vil komme til at 
flyve i en afstand pi mere end 
2oo meter fra senderen, er raskke- 
vidden mere end tilstraekkelig.

Gor det til en vane (god) al- 
tid at traskke senderantennen helt 
ud, far du tender, for ellers kan 
du risikere, at udgangstransisto- 
ren tager skade. Pas ligeledes 
pi, at senderen, nir den stir pi 
jorden, ikke vaslter, siledes at 
antennen kommer i beraring med 
grsesset eller jorden, idet det 
virker som en kortslutning af sen 
-deren. Du kan godt komme ud for, 
at rorene blafrer lidt, hvis du 
farer senderen tast hen til model
len med fuldt udtrukket antenne 
(overstyring), men det betyder 
ingenting.

Rormalt foretages raskkevidde- 
praven kun i starten af flyvess- 
sonen samt efter hvert styrt. Det 
sker nemlig ofte, at modtageren 
fir en defekt ved "hurtige op- 
bremsninger", hvilket resulterer 
i, at den mister sin falsomhed, 
hvorved rsekkevidden nedsasttes til 
fi meter.

Kontroller herefter modtager- 
antennen (fig 6).

Det er vigtigt, at antenneled- 
ningen fares ud af modellen si 
tast ved modtageren som muligt.
Det kunne miske vsere mere prak- 
tisk at lade den gi ud bag vingen 
men den passerer da si taet forbi 
servoerne, at smi gnister i ser- 
vomotorerne kan nedssette rsekke- 
vidden betydeligt, og er modta- 
gerforholdene i forvejen dirlige 
(f.eks. stavregn), kan resultatet 
blive katastrofalt. Pas ligeledes 
pi, at antennen under transporten 
ikke lider overlast, idet en 
knaskket antenneledning ikke alt id 
er let at opdage - du vil imidler 
-tid opdage det, vser sikker pi 
det, men da er det som regel for 
sent.

Start nu motoren og fi en 
hjselper til at holde modellen. 
Prov nu om alle rorene stadig vir 
-ker. Bevseg pinden langsomt frem 
og tillage raellem tomgang og 
fuldgas og iagttag samtidig, om 
et eller flere af rorene begyn- 
der at fi "nervose" traskninger. 
(smi saetvise bevsegelser omkring 
neutralstillingen). Hvis det er 
tilfasldet, standees motoren, og 
vingen afnonteres. Hu gir du om- 
hyggeligt hele modellen igennem 
og ser, om der et eller andet 
sted er metal mod metal (fig. 7), 
for det er som regel det, der er 
irsag til nervositeten, Hvis det 
er tilfsldet, forbindes metalde- 
lene med en fleksibel (flertri- 
det) ledning som vist pi tegnin- 
gen og motoren startes igen. For- 
hibentlig hjalp det, men var det 
ikke tilfasldet, si prov en gang 
endnu at finde en fejl, Prov at 
samle alle servoledninger og bind 
dem samaen med en strimmel skum- 
gummi, siledes at de ligger fast 
i modellen. Kontroller samtidig, 
at den del af antennen, der er 
inde i kroppen, ikke har forvild-

et sig hen i naerheden af en af de 
andre xedninger, for det kan nem
lig ogsi vsere her, fejlen ligger. 
Skulle det nu vise sig, at rorene 
stadig er urolige, flytter du an
tennen fra halefinnen og lader 
den gi vinkelret ud fra kroppen. 
Det kan nemlig godt tasnkes, at 
der i modellen ligger et stykke 
metal, pianotrid, parallelt med 
antennen, og det kan i enkelte 
tilfselde virke forstyrrende.

Forhibentlig er problemet nu 
lest, hvis ikke, mi du hellere 
fi en fagmand til at se pi modta
geren, idet det temmelig sikkert 
er den, der er noget i vejen med.
Slut for denne gang,

Arne Jensen.

3. del af denne artikelserie on- 
handler indflyvningen. Den kommer 
forhibentlig i nseste nummer.

DM
Der vil blive afholdt dan- 

marksmesterskaber i indendors- 
flyvning engang midt i marts 
mined.

Arrangementet vil formodent- 
lig blive afholdt efter det 
sasdvanlige monster. Det vil si- 
ge - sted, Frederiksberghallen, 
tid, en lordag aften kl. 1 1 .30, 
varighed til sendag morgen ved 
4-5 tiden. Hver deltager har 
ialt 6 starter, hvoraf de to 
bedste teller.

Det er meget, meget morsomt 
at vsere deltager i en sidan 
konkurrence. I sidste nummer 
af Modelflyvenyt var der en ar- 
tikel om en indendorsmodel. 
Denne model kan bygges af alle
- ogsi linestyrings- og radio- 
styringsfolk - og er god nok 
til at gore sig gsldende ved 
DM. Vi hiber, at der er mange, 
der moder op til DM med denne
- eller en anden - model.

FF-unionens medlemmer fir 
nsermere besked om konkurrencen
- andre interesserede kan rin- 
ge til Per Grunnet (ol) 219o65 
efter d. lo marts og fi besked.

figJL

C - hvis du bruger klapper, mon- 
ter da rorhornet med en 
hseldning fremad (15°). Det 
giver en bedre fordeling af 
rorkraften pi vingen.
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-en hjemmelavet 
motor

Modelflyvenyt har besogt Luis Pe
tersen, der fornylig er blevet fasr- 
dig med sin nye dieselmotor, som vi 
har faet en samtale, samt nogle fo- 
tos af.
Hvornar startede Du med at lave mo- 
torer selv?
Dirch Ehlers og jeg startede i 

1967 med at lave motorer, dvs vi 
eksperimenterede en del, og nass- 
ten hele tiden gik med at lave vsrk- 
tojer til fremstilling af selve mo
torer.-Den forste motor blev fejrdig 
i 1968.
Vi arbejder i Dirch Ehlers kselder, 
der er fuldt indrettet mht. vasrk- 
toj-Bl.a drejebasnk, rundsliber osv. 
Hvorfor startede I?
Fordi vi var utilfredse med kvali- 

teten pa de motorer der er i hande- 
len,-desuden mente vi at vi ved at 
lave motorerne selv, hurtigere kun- 
ne indfore de sidste udviklinger 
fra andres motorer, saledes at vi 
ikke lmngere var de par lx bagefter 
som de fleste der korer med pro- 
duktionsmotorer uvsegerligt er!
Da det endvidere er nsssten umu- 

ligt at kobe f.eks en TWA, og 
det pa den anden side altid har vse- 
ret Dirch Ehlers drcm at lave sine 
egne motorer, var sagen faktisk 
klar!
Er det glederors -eller dieselmotorer
Fra starten har vi koncentreret 
os om at lave gloderorsmotorer til 
effektlydpotter-Disse er blevet kal- 
dt DILTJ ( Diroh/Luis), men vi la- 
vede en dieselversion til VM 1968 
i Finland, men den her fotografere- 
de motor er helt min egen konstruk- 
tion kaldet LUPE (Luis Petersen), 
den er lavet sidelobende med DI- 
LUerne.
layer I det hele selv?
Ja, alt pa neer Cox gloderar, skr.u- 

er og kuglelejer. Pa DILDen er krum- 
taphuset stobt, medens det pa LUPEn 
er frseset ud af en klods.
Hvor lang tid tager det at frem- 
stille sadanne motorer?
Det er meget svaart at sige! Det 

der tager absolut mest tid er alt 
vasrktojet der skal fremstilles for 
at lave den forste prototype.
Alt dette kraever eventuelle aend- 

ringer i takt med aandringer pa

prototypen, men mar den rigtige 
produktion er i gang (f.eks en 
produktion pi 15 motorer), vil 
jeg tro der gar ca. ko timer pr. 
motor, sa man kan snart regne sig 
frem til a t , med en rimelig time- 
ion, materialer og afskrivninger 
pa veerktoj, nar prisen snart op i 
et leje hvor kun fa har interes- 
se safremt de skulle salges i bu- 
tikker.
Hvilke materialer bruger I?
Til de forste prototyper af DI- 

LUen brugte vi Silumin til krum- 
taphuset,-Det er faktisk ganske 
udmmrket, men gevinderne er en an- 
else skrobelige. Derfor har vi 
pa vores seneste stobninger til- 
sat lidt kobber, der giver lidt me
re styrke, men til gengaeld skinner 
stobningen ikke mere, men er dog 
fuldt sa glat.
Cylinderen er lavet af krympefrit 

vaerkto jsstal, der til dieselen har 
styrken Rockwell 60. Stemplet er 
lavet af Keehanite og akslen af 
Arnestal. Jeg har forelobigt dre- 
jet tappen med pa krumtapslaget, 
men vil pa fremtidige dieselmoto
rer presse harde tappe ind i aks
len. Lejerne til bagindsugningen 
pa dieselen er lavet af fosfor- 
bronze.
Beskriv dieselen LUPE, som er vast 
pa fotografierne!
Selve konstruktionen er lavet 

dels pa erfaringer fra tidligere 
motorer, dels pa iagttagelser 
fra forskellige VM osv. Krumtap- 
akslen er 6 og 8 mm tyk, medns 
kuglelejerne er to sma lejer.
Det forreste er et opslebet spe- 
cialleje 6x16x5 der stammer fra en 
Four-Flex, og det begeste er 8x19 
x6. Krumtaphuset er som sagt dre- 
jet og frssset ud af en klods,men 
det er ikke helt fasrdigt-det mang
ier afpudsning og sandblesning. Mo- 
toren har tvserskylning som Super- 
Tigre men skyllekanalerne er mindre, 
da jeg mener de er for store i S/T 
diesel, men udstodningen peger bag- 
ud. Motoren har nejagtig samme bo
ring og slaglssngde som Super-Tigre, 
nemlig henholdsvis 15 og lif mm.
Piejlstangen er 2,5 mm kortere end 

S/T, hvorfor det er blevet nodven-

digt at lave den viste udfrssning 
i bagdsskslet.-Den passer saledes at 
stempelskertet kerer ned i den ved 
nederste deacenter.-Det viser igen 
hvor pakket motoren er i krumtaphu- 
set-endviaere udfylaning af krum- 
tapakslen, det vil igen sige sa lidt 
volumen i krumtaphuset som muligt- 
Det skulle gerne forhcje ydelsen!
Bagdakslet og indsugningen er af 
en noget ssrprseget konstruktion, 
idet det er en lille aksel der ro- 
terer i en lille hus-Det svarer naj- 
agtig til en frontindsugningsmotor 
der er sat bagpa. Det er et system 
der blev brugt pa Super-Tigre G.5° 
Diesel for 15 ar siden.men ogsa 
Stockton/Cehlik (T/R verdensmestre) 
bruger det bade pa ETA og HP.
Even har konstrueret motorerne?
LDPEn er som sagt helt min egen kon
struktion, men med hensyn til DILU 
erne er der Dirch Ehlers ideer vi 
arbejder efter. Det manuelle ar- 
bejde foretages af Kjeld Frimand, 
der for kort tid siden tradte ind 
i artejdet, og mig selv. Dirch 
Ehlers star for stebningerne.
Ever man^e motorer har I lavet?
Af DILD 1 har vi lavet 2 proto
typer. Ved VM 1968 fandt vi ud af 
at den havde for lille udstadning, 
det kunne vi ikke sndre uden at ga 
i skyllekanalerne, sa en meget mo- 
dificeret DILD 2 opstod. Da vores 
stabeteknik efterhanden er yderst 
tilfredsstillende, er der virkelig 
forskel pa de to motorer.
Ear I opnaet nogle resultater endnu?
Vi har endnu ikke for alvor brugt 

motorerne ved konkurrencer, da vi 
stadig har eksperimenteret med dem. 
Men vi havde en DILU diesel med til 
VM 1968 i vores reservemodel, men 
vi havde som sagt vrovl med udsted- 
ningen, og desuden var motoren ud- 
styret med effektpotte.
Vores DILU 2 gar i ajeblikket med 
en 6xk propel 2k. 000 omdr/min, sa 
vi venter os faktisk en del af den.
Kin egen LUPE gik ved forste pro- 

vekorsel 15.loo pa en 8x^ Power- 
Prop med en aim S/T Team-Race dyse. 
Det skulle kunne give 25-35 omg pr 
tank, men krumtaphuset var for 
svagt og bred sammen. Jeg lavede sa 
det nuvaarende som er fotograferet.
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Det er stivere og det gav en ge- 
Yinst i fora af boo omdr/min, sa 
den nu gar 155oo omdr/min pa sam- 
me propel og dyse. Jeg Til dog tro 
at den kan na 16,000 omdr/min, da 
det bageste laje er direkte dar- 
ligt. Selve konstruktionen mener 
jeg er sund og ekonomisk, da den 
kun har 125 graders abning kontra

Snper-Tigre der har 135 grader.
Jeg er i ajeblikket ved at byg- 

ge model til den, og haber den al- 
lerede her i 19?o vil bringe John 
Petersen, der er min mekaniker, og 
mig selv til tops pa ranglisten.- 
Det Ti Tirkelig satser pa er EM- 
1971.
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Billedet ρδ. modst&ende side viser Thomas 
Raster med hans flapper-gasser.
X. Kjeld Kongsberg traakker op - Nienstaedt

holder for ham.
2. Hans Hansen med DM-modellen (se nr. 5)
3. Steen Agner starter motor.
4. Knud Flensted Jensen junior med Stratos
5. Raster med flapper-gasser.
6. Peter Otte slipper "Angelina".



Traeningskonkurrence
Man flyver som bekendt tra- 

ningskonkurrence den forste 
sondag i hver m&ned p& Trolles- 
minde ved Hillerod.

Det gjorde man ogs3 i decem- 
ber, endda i fremragende vejr - 
det var helt stiile, overskyet, 
og der var belt dod luft. Det 
var desuden hundekoldt, hviXket 
var temmeXig generende, speci- 
eXt for motorflyveme,

I A 2 viXXe man p& fo rhAnd 
have tippet Arne Hansen som 
vinder med Gunnar Nielsen p3 
andenpXadsen. Arne havde imid- 
Xertid en meget d&rlig start, 
hvorved ham var pacificeret.
Og Gunnar havde havareret sine 
stillevejrsmodeller og ra&tte 
fiyve med en modei, der siet 
ikke egnede sig for vejret.

I stedet overtog MichaeX 
Vaeth og Peter Otte lobet. Mi
chaeX startede meget st*rkt 
med sin Angeiina, der givetvis 
gXider renere, end nogen anden 
modei her p3 Sjaelland. De sid- 
ste starter hoidt ikke stan- 
darden heXt, hvorved Peter Otte 
ryfckede op pS. forstepladsen. 
Peters modei (forsiden) er me
get russisk inspireret med tra- 
pez-orer og nssefinne. Desuden 
er den forsynet med Arne Han
sens profiier, hvormed den ho- 
je stiXlevejrstid skulie vaere 
sikret.

I wakefieid vandt Erik 
Nienstaedt med fem gode flyv- 
ninger. Under normaXe omstaen- 
digheder havde det nok vaeret 
fem max'er, men kuiden gjorde 
sit tii at nedsaette gummimoto- 
rernes ydeise.

Gas biev vundet af Thomas 
Koster. Bide han og Steen Ag- 
ner havde taget piberne af mo-

torerne. Da timingen ikke sam- 
tidig var blevet sndret, havde 
de store vanskeiigheder med at 
starte - og kun Koster fik no- 
teret tid.

Vi kan desvarre ikke bringe 
resuitaterne - de er bievet 
l&st inde i Hillerad-klubbens 
Xokaier og er ikke tii at f3 
fat i, far det er for sent. De 
kommer nok i nsste nummer.

Per Grunnet.

Traeningskonkurrence
Sondag d. i/2 gik det los i- 

gen i Hillerod. Denne gang af- 
hoidt man imidiertid konkurren- 
cen pi Arre So, der var frosset 
tiistrsekkeiigt tii, at man kun- 
ne kore 7-8 biier ud pi den og 
fiyve derfra.

Det var en overordentiig 
spaendende opieveise at hejstar
te pi is. Kun Jan-Olle Ikesson 
fra Sverige havde udrustet sig 
tii denne bedrift. Juiie havde 
nemiig pigsko pi. De andre m&t- 
te steppe afsted efter bedste 
evne, hviiket var ganske foraa- 
jeligt for tiiskuerne.

Per Grunnet sikrede sig ret 
hurtigt forstepladsen i A2 med 
hjelp fra sin "Ceieste" og en 
smule termik. Palie Jorgensen 
gjorde come-back i svsvemodel- 
klassen med en aeldgammel E- 
ciipse modifikation. Modeiien 
floj fortriniigt og sugede sig 
fast i enhver nok si iiiie ter- 
mikboble. Forst p& trediepiad- 
sen stOder man pi Juiie. M r  
han ikke kom hojere, skyides 
det, at hans meget store mo

dei braekkede begge orer af i 
en h&rd ianding pi isen. Han 
var derfor nodt tii at repare- 
re med tape, hviiket seivfoige- 
lig ikke iigefrem satte stiiie- 
vejrstiden i vejret.

Wakefieid biev et opgor mel- 
lem Erik Nienstaedt og Erik Ja
cobsen. Begge begyndte dhrligt 
og fulgtes derefter psent med en 
raekke gode flyvninger. I sidste 
start floj Erik Jacobsen 14 sek 
mere end Nienstaedt - derved 
byttede de placering.

I gas biev det kun ved for- 
soget. Koster smadrede sin mo
del ned i isen efter at moto- 
ren var stoppet i 5 meters hoj- 
de.

Iovrigt demonstrerede Peter 
Buchwald fra Eingsted sin udga- 
ve af det russiske ho j start s- 
system (se VM-referat nr. 7). 
Det virkede fortriniigt - vi 
vender tilbage til det i nsste 
nummer.
A2.
1. Per Grunnet.........8o7 sek.
2. Palie Jorgensen .... 776 sek.
3. Jan-Olle Akesson ... 724 sek.
4» Svend Gronlund ....  677 sek.
5. Peter Otte ........  614 sek.
6. Karsten Kongstad ... 603 sek.
7. Kim Koster........  474 sek.
C2.
1. Erik Jacobsen.....  779 sek.
2. Erik Nienstsdt....  768 sek.

Per Grunnet.

Portsat fra side 7.

Den bedste kombination er som 
folger - et forholdsvis stejlt 
stig i svagt hojrekurv, efter- 
fulgt af et glid med ca. 15-2o 
meter i diameter.

Det skal bemsrkes, at det er 
noget vanskeligere at bygge mo
deiien med autoklap, men til gen- 
gasld er det s& meget nemmere at 
trimme modeiien.

De modelflyvere, der kunne f& 
lyst til at bygge dennie model, m& 
gore sig klart, at modeiien skal 
laves omhyggeligt - planer og 
krop mS. bygges pi et fuldkommen 
plant underlag. Det g&r ikke kun 
at vsre omhyggelig med bygningen, 
man ogsS. sstte sig godt ind i, 
hvordan man skal bare sig ad med 
at trimme til glid og stig, da 
man jo risikerer et alvorligt ha- 
vari, hvis man blot starter moto- 
ren og kaster modeiien p& m3, og 
f&. Til gengsld for sin omhu fir 
man s3 en model, der flyver godt, 
og som det er sjovt at fiyve med.

Hvis der skulie vise sig pro- 
blemer, som denne artikel ikke 
kan lose ang&ende bygning og flyv 
-ning med modeiien, kan man blot 
stiile sporgsm&l til undertegnede 
p3 Jagtvej 123, 22oo Kobenhavn N.

Flemming D. Kristensen
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EKSPERIMENTER
med

af Yngvar Waliengren

Hvordan det hele begyndte? 
J o ,  det var for fire Ar siden, 
da jeg betragtede resterne af 
en hvadret gasser i lyset af ny 
-e kundskaber fra holdbarheds- 
lsere. Arsagen til havariet var 
vel isser manglende flyverutine, 
men ogsi utilsigtede sksvheder 
i vingen. Hvorom alting var - 
jeg begyndte at overveje, om 
det ikke var muligt at lave 
bedre vinger.

Det der er specielt uheldigt 
ved konventionelt opbyggede vin 
-ger, er det faktum, at belast- 
ningen ismr optages af ribber 
og lister. Dette medfarer spsn- 
dingskoncentrationer ved prak- 
tisk taget hver limning. Den 
havarerede vinge var "hel" ud- 
vendig, men naesten alle profi- 
lerne var blevet skubbet af 
listerne - se fig, 1.

ribber lister

Ni 1X11

Hvis man pivirker vingen med 
en lodret kraft P (f.eks. ved 
en bird landing med bremsen), 
vil listerne forskydes i for- 
hold til hinanden, og eftersom 
limningerne er stive, brakkes 
ribberne af ved maerkerne. Por- 
holdene bliver analoge ved pi- 
virkninger forfra. Jo fasrre 
lister og ribber der er, jo 
starre bliver spandingskoncen- 
trationeme. Eksemplet er miske 
en smule ekstremt, men man strse 
-ber trods alt efter en kon- 
struktion, der er si stark og 
stiv som muligt i forhold til 
den begransede vagt, man bar 
til ridighed.

Hvordan kan man nu undgi dis 
-se ubeldige brudsteder og den 
mangel pi stivhed, som konven- 
tionelle konstruktioner ofte li 
-der under? Jo, ved at lave me
re raffinerede opbygninger med 
et aget antal ribber og lister, 
si styrkefordelingen gares mere 
javn. Vingens foragede vagt sat 
-ter en naturlig granse for be- 
strabelserne i denne retning.
En betydelig lettere mide at la 
-se dette problem pi, er belt 
at droppe listerne og gi over 
til skalkonstruktioner. Her er 
det altsi skallen, der barer 
hele belastningen i modsatning 
til konventionelle vinger, bvor 
bekladningen kun formir at op- 
tage en begranset del.

Resultatet af disse teore- 
tiske udsvavelser blev en stunt 
-model belt uden lister i pla
net, med ribber af superlet 
balsa (3mm), bvis eneste opga- 
ve var at bolde skallen i form. 
Haste trin var en Dl-vinge med 
en "indmad" af 1,5 mm svampet 
balsa arrangeret i et bicelle- 
lignende manster. Vingen gik 
midt over ved en termikbremse- 
landing pi Sngelholms betonba- 
ner. irsagen til havariet var 
en alt for stiv konstruktion.
Si var der en af klubkammera- 
teme, der spurgte, hvordan det 
ville vasre med ribber af "fri- 
golit" (.polyesterskum). Disse 
burde jo tillade vingen at fjed 
-re en del uden samtidig at 
blive si slasket, at der opstod 
fare for flutter.

Son sagt, si gjort. Vi kabte 
skum og dermed var eksperimen- 
t e m e  igang. Siden bar vi i 
klubben bygget:
3 D2 vinger, 5 Dl vinger, 1 A1 
vinge, 1 combatvinge, 1 tempo- 
vinge, 6 Dl kroppe, 2 D2 kroppe
2 kroppe til sportsmodeller og
3 D2 baleplaner.

Materialer
Det skum, vi bar anvendt he

le tiden, bar baft en massefyl-

de pi 15 kg/m'. Den bar vasret 
belt fri for forureninger og 
inbomogeniteter. Den er blevet 
kobt i plader pi en balv kvad- 
ratmeter. OBS - der findes to 
typer plader, r.emlig den savede 
(med en sandpapirsagtig over- 
flade), og den varnetridsudski- 
rede (blank overxlade). Den sid 
-ste ber undgis, da skummet of
te er svagt og sl-rsvt.
De anvendte limtyper nar vsret:
1. Araldit til stsrkt pivirke- 

de steder - f.eks. motor- 
befaestning.

2. Cascol eller slejdlim, som 
anvendes xortyndet med vand.

3. Kontal-xtlim, som kan fortyn- 
des med metanol.

Desuden kaea man anvende Casco 
EX samt et spritopleseligt 
"mattklister" (overssettelse??).

Det eneste specialvasrkte j , 
som e: blevet anvendt er en 
varmtridsbue til at sk«re plas
ter: ud med. Varmetriden er en 
o,5 mm modstandstrid (se iev- 
rigt artiklen i nr. 8, red.).
En modeltog-transformator er 
glimrende som stremkilde, bvis 
buens lssngde begrssnses til ca. 
7o cm. En bindsav er meget an- 
vendelig til at save fly-krop- 
pe ud med, men er pi ingen mide 
uundvserlig.

Konstruktion
Materialet og byggemiden lag 

-ger visse restriktioner pi mo
dellers udformning. SAledes er 
f.eks. kroppe med dobbeltkrumme 
overflader umulige at fremstil- 
le pi denne mide. Derimod inde- 
barer en trapea-formet vinge 
intet ekstra arbejde i forhold 
til en almindelig, men kan me
get anbefales ud fra styrkehen- 
syn. Traeghedsmomentet omkring 
lsngdeaksen bliver ogsi mindre. 
Ved valg af planprofil bar det 
nsvnes, at en vinge med helt 
lige underside bliver vsesent- 
lig lettere at bygge. Men selv 
tynde og meget bvslvede profi-
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ler gir det sagtens at bygge.
Passende materialedimensio- 

ner angives udfzrligt i folgen- 
de vaegtberegninger:

D2-vinge.
En D2-vinge lean enten laves med 
massivt inderplan eller med op- 
bygget - fig. 3·

Dl-vinge.
Yingens mil og opbygning fremgir af fig. 2.
Beregningen foretages pi en vingehalvdel.
Yingeprofilet, der er 9$ tykt, udgor ea. 65?S af det omskrevne 
rektangels areal.
Antallet af ribber tilnarmes til 8 stk. af fuld sterrelse. 
Bibbemes tykkelse er lo mm.
Skummeis rumfang (cm^)
Hiboer - 8 x 0 , 6 5 x 1 4 , 5 x 1 , 3 5 x 1  = loo
Trekanter o,65 x o,5 x 14,5 x 12,5 x 1,55 = 8o

Ialt
Plasren vejer ialt 15 x lo-^ x 18o

limoverflader (dm2)
Bibber - 8 x o , l x l , 4 5 x 2  
Srekanter o,5 x 1,45 x 1,25 x 2

Ialt
Limningeme (Cascol) vejer o.9 - 1,3 
g/drn2 - vi regner med 1 g/dm .
Ysgten bliver dermed

18o

=  1,8 
= 2,3 
= 4,1

= 2,7 g

Irseoverflader (dm2)
2(3,25 x 1,45 + o,5(l + 1,45) 3) = 16,8
Pladen vaelges med 1mm tykkelse og med 
vagten 1,2 g/dm2 - dette giver

Samling af plandele med Araldit. Vsgten 
anslis til

Ubeklaedt vinge uden tipper og forstaerk- 
ninger vejer

Yingetipper + krydsfinerforstasrkninger 
til elastikker + forstaerkninger vejer

Overfladebehandling (33,6 dm2) bestir af 
japanpapir + dope. Vsegt o,6 g/dm. Bette er

Totalt flyvefardig Dl-vinge

4,1 g.

20.2 g.

1,5 g. 

55,5 g. 

7,o g.

20.2 g. 

82,7 g.

Yed bygningen blev delene kontrolvejet.
Besultatet blev:
Qheklasdt vinge - 58 g
Yingetipper + forstaerkninger - 5 g
2 lag sandingsealer - 8 g
hekladning, overfladebehandling - 12 g
Totalvffigt - 83 g
Hiajagtigheden for beregningerne kan normalt saettes til ca. 
lo$ - eksemplet her er meget heldigt.

Den massive vinge vil veje:
Tra 1,5 mm (l,6g/dm2) - 36 g.
Skum - 11 g.
lim - 26 g
Ialt - 73 g-
Plyveklar vil denne vinge veje 
ca. 235 g.

Ubeklaedt vinge - 16o g.
Midtersamling - 15 g.
Overfladebehandling - 45 g.
Ialt - 22o g.

Krop
Si nogle ord om kroppe til 

modellerne. Bn Dl-krop med 
rektangulaert tvsersnit kan f.eks 
mile 3o x 3o mm foran og lo x 
2o i halen. Den laves helt mas- 
siv og beklades med 1 mm balsa 
med fladevaegten 1 - 1 , 2  g/dm^. 
Pylonen kan enten laves som en 
massiv stump vinge med symme- 
trisk tvaersnit eller af tyk 
balsaplade. Den massive pylon 
araldittes oven pi kroppen, 
mens plade-pylonen limes fast 
i en spalte i kroppen.

En sidan krop bar veje ca. 
3o-35 g uden overfladebehand
ling.

Hir det galder kroppe til 
D2'ere, svaevemodeller eller 
sportsmodeller er det krops- 
tvaersnittet, der afger, hvor 
tyk balsabeklaedningen skal vss- 
re. En D2-krop med tvssrsnit pi 
25 cm2 foran skal kun beklaedes 
med 1 mm balsa, mens slankere 
kroppe miske skal have 1,5 el
ler 2 mm. Alt under forudsaet- 
ning af, at kroppens tvaersnit 
er nogenlunde kvadratisk eller 
cirkulaert,

Byggebeskrivelse
Alle vore vinger - pi naer to 

- er bygget i jig. Denne kan 
f.eks. fremstilles af spinplade 
der saves ud i samme lsengde som 
den pigaeldende vingedel, men 3 
-4 mm bredere end korden. Spin- 
pladen skal naturligvis Vcsre 
fuldstaendig plan. Hvis planpro- 
filet skal have hvslvet under
side, liraer man en skumplade 
fast pi jiggen. Den fastlimede 
plade skeeres derefter til efter 
en skahelon, si den folger pro- 
filundersiden. Udskaeringen fo- 
regir ved hjaslp af varmetrids- 
buen. Idet man bytter skabelo- 
n e m e  for profilundersiden ud 
med skabeloner til oversiden, 
er jiggen faerdig. Se fig. 4.
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OBS - nHr man fremstiller ska- 
belonerne til oversiden, skal 
man gore dem balsabeklsedningens 
tykkelse tyndere end det ende- 
lige profil. Dig. 5 viser er 
tvarsnit gennem jig og plan.

SH gHr vi videre til selve 
vingens bygning.. Man begynder 
med at lime en balsaplade sam- 
men til undersiden. Imens limen 
tarrer, skasrer man med et bar- 
berblad eller en meget skarp 
kniv strimler ud af skumpladen. 
M r  balsaen er tar, skasres det 
ned til den rigtige starrelse 
og saettes fast pH jiggen. Der- 
efter limes ribbestrimler og 
skumtrekanter pH plads. Man kan 
bruge elastikker og nHle til at 
bolde dem pH plads. Et par ord 
om limningerne vil nok vsere pH 
deres plads her. Bide skum og 
trse stryges jsvnt med kraftigt 
fortyndet Cascol-lim (nassten 
konsistens som maslk), derefter 
smares et ret rigeligt lag lidt 
tykkere lim (som tyk flade) pH 
skummet, hvorpH delene ssttes i 
spaend. En limning efter denne 
fremgangsmH.de er meget stark og 
vejer ca. 1 g/dm^. Anvender man 
tykkere lim, forages vaegten vae- 
sentlig.. At stryge tykt lim pH 
i tynde lag giver meget d&rligt 
resultat. Kontaktlim kan ogsH 
anvendes, men bar undgHs pH de 
ribber, hvor vingen knaakkes, da 
det har d&rlig traskstyrke. Den
ne limtype bar ogsH undgHs til 
for- og bagkant.

Mens limen tarrer, limer man 
en plade sammen til planoversi- 
den. Denne skal- pH grund af 
oversidens hvaslving - vsere en 
anelse bredere end pladen til 
undersiden. M r  ribbestrimlerne 
er tarre skseres de til med var- 
metrHden, sH de falger skabelo- 
nen. Derefter skal man bearbej- 
de balsapladen pH undersiden,

si man kan lime oversiden fast 
- det er for- og bagkanten, der 
skal skseres skrHt af. Nu passes 
oversiden til - den mH aldrig 
gi belt ud til jiggens kanter, 
for si vil den laegge sig ujsevnt 
nHr man forsager at spfsnde den 
fast med elastikker. M r  pladen 
passer, stHr der kun tilbage at 
smare lim pi og sastte den fast 
pH jiggen med elastikker.

Hvis man vil have indbyggede 
skaevheder i planet, kan det let 
lade sig gare ved pH passende 
steder at laegge kiler under 
vingen, inden oversiden limes 
fast. Vingestykkerne skal have 
lov til at tarre lsenge, inden 
de flyttes fra jiggen. Hvis 
vingen bestHr af fire dele, og 
de to midterstykker er rektan- 
gulsre, laver man den lettest

ved at lave midterplanet i et 
stykke og sH sksere de igennem.

Vinger med plan underside er 
noget lettere at lave - man 
slipper for skumpladen pH jigg- 
en og for skabeloneme til un
dersiden..

M r  alle vingedelene er fsr- 
dige, pudses de groft af og sam 
-les. Samlingen foregHr helt 
enkelt ved, at man sliber en- 
deme helt plane i den rigtige 
vinkel (for v-formen), hvorpH 
de limes sammen med Araldit. 
Forstserkninger er kun nadvendi- 
ge pH vinger med stor spaendvid- 
de - f.eks. D2-vinger. Hvis man 
begynder med areme og venter 
med midtersamlingen tilsidst, 
kan man klare det i to omgange. 
Eorstaerkning af midtersamlingen 
kan laves med glasfiber.

figJL·
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Samling
Overside. Pibbe

Underside.

Sctm/iKJ

Krop
At cygge en krop i skum er 

si let, at det nsesten ikke er 
■yard at tale om. Det skal dog 
Ikke afholde os fra at komme 
med nogle tips.

Balsabeklaedningen bar fore- 
tages sAledes, at over- og un
derside beklsdes farst og f Ar 
tid til at tarre. Derefter li
mes sideplademe pA. PA den mA- 
de er det lettere at undgA sksv 
-heder, end hvis man limer si- 
derne pA en for en eller alle 
fire pi en gang.

Plads i timer og tank laves 
lettest, nAr kroppen er bekladt 
med balsa. Traet skares bort, 
og man kan smelte et passende 
hul i skummet med en loddekol- 
be. Motorfrontpladen kan pas
sende laves af duraluminiums- 
plade med matrikker fastlimet 
pA bagsiden. Motorpannen kan 
senere skrues fast herpA. front 
-pladen limes direkte pA skum- 
kamen med Araldit (i bvert 
fald pA smA modeller).

Endelig - skumkroppe "bli- 
ver" ikke skaeve. De bliver som 
man bar lavet dem. Altid.

Konklusion
Hvordan er nu en skumvinge i 

sammenligning med en konventio- 
nel? Generelt at sige, at den 
er bedre, ville nok v$re alt 
for optimistisk. Den bar fak- 
tisk en del ulemper:
1. Vi har baft en del problemer 

med ujsvnheder i overfladen, 
specielt bvor balsaplademe 
er samlet. Desuden har der i 
et par tilfalde vsret pro- 
fildeformationer. Disse ting 
undgAs lettest ved at anven- 
de mange ribber og ikke alt 
for las balsa, najagtig sam- 
ling af plademe, sA ens tree

som muligt pA over- og under 
-side, samt ved at stramme 
bekladningen lige meget pA 
over- og underside.

2. Skumvingen er noget tungere 
end den normale. Dette medfa 
-rer starre trsghedsmoment. 
Det kan dog til en vis grad 
opvejes gennem at bygge tra- 
pez-formede vinger.

PA plussiden mA vi til gengasld
notere:
1. Byggetiden forkortes vasent- 

ligt, selvom tiden til jig- 
fremstillingen medregnes. 
Gevinsten bliver ssrlig 
stor, bvis man bygger flere 
modeller pA samme jig.

2. Skumvinger pAvirkes i meget 
lille grad af vejret og er 
sA stive at risikoen for 
flutter er lille. For at be- 
kraafte dette, kan jeg naevne 
en Dl-er der navde ligget u- 
de i regn og storm en bel 
mAned. Vingen var belt OK, 
mens haleplanet, der var 
konventionelt bygget, var 
forvandlet til en elegant 
proptrskker.

3. De sksevheder, der bygges ind 
er permanente. Det er dog 
muligt at vride nye ind. De 
holder givetvis ikke lange, 
de farste gange man bar vre- 
det vingen, men efter et par 
mAneder sidder de praktisk 
talt uforandret.

4. Vinger og kroppe bygget pA 
denne mAde, er betydelig 
starkere end normale. De er 
desuden lette at reparere, 
bvis uheldet endelig er ude. 
En braekket krop araldittes 
sammen - takket vare den 
store limflade, bliver det 
starkt nok. For vinger kan 
man tillempe "udskiftnings- 
systemet". Ifindre huller

og bakker stoppes med skum, 
der beklades og overflade- 
bebandles.

Til slut - bvorfor ikke preve 
med en skumvinge nseste gang? 
Vi, der bar pravet, synes fak- 
tisk, at det er en god bygge- 
metode.

Yngvar Wallengren

Vi modtog denne artikel fA 
dage far bladet skulle trykkes. 
Det er grunden til, at oversaet- 
telsen (fra svensk) mAske ikke 
altid er lige vellykket. Vi hA- 
ber, at I undskylder os.

redaktionen.

Stop press
Medlemmerne fra Odense Mo- 

delflyveklub var ude for at fly 
-ve d. 1/2.

Resultatet blev::
A2.
1. Finn Bjerre ....... 693 sek.
2. Henrik Isskov....  689 sek.
3. Barge Brenserud ... 616 sek.
4. Jens Rasmussen .... 35o Bek.
C2.
1. Taige B. Hansen .... 541 sek.

Fra fritflyvningsunionen 
meddeles det, at man nu bar 
fundet en sekretar (Thomas 
Koster skulle kun fungere i 
starten). Det er Bis D. Kris- 
tensen (- gift med Flemming). 
Det betyder, at unionens ad- 
resse er:
FF-unionen, 
jagtvej 12 3,
22oo Kabenbavn ΓΓ.

Og vi bar modtaget en forsin- 
ket rubrikannonce:
Brugt radiofj emstyringsanlag 
af kendt fabrikat kabes. 
Henvendelse: Carsten Nielsen, 
Bygmarksvej 13, Tarup pr. 5ooo 
Odense. Tlf. (o9) 11 28 98.

- Du er vel nok i form!
- Ja, jeg er altid i form! - 
SA tit jeg kan, foretager jeg 
en blid landing pA min super 
madras fra:

flMflGER
SKUM

Polyether skares i alle mAi 
og betraekkes---1 . klasses.
Amager Skum, Tingvej 4 (ved 
Merry), 23oo S, 58 7o 06.
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Her bringer vi sH - som lo- 
vet i sidste nummer - tegning 
til Michael V*ths nyeste model, 
"Angelina".

Indtil videre har modellen 
kun deltaget i to konkurrencer. 
I den forste - landskampen i 
Hillerod - vandt den moralsk - 
pH grund af termikbremsen nHede 
den kun andenpladsen, i den an- 
den konkurrence blev det ogsH 
"kun" til en andenplads.

Siden jeg i 1966 byggede en 
wakefield med u-form, har jeg 
haft lyst til at bygge en u- 
forms A2. I januar 1968 fik jeg 
endelig lavet en tegning, og 
praseis et Hr efter var modellen 
faerdig. Den lange byggetid skyl 
-des dog ikke problemer med byg 
-ningen, men snarere, at jeg 
ind imellem har varet optaget 
af andre ting.

Med Angelina har det varev 
min hensigt at bygge en velfly- 
vende model til alt slags vejr. 
Det ser ud til nogenlunde at 
holde stik - jeg har dog endnu 
ikke nasnnet at he j start e den i 
kraftig blast.

KEOP & HALEPLAN
Opbygningen af krop og hale- 

plan er yderst traditionel og 
fremgHr tydeligt af tegningen. 
Det skyldes ikke utilfredshed 
med rorkroppe, at jeg har an- 
vendt en anden opbygning af bag 
-kroppen, blot et enske om for- 
andring. Haleplanets profil er 
selvkonstrueret (dvs. at det 
bestHr af to buer fra en kurve- 
lineal).

PLANET
Jeg har ved vingens opbyg

ning lagt veegt pH, at styrken 
aftager jsevnt hele vejen mod 
tippen. Planroden er gjort ek- 
stra stark og tungerne er ind- 
bygget i boxe. Profilet er 
selvkonstrueret, dog har jeg 
taget mit' udgangspunkt i de 
profiler, Arne Hansen anven- 
der.

Hver planhalvdel er bygget 
pH en jig (bedding) og u-for- 
men er opnHet ved forst at la- 
minere alle listerne, derefter 
lsgge dem i bled og tilsidst 
lime dem sammen i den rette 
form. Det er ikke sH svaert, 
blot man er omhyggelig.

Michael Vseth.
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CL unionen
IAnestyrings-Unionen har faet en 
"flyvende" start. Nar dette blad 
udkommer, har vi alkkert rundet de 
150 medlemmer.
Det forelabige arbejde har hoved- 
sagelig bestaet i etablering af 
sekretariatet og registrering af 
medlemmer.
Derudover har der dog ogsa vjsret 
tid til en del andet arbejde: 
"Bulletin nr 1" er blevet udsendt 
- den omhandlede indbydelse til VM 
i skalamodeller, de nye regler, 
konkurrence-datoJ og indkaldelse 
af kontigent.
"Bulletin nr 2" der foreligger 
ultimo februar indeholder Lov- 
forslag, valg af bestyrelse, 
konkurrencekalender etc.

vasre Sekretariatet i hsende senest 
mandag 23 kl 16.00 for at vssre 
gyldige.
Windy afholder d. 22 en official 
"Flyvedag" pa Amager Fuelled kl lOoo 
i klasserne Speed ( fl ) og T/E ( H 7 
Interesserede bedes kontakte:
Kjeld Frimand Jensen
Holmelundsvej 17 ,1
2650 Hvidovre tlf: 01-756758
Unionen (sekretariatet) er uhyre 
interesserede i at hare fra med
lemmer, ikke-medlemmer, der har noget 
pa hjertej forespargelser, kritik, 
ideer etc. etc.

LINESTYRIN8S-UNI0NEN
JENS GESCHWENDTNER 

CENTERPARKEN 32 
2500 KBHN. VALBY

T/E holdet bestar af Drazek/Trnka, 
Votjrpka/Kamurka og ELeram/Dolejs- 
alle fik omkring 4:45 
Ved det engelske Team-Trial vandt 

i T/E Turner/Hughes 4:4l og 4:46 
foran Harknett/Smith 4:41 og 4:46 
og Heaton/Sose 4:45 og 4:47 Reser-
Ter blev Place/Howarth.
I Speed vandt bade B.Jackson og 

Firbank med 197 km/t foran Hallman 
aed 192 km/t. Reserve J. Dixon 
Stuntholdet bestar af Eeeves, Man- 

nall og Blake.

Lokaler
Comet her for nylig faet klub- 

lokale i Dybensgade 6-Det er en 
nedlagt butik , som er blevet lavet 
i stand.-Der er blevet lavet arbej-

TJnionen har, til statte og 
service, udsendt to tegninger:
Den ene er "Kayo-2" ( se andet- 
steds i· bladet!) og den anden 
er "Amphetamine Annie" den af 
Per Hasling konstruerede T/R 
model ( se Modelflyvenyt nr 8) 
fiver tegning koster for medlemmer 
af Unionen 6,10 kr enten i 30 ores 
frimmrker eller pr postanvisning. 
Vi beregner 60 ore yderligere for 
ikke-medlemmer af Unionen.
Unionen vil ogsa forhandle de vel 
kendte ruller med 0,30 mm pianotr.
Det er malet, at det kommende 
rad, vil vasre i fuld sving midt i 
februar, da der er mange opgaver 
at tage opj aj6ur-faring af regl- 
erne, diplomer, propaganda etc.
Unionen er, indtil det nye rad er 
samlet, reprasenteret af Ole Has
ling og Jargen Nielsen i Model- 
flyveradet.
Som skrevet i sidste nummer af 
Modelflyvenyt, er der tilmeldt 
en ny klub, "Draken" Hellebask 
pa 10 medlemmer, hvis interesse 
hovedsagelig er Stunt og Combat. 
Med nensyn til konkurrenceSret: 
Sandag d. 22 Februar laber 
"Flyvedagskonkurrencen" af stablen 
Eesultaterne-Speed og T/E- skal

VM iar
Der er nu kommet officiel indby

delse til VM 197o i lineBtyring.
Det arrangeres af den Kongelige 

Belgiske Aeroklub, og bliver af- 
holdt i Namur fra 19-24 August.
Der vil blive konkurreret i 

Stunt, Conibat, Speed og Team-Race.
Namur ligger i det syd-estlige 

Belgien, ca 60 km syd for Brux
elles og ca. 80 km Syd-vest for A- 
achen.
Der vil senere komme yderligere 

oplysninger.

Endnu tre lande har udtaget deres 
hold til VM 197o.
Italien har i Stunt udtaget Cappi, 

Compostella og Rossi.
I speed lader det til at S/T fa- 

brikken igen gar sig gseldende, idet 
holdet bestar af Grandesso, Erati 
og Dusi.
Czekoslovakiet udtog de tre bedste 

fra deres mesterskab.
Speed blev vundet af Pech med 235 

uden potte foran Konarch 235 og 
Gurtler 2o9 km/t -£rligt talt jeg 
tror det er Mono-line
Stunt bliver Gabris, Gani og Bar- 

tos i nmrvnte raekkefelge.

dsborde i stal og spanplade, der 
er blevet lagt nyt betongulv, vmg- 
gene er repareret og malet og der 
er blevet indkabt sto^e osv.
Lokaleme er pa 55 a , og da de 

ma indvies, indbyder vi derfor alle 
modelflyvere med pihseng til:
STOST IBDVIELSSSGILDE Lord 14 Feb. 
Kl. 19°°-I Dybensgade 6

Der serveres (kan kabes) 01,Falser 
og andre ernsringsstoffer-Overskud- 
det gir til et godt formal-Lokaler- 
nes drift.
Dybensgade ligger 2 gader fra Maga- 
sins parkeringshus ( dvs neeste gade) 
Eer er en lille h jaslpeskitse I

;
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regler
I England har man mi sendret de 

gamle lyddasmperregler, der f.eks 
palagte T/R og speedfolk at f lyve 
med lyddasmpere ( Det bragte for- 
iavrigt gang i effektpotteeksperi- 
menterne).
Det er nu blevet sendret saledes 

at alle motorer undtaget diesel- 
motorer under 1 ,5  ecu skal vare 
lyddampet. Lyspunktet er dog det 
at alle FAI klasser ( Gas, T/R 
og Speed) gar fri.Dette gselder 
saledes ogsa engelsk -JA T/R, der 
jo undviger pa grund af diesel- 
reglen.

program
Era linestyringsunionen har man 

fastlagt de ferste par konkurren- 
cer .
Flyvedagskonkurrence 22/2
1. Varkonkurrence 5/^ Amager F.
Comet Cup 21/6
K.M. l8/lo -
I forbindelse med Flyvedagskonkur- 

rencen afholder Windy konkurrencen 
pa Amager Failed d. 22/2 kl.lOoo

Motornyt
Som far omtalt her i MFN har den 

fabrik der ogsli laver Parilla og 
Komet go-kart motorer nu sat en mo- 
delmotor i produktion. Det drejer 
sig om en 2,5 com konkurrencemotor 
bade i diesel og gladeversion.
Den hedder Komet K.15-Den har 

Snurle skylning og bagudstadning 
den har endvidere indsugning bagpa, 
der bestar af en let rotor, medens 
naleskrue arrangementet er som pa 
S/T G.15rv-De yil komme pa markedet 
om meget kort tid, og man kan des- 
uden ogsa kabe bade en megafon og 
dobbeltkonus potte til dem. Pri- 
sen er ukendt-men de ser meget 
fine og avancerede ud.

Super-Tigre har nu langt om lan- 
ge bragt en effektpotte+Manifold 
pa markedet. Den passer til S/T 
G.15 + G.15RV. Den kraver at man 
modificerer sin S/T saledes at der 
er l6o graders abning.
Den tillader raotoren at na op 

pa 26.000 omdr/min, men med mel- 
lemstykker kan dette bringes ned 
til 19.000 omdr/min.
Formen er dobbeltkonus, og pri- 

sen er ukendt. Den kan kabes i 
England og USA hos World Engines.

KAYO 2
I Modelflyvenyt nr 6, bragte vi 

combatmodellen KATO-1, der siden 
har vakt meget stor interesse.
Siden den tid har konstruktaren 

Jern Rasmussen,Holbsek udviklet 
modellen og KAYO-2 er opstaet.
De vsesentligste sendringer be

star i at begge hovedlisterne er 
blevet fjernet, og at de erstat- 
tes af mange trekantede hjerne- 
stivere mellem ribberne og bag- 
kantspladen. Der er endvidere 
sat trekantet forstserkning mel
lem arerne og forkanten.
Angaende byggeve jledning, hen- 

vises til Modelflyvenyt nr . 6 
da vi ikke sa godt kan gentage 
en artikel efter kun k numre 
af bladet.
Grunden til at vi bringer en 

combatmodel igen, er dels at 
der var en del afmatning i 
slutningen af ssesonen, dels at 
der i sr er udskrevet VM i klas- 
sen! Det er noget der ma kunne 
fa sat fart i ssesonforberedel- 
serne-For at deltage i en sadan 
konkurrence ma vssre alle tiders 
oplevelse.

Det er muligt at kabe tegnin- 
gen i fuld starrelse hos linesty· 
ringsunionen, Jens Geschwendtner 
Centerparken 32 25oo Valby.
Den koster 6,lo kr i frimserker 
for medlemmer og 6,/o for ikke- 
medlemmer.
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Bladets abonnenter kan gra
tis indrykke annoncer under 
denne rubrik.

Annoneerne skal indeholde 
navn og adresse, evt. kun navn 
og telefonnummer. De skal -rare 
indleveret inden dead-line for 
med sikkerhed at kunne konune 
med i bladet. Vi forheholder 
os iavrigt ret til at foretage 
mindre sndringer i amoncemes 
ordlyd.

■kirk
Tatone Speed Pans saelges til 
kr. 9,- pr. stk. Henvendelse 
Kjeld Frimand, Holmelundsvej 
17, 26 5o Hvidovre.

★ ★ ★
2 stk. ETA ELITE mod. til TR 
til salg for kr. 125,- pr. 
stk,
1 stk. Tatone Flood-Off til 
salg, splintemy, kr. 25,- 
Henvendelse Jens Geschwendt- 
ner, Centerparken 32, 25oo 
Valby, (ol) VA lo 67.

★ ★ ★
LINESTYRINGS - TEG RINGER.
Kayo 2 FAI Combatmodel - 6,lo 
Ampbetamine-Annie T/R - 6,lo
Ikke-medlemmer betaler 6o ore 
ekstra, henvendelse:
LINE STYRING S-UNIONEN 
Jens Geschwendtner,
Centerparken 32, 25oo Valby 

kirk

Seelig timers tages hjem pA be- 
stilling. For tiden er leve- 
ringstiden ca. 3 mAneder.
D2 timer - kr. 8o,- 
A2 timer - kr. 55,- 
C2 timer - kr. 55,- 
C2 tre-funktionstimer - kr. 6o,- 
Priserne er exel. forsendelse, 
der koster ca. 1 kr. ekstra.
Ved bestilling indsast venligst 
belobet pA postgiro 7 86 92 og 
timeren bliver bestilt. 
Henvendelse: Steen Agner,
Axel Hollers Have 12.5, 2ooo F, 
tlf. GO 22 26.

★ ★ ★
FF-panner til Super Tigre ssl- 
ges, 8 kr. + porto, henv.
Steen Agner, GO 22 26.

+ick'kk

klubblod
Ringsted modelflyveklub, der 

hedder "Solvpilen", har netop ud- 
sendt forste udgave af et klub- 
blad, som endnu ikke har fAet no- 
get navn. Bladet redigeres af 
Svend Granlund Frederiksen, Dron- 
ning Margrethesvej 16, 41oo Ring
sted.

Det forste nummer indeholder 
en indkaldelse til generalforsam- 
ling, et overordentligt smukt 
regnskab for klubben (hvor mange 
klubber har mon sA meget orden i 
regnskabet, at man f.eks. opere- 
rer med afskrivning af landkort?) 
klubnyheder samt byggetips. Bla
det er duplikeret og den tekniske 
standard er pA hojde med f.eks. 
"Nyt fra OMF".

For nogle Ar siden - dengang 
dansk modelflyvning var pA vej 
opad mod international klasse - 
blev der udgivet en masse klub- 
blade af hojst varierende kvali- 
tet. Idag er der kun nogle fA 
tilbage, hvilket er meget synd, 
eftersom disse blade tydeligvis 
stimulerede interessen for vor 
hobby i de kredse, de nAede ud 
til.

Fritflyvningsinteresserede 
vil givetvis kunne fA en masse 
ud af at lsese Ringsteds klub- 
blad, sA hvorfor ikke skrive til 
redaktaren og fA abonnement pA 
bladet? - Derved vil I ogsA stot- 
te et initiativ, som absolut mi 
modtages med gleede.

Per Grunnet.

FREE FLIGHT NEWS
Bet engelske "Free Flight 

News" udkommer ca. 12 gange om 
Aret. Bet giver et udmserket 
indblik i netop de ting, der 
foregAr i engelske fritflyv- 
ningskredse. Bladet bringer et 
par tegninger i hvert nummer, 
konkurrer-cerapporter og som re
gel en teoretisk artikel.

Bladet; er netop undergAet 
en mindre snaring teknisk set 
- fra duplikering til off-set - 
hvilket har media rt en klar 
forbedring af kvaliteten.

Abonnement kan tegnes gen- 
nem: Ian Kaynes

11 Parkside Road,
Sunningdale, Ascot,
Berks.
ENGLAND.

NFFS
Ben amerikanske "National 

Free Flight Society" (NFFS) ud- 
giver et blad til samtlige sine 
medlemmer. Bet kommer en gang 
om mAneder og indeholder alle 
slags nyheder for fritflyvende.

Man kan blive medlem af 
NFFS og derred fA bladet til- 
sendt. Bet koster 3.5o dollars, 
hvis man vil najes med at fA 
bladet sendt billigt med skib 
og 4.8o dollars, hvis man vil 
have bladet med luftpost.

Send penge og navn og adres
se til:

Annie Gieskieng,
1333 So. Franklin St.
Denver, Colorado 8o21o,
HSA.

Byggekonkurrence
Klubben ORKAN har afholdt en 

byggekonkurrence. Beltagelsen 
var efter forlydende absolut o- 
ver middel, standarden var ret 
haj. Vores fotograf strejkede 
den pAgasldende dag, sA vi mA 
nejes med at bringe navnene pA 
de fern bedst placerede i kon- 
kurrencen:
1. J a m  Ottesen
2. Ejvind Jannick
3. Peter Hansen
4. Ejvind Jannick
5. Peter Hansen.
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LOESERBREV
S&dan blev vi solgti

Bet er meget sorgeligt, at οδ- 
de fritflyvnings- og linestyrings 
-folkene i den grad er blevet 
sniglobet af RC-unionen, for ef- 
ter at have deltaget i et repr®- 
sentantskaosmede og laest referat 
fra det naeste, er det jo helt 
klart at det er RC-folkene, som 
bar stemt for den gasldende ord— 
ning med KBA. om unionsdannelse og 
vi andre imod. Med den klausul, 
som jeg fra anden side er blevet 
bekendt med, som blev stillet for 
at RC-unionen blev optaget, er 
det kun forst&eligt, at de ge m e  
s& os andre i unionsdannelser, 
for RC-unionen kunne kun optages 
i KDA., hvis de kunne fd de andre 
grene til at indg& i unioner. 
Bette var de jo sδ "flinke" at 
undlade at give oplysninger om 
ρδ forh&nd, selvom der ρδ 2 re- 
prsesentantskabsmoder i et klart 
sprog blev spurgt, hvordan RC-u
nionen var eller ville blive op
taget - men vi fik forstS.eligt 
nok intet svar.

Derfor fik Ole Meyer meget 
nemt forslaget vedtaget, og vi 
har meget at "takke" ham for, 
blandt andet et nyt led i admi- 
nistrationen, s& det er blevet 
dyrere for os. Bet vil uvaeger- 
ligt gδ ud over tilgangen, men 
det har nan nok ikke tffinkt ρδ, 
for den er jo ifolge RC-unionens 
natur ikke stor og kan vel heller 
ikke vasre det i de andre grene.
Ej heller har han tsnkt ρδ. den 
arme stakkel, der vil konkurrere 
i alle grene og det enorme kon- 
tingent, han skal betale, men det 
er vel kun en bagatel, som ikke 
skulle betyde noget for en model- 
flyver. Tillige er BM blevet 
splittet op, hvilket er trist og 
ikke s»rlig stimulerende for mo- 
delflyvesporten. J o ,  vi har i 
sandhed meget at "takke" Ole 
Meyer og RC-unionen for, og jeg 
forstir godt, at Per Grunnet ser 
bekyaret ρδ fremtiden, men lad os 
nu se. for der kan ske meget in- 
den iret er omme, si vi kan vel 
vsre optiaister lidt endnu.

Ove Windberg.
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leg bar tog en lille anelse on, at 
rrr er -trie *re re erore grene, der

ogsi har stemt for modelflyverSdets 
strukturforslag. Hvis jeg m£ f& din 
adresse, skal jeg gerne sende dig en 
fotokopi af Iisterne over de stemme- 
berettigede reprasentanter pS begge 
msder.

leg er ikke bekendt med, at der 
har eksisteret en klausul, der sqgde, 
at R/C-unionen kun kunne blive opta
get i KDA, hvis de evrige grene ogsS 
dannede unioner. Kan du give yderli- 
gere oplysninger om denne klausul ?
Deg kan oplyse, at der - lsnge far 
reprsssentantskabsmederne - var op- 
nSet enighed mellem reprssentanter 
for KDA's hovedbestyrelse og unionen 
om optagelsesvilkSrerne - dog ikke 
om kontingentet, og at der var udar- 
bejdet et udkast til en overenskomst 
om tilslutningen, ligesom vore love 
var tilsendt KDA til godkendelse.

Do - du kan tro at jeg har tsenkt 
meget pS de modelflyvere, der vil 
konkurrere i flere grene. Og jeg har 
foreslSet unionerne, at vi layer en 
rabatordning for folk, der ·θγ medlem- 
mor flere steder. Indtil dette bliver 
gannemfart, har R/C-unionens bestyrelse 
vedtaget, at vi uden beregning vil 
udstede et "gsstemedlemskort" til 
de modelflyvere, der kan dokumentere, 
at de har betalt fuldt kontingent til 
en af de andre unioner. Dette har jeg 
iavrigt ogs§ sagt pS det sidste repra- 
sentantskabsmade den 3o. november, og 
det er ogsA navnt i referatot, som du 
har last. Referatet er dog pS dette 
punkt ikke serligt udfarligt, sS det 
er nok derfor, at du har glemt det 
igen.

Ole Meyer

SKAGEN RC club
Jeg sender dig hermed en fo- 

tokopi af udgangen ρδ vor lille 
uheld i sommers.

Som du ser, er det jo endt 
godt, men nok engang, hvad har 
vi KDA. og deres forsikring til, 
hvis vi alligevel skal benytte 
vor egen eller en speciel "fly- 
vepladsforsikring"??

Heroppe gδr det godt, og 
"Skagen RC club" har nu 22 med- 
lemmer.

Svend Seerup.
Og her biinger yi εδ en af- 

skrift af den omtalte fotokopi:
I anledning af det uheld, 

der indtraf den 25. juli d.i. 
ρδ den kommunale campingplads 
ved Fyrvej i Skagen, hvor et 
modelfly styrtede ned og beska- 
digede et telt, skal man medde- 
le, at "Bansk Forsifcringsan- 
stalt" som ansvarsforsikrer 
skoleelev Svend Hjermitslev har 
anerkendt erstatningspligten og 
vil regulere pδg®ldende skade.

Ber vil herefter ikke blive 
foretaget videre i sagen fra 
politiets side, men det ind- 
skserpes Bern, at flyvning med 
farerlose genstande πιδ foΓegδ 
ρδ et βδδαηΐ sted og en sδdan 
mδde, at skade eller ulempe for 
andre ikke forvoldes.

KOMMENTAR
εδ var de der igen - KBA. selv- 

folgelig. Be var ρδ pletten og 
forlangte 2o kr. om δτβΐ fra 
hvert unionsmedlem - for FLYY og 
ikke ssrlig meget andet. ITogle af 
os - RC-unionen - har n&ttet beje 
sig for kravet, PP-unionen for- 
handler stadig, mens dette skri- 
ves,

ΗνοΓηδχ vil man i KBA/s hoved
bestyrelse indse, at det er tar- 
veligt at tvinge os til at betale 
alt for meget for noget? Og spe- 
cielt ηδτ vi knap nok er interes- 
seret i at kebe dette "noget".
Bet er et oplagt tilfslde af mo- 
nopol-misbrug (KBA. er ene om at 
reprssentere PAI i Banmark), og 
det burde faktisk forlasngst vaere 
gδet op for de ansvarlige, at 
det ligger under KBA/s vaerdighed 
at bruge pression ρδ denne mδde.

Bisse bemaerkninger vil nasppe 
hj®lpe det fjemeste, tvaertimod, 
men alligevel.

Per Grunnet.
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FUTABA DIGITAL PRQR 4/5

FUTABA PROPORTIONAL DIGITAL 5
sender/modtager og 4 servoer FT-S2, 
samt N.C. akku til sender/modtager

kr. 1.844.-

FUTABA PROPORTIONAL DIGITAL 4
sender
modtager og 3 servoer ..........  1.253 -
Futaba servo FP-S2 ................... 156 -

*  5 Itanal digital 
proportional

*  Mind re servo 
47X21 X39 mm 
(vasgt 55 gram)

*  Servoer med 
liniaer udtag

★  Modtager
58x40x21 mm 
(vsegt 70 gram)

Godkendt af P&T

Alle reservedele 
pa lager

&
Φ

Nu kan alle flyve 
RC proportional!
Prisen er kommet s& langt ned, at 
alle kan vaere med - og THORUGREEK" 
gar det letterei

J e f f  i r e  I I

M i r a g e Glasfiberkrop, balsabeklasdte 
vinger og haleplan, fasrdigt 
understel og motorfundament..
JETPIRE II 
Spasndvidde - .178o mm 
Laengde - 138o mm 
Motor - lo com
MIRAGE
Spsendvidde - 122o mm 
Laengde - 12oo mm 
Motor - lo corn
KATAL.0G - kr. 2,-
Alle KAYAK" produkter p& lager

— nu ogsa 
pa konto —

GRATiS FARVEKATALOG

T h O R N G R E E W \  HOBBY
Provinsordrer ekspederes

VIMMELSKAFTET 34 . 1161 K0BENHAVN K . TLF. 14 46 48


