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Graupner modelhobby i over 50 år
Graupner sælger dig den fjernstyrings-teknologi, du skal bruge i morgen, og overlader andre at levere
teknologien, som blev brugt i går. Der er 10 forskellige typer Graupner/JR anlæg at vælge imellem, så
du kan altid finde det Graupner-sæt, der passer både til din pengepung og til dine krav.
Naturligvis ligger det langt uden for grænserne idenne lille annonce at oplyse om mere end netop type-udvalget,
men du kan se og læse om alle de tekniske raffinementer, udstyr, udbygningsmulighederog alt andet idet store
Graupner-katalog 38FS, som du kan købe hos din forhandler.

-Disse sæt kan alle
udbygges med moduler

- individuelt udvalgt
af det store program.

I

i

Messe-nyheder 1986
- kan vi ikke fortælle ret meget om endnu.

Men vi kan da nævne:

- SUPREME 60
Superhurtig RC-kunstf lyvni ngsmodel,
spændvidde '1.650 mm. Til motorer B-10 cm3 eller
4-takt 10-15 cm3.

- nyt i RC-programmet

- nye typer OS-motorer

- og alle de mange ting. der gør modelhobby
sikrere, bedre og sjovere.

Mere herom i næste nummer af bladet!



Futaba FP-SNLP Conquest
Det nye prisbillige PCM-anlæg fra Furaba
har en 5-kanals PCM-sender forsynet med
en nyudviklet mikroprocessor, der styrer
anlæggets fail-safe lunktioner.
Til sættet hører Futabas nyeste PCM-
minimodtager, der også har 5 kanaler.
Dual-rate på to kanaler. ATL (Adjustable
throttle Limiter) på gas-kanalen.
Servoreversering på alle kanaler.

Futaba FP-6NLK Conquest
Foretrækker du >gammeldags< FM-drift,
er der også et Conquest-anlæg for dig.
Futabas n1e 6-kanals FP-6NLK har 6
kanaler i sender og modtager, dual-rate
på to kanaler, servoreversering på alle
kanaler og mange andre Conquest-
faciliteter.

of Futaba

Kyosho ETUDE 1200
Holder dine naboer lige så meget af
motorstøj, som du holder af at flyve med
RC-modeller?
Hvis ikke, så kan det være, at ETUDE 1200

er noget for dig! Den har præstationer som
en almindelig 1,5 cm' træner-model, men
laver ikke støj, lordi den er forsynet med
elektro-motor.
ETUDE 1200 har opbygget balsavinge, som
er lavet færdig på fabrikken. Resten af
modellen er lavet af kunststof, så med
ETUDE 1200 lår du en flyveklar, robust
trænermodel, som du kan flyve med overalt,
hvor der er plads til at starte og lande.

Dette skal du bruge ekstra:
. Et 2- eller 3-kanals RC-anlæg (den tredie

kanal kan bruges til motorkontrol)
. Et 7,2 V, 1.200 mAh ni-cad batteri
r Et ladeapparat (12 V)

Kataloger
Kyosho mini 86
Kyosho maxi 86
Futaba 84 (på dansk)
Futaba 86
Disse kataloger kan enten købes hos din
forhandler eller bestilles som en
katalogpakke hos os. Send venligst kr. 75,-
og modtag kort tid efter din pakke med
de ovennævnte kataloger.

Import & engros

Fueaba:
Danmarli
Kastagervej 27, 2730 Herlev
Tlf. 02-91 01 01



sTLVER srAR MoDELFLY t 2s Ån
Endnu billigere priser på
Thunder Tiger
Takket være den lavere kurs for dollars har
det været muligt at reducere priserne på
Thunder Tiger varer.
Spørg din lorhandler om ny pris.

Simprop Super Star
Du behøver ikke at være millionær for at kø-

be dette anlæg. Det koster heller ikke en
uherregårdn at udbygge, for det kan det he-

le, når du får det. Super Star 12 er et FM 35
eller 40 MHz anlæg til 6 rormaskiner. Dual-
rate (reduktion) på to funktioner, kombi-
switch på sideror og balanceklapper.
Standgastrim-justering af tomgang uden
påvirkning af fuldgas. Frit funktionsvalg og
valg af servoretning for de fire styrepinds-
funktioner. Længdejustering af styrepinde.
lndbygget ladestik. Spørg din forhandler
om pris - den er billigere end du tror!

Thunder Tiger Startere. Markedets bedste
el-starter leveres i to udgaver. TT 670 til mo-
torer på max. 13 cm3 og TT 671 til motorer
på max. 30 cm'.
TT 670 starter .......... NEDSAT
TT671 starter .......... NEDSAT

P.D.Q. Super Chipmunk

P.D.Q. færdigmodeller
P.D.Q. er en ny serie af færdigmodeller fra
Thunder Tiger. Modellerne kan samles på
få timer, det tager længere tid at montere
radioanlægget end at samle modellen. Le-
veres beklædt i f lotte farver.
Spørg din forhandler om prisen.

Kataloger
Simprop Hovedkatalog 1985/86 kr.54,00
Simprop Minikatalog ........ kr' 6,00
Pilot 84 Hovedkatalog ...... kr. 36,00
Pilot EZ ...... kr. 15,00

Hos din forhandler eller mod f rimærker eller check f ra importøren.

AYK Buffalo. El-buggy i skala 1:10. Dette er
ikke legetøj, men en robust bil, der kan tåle
en masse. Leveres uden RC'anlæg og mo'
tor.
AYK Buffalo ......... kr. 1.575,00

OS FP-motorerne
Landets mest populære motorer leveres nu
i f ire størrelser:20,25,35 og 40 i RC og line-
styri ngsudgaver.

EZ lærdigmodeller
Det er ærgerligt at miste gode f lyvedage på
grund af havari.
Løsningen er EZ færdigmodeller fra Pilot.
Modellerne kan samles på 3-4 timer. De
skal ikke males eller beklædes. De er deko-
reret i flotte farver. Her er vist Laser 200,
men der kan leveres mange forskellige be-
gynder-, svæve-, skala. og kunstflyvnings-
modeller.

Firkanttank - denne nye tyoe firkanttank
udnytter pladsen.
100 cm3 kr.39,00
175 cm3 kr. 42,00
250 cm3 kr.46,00
430 cm3 kr.57,00

Silver Star Models
Sjællandsvej 3, 9500 Hobro
Telefon 08-52 02 55

Anviset gene nætmeste lorhandler.

Skylark 40H næsten færdig model. Krop,
vinge, haleplan og sideror er bygget i træ
og beklædt med folie i f lotte farver.
Spændv. 142 cm. For motor 6-7 cm3.

Skylark 40H NEDSAT

Power panel med lC regulator. Giver gløde-
strøm 1,5 volt og pumpestrøm 6 volt fra 12
volt akku. Leveres komplet med bananstik
og klemmer NEDSAT

* ffiØ*'

t#

Technicoll SE-10 - En fremragende begyn-
dermodel fra Simprop. Kan bygges som
svæve-, motor- eller elektromodel. Spænd-
vidde 153 cm. For motor fra 1,5-3,2 cm3.
Med denne model kan du lære at f lyve uden
hjælp.
TechnicollSE-10 ............. kr.522,00

P.D.Q. Telstar



GODT NYT FRA IilN/IONICI
Riidel "Muli"
Spændvidde 2.280 mm, motor 15-25
cm3. Slæbef ly med specielt gode lang-
somf lyvn i ngsegenskaber.
Delbare vinger for nem transport.
Opbygget krop med alle dele færdigud-
stansede. Skumvinger og haleplan.
Cowl, understel, canopy og alle små-
dele inkluderet.
En veerdig af løser for Big Lift'en.

Kr. 1.735,-
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Marutaka skalafly
FW 190 A, 1530 mm ................ kr. 1.295,-
ME 109 E,1541 mm ................ kr.1.430,.
Spitlire Mk8,1637 mm ........... kr.1.365,-
Harvard AT-6, 1843 mm .......... kr. 1.975,-

Bb/t
*:1

Motorer
TITAN 38 igen på lager. oS-4oFP......................kr. 545,. oS-12oFS kr.2.170,-
Pris ............. kr. 1.550,. OS-4oFSR ................... kr. 915,. OS-120FTll kr.3.990,'

05-61 FSR kr. 1.450,-
HP 40FSS ................... kr. 595,.
HP 40 Gold Cup .......... kr. 695,.
HP 61 ABC Gold
Cup ................ kr. 1.095,.

Super Tigre 2000125
25 cm3,2T,3,3 HK ...... kr.'1.790,.

OS 2'taktere
med dæmper
OS-20FP ...................... kr.
OS-25FP ...................... kr.
OS-35FP ...................... kr.

OS 4-taktere
OS-20FS...................... kr. 880,.

400,. OS-40FS kr. 1.135,-
420,- OS-61FS kr. 1.525,.
450,- OS-90FS kr.1.810,.

Tilbud
Condor 91 , 4-takt, 15 cm3 kr. 1.000,-

Pilot Diabolo, skala 1:3,24, spv. 2.300 mm ............ kr.2.500,-

Byron Mustang, komplet m. Quadra, gearing,
firbladet propel og optrækkeligt understel.
Vi har overtaget sættet fra en kunde - kassen er
åbnet, og motoren har været startet - ellers er
det komplet og som nyt ............... ...... kr. 5,000,-

Focus F3B svæver, påbegyndt. Glasvæv pa vinger
og monterede bremseklapper ............ kr. 1.300,.

Short Skyvan er nu endelig
pa lager. Et spændende
skalaprojekt.
Pris ............. kr. 1.835,-

Det er WIK's f lotte motor-
svæver Grob 11'1 også!
Pris ............. kr.1.965,.

AVIONIC handler både detail og engros. og man er velkommen til at aflægge besøg uanmeldt.
Vi handler kun med radiostyrede modelf Iy. da det ogsa er vores hobby.
Vi har åbent 9-17 alle hverdage og g-13 om lørdagen. Lørdage dog kun i vinterhalvåret fra 1/10 til 1/4.

Generalagenturer:
R&G Glas og Epoxy
DIGICONT PCM
PRACTICAL SCALE

F. KAVAN
CAMBRIA
EISMANN

Postforsendelser med vedlagt girokort for din regning og risiko.
Betalingsbetingelser: I dage netto.
Med forbehold for trykfejl samt større kursjusteringer.

IAVIONICI o Violvej 5 o DK-8240 Risskov o Tlf.06-1756 44*



FRA MANDAG D. 17. FEBRUAR - SÅ LÆNGE LAGER HAVES

Forklaring
(for at vi ikke skal gentage os selv
uafbrudt)
Transmerc ophører med salg af hob-
by. Selv om det lyder utroligt, har vi
fundet en bedre måde at udnytte den
investerede kapital på.

RC-anlæg
Robbe Starion 35 M Hz, u. servo ... kr. 795,.
Robbe Promars Rex 35 MHz,
u. servo kr.2.795,-
Robbe Supra RCM 35 MHz,
incl. akkuer kr.2.450,.
Multiplex Europa Sprint PCM,
35 MHz kr. 1.895,.

Servoer
Tysk kvalitetsservo til Robbe
og Multiplex kr. 148,.
Robbe RS 200 ................. kr. 189,.
Robbe RS 500 miniservo kr. 355,-
Robbe RS 600 ............ kr. 345,-
Robbe RS 1000 ............... kr.499,.
Futaba FP 5-128 ........ kr. 199,.
Futaba FP S-14 .......... kr.499,-
Futaba FP S-22 .......... kr. 148,.
Multiplex PS-2 ............... kr. 199,.
Multiplex Nano ............. kt.228,-
Multiplex PS-30 ............. kt.328,-
Multiplex Øko ................ kr.218,.

Modtagere
Robbe FMSS 40 R8 ............. kr.585,.
Robbe FMSS 35 R7 mikro kr.499,'
Robbe FMSS 40 R4 ............. kr.419,.
Robbe AMS 40 R2 ............................. kr. 299,.
Robbe FMSS 40 R7 mikro kr.499,.
Robbe FMSS 35 R8 ............. kr.585,.
Robbe FMSS 27 R4 ............. kr.399,.
Robbe AMSS 40 R8 ............. kr.299,.
Multiplex Uni 9 .............. kr.468,.
Futaba FP R 107 R ............................ kr.559,.
FutabaFPRTR ........kr.559,.
Futaba FP B 107 M ............................ kr. 559,.

Moduler
Mu lti-switch-modul/Terra Top ......... kr. 299,.
Lærer/elev-modu l/Terra Top ............ kr. 1 39,.
Programmodel/Mars ........................ kr. 299,.
Akrobatik modul/Promars Rex ........ kr. 668,.
Universal modul/Promars Rex ......... kr. 599,.
NF-modul/Mars/Rex ........... kr.275,-

Tilbehør til fjernstyring
Kontaktsæt Bobbe/Futaba kr. 65,-
Kabler, ledninger, kontakter mv. sælges ud
til nettopriser.

El-udstyr
Rossi Starter kr.299,-
Krick Starter kr. 349,.
Robbe 5 multilader ... kr. 149,-
Robbe ladeur kr. 139,.

OPHØRSUDSALG
- udnyt denne absolut sidste chance for at købe til

TRANSMERC minipriser!

Power panel kr.185,.
Graupner digital multimeter ............ kr. 675,-

Akkumulatorer
1,2 V,500 mAh, v. 1 stk. ................... kr. 15,00
1,2 V,500 mAh, v. 10 stk. ................. kr. 13,50
1,2V,1200 mAh, v. 1 stk. ................. kr. 26,50
1,2V,1200 mAh, v. 10 stk. ...............kr.24,75
1 ,2 V, 1800 mAh, v. 1 stk. ................. kr. 40,00
1,2 V, 1800 mAh, v. 10 stk. ............... kr.30,00
2 V, 6 Ah startakku ... kr.69,00
12 V,5,5 Ah startakku kr. 149,00
Akku-kapper til 1800 mAh,
pr. sæt kr. 9,00

Motormodeller
Pilot QB 10 H ............... kr.260,.
Pilot QB 20 H ............... kr.285,.
Pilot Cessna 152 ................. kr.650,.
Pilot Aeronca Champion 20 ............. kr.650,.
Robbe Charter incl. hjul
og næsestel kr.375,-
Robbe Eltra kr.599,-
Robbe Puma ll T .................. kr.468,.
Robbe Rasant Speed ........................ kr. 299,-
Robbe Rasant TF .............................. kr. 289,.
Robbe Lanzet ..........., kr.325,.
Graupner Kwik Fly E ......................... kr.499,-
GraupnerTerry..................... kr.395,-
Graupner Beaver ....... kr.295,-
Graupner Volksplane ....................... kr. 199,.
Graupner Duo ................ kr. 199,-
Wik Hummel kr.775,-
Wik Jonny kr. 399,.
Thunder Tiger Eagle Trainer 15 ....... kr. 199,.
Thunder Tiger Eagle 40 kr. 299,-
Mulitplex Jimmy ........... kr.298,.
Multiplex Buf f alo 20 ......................... kr. 298,.
Aeronaut Flamingo .. kr.498,.
Hegi Tom kr.198,.
Cox Piper Turbo Arrow lll
incl. motor kr.298,-
Carl Goldberg Models, Ranger42 ... kr. 98,-
Rbdel Modell, Phantom kr.245,-
Simprop Speedy ........ kr. 198,-
DMlArtist kr. 98,-

El-f ly
Graupner Ultra-f ly ..... kr. '199,-

Graupner Elektro-f ly . kr. 199,.
Acoms Cessna Skyhawk .................. kr. 498,.

Svævemodeller
Rbdell KB mini ............... kr.238,.
Pilot Slope 16 .................. kr.498,.
Multiplex Domino ..... kr.495,.
Simprop Dådalus ...... kr.450,.
Krick SG 38 ................... kr.898,.
Thunder Tiger Baby Eagle kr. 68,.
HegiTwen kr. 168,.
Graupner Sonny ................... kr. 80,.
Aeronaut Nova .............. kr. 115,.
DMI Pjerri 75 ................... kr. 78,.

Faldskærm
Robby Charly kr. 768,.



10 metallinks kr. 12,00
10 plastlinks ........... kr. 6,00,.
10 Graupner plastlinks 3508 ........... kr.24,00
10 Graupner kuglelinks 3582 .......... kr.28,00
2 Graupner metalkug lel inks ........... kr. 24,00
5 Robbe links m. gevindstykke ....... kr. 10,00
2 Microprop kuglelinks kr. 6,00
2 Multiplex kuglelinks 3855 ............ kr. 15,00
2 Microprop rorhorn . kr. 5,50
2 Graupner rorhorn 3668 ................. kr. 6,50
2 Robbe rorhorn 5125 ...................... kr. 12,00
Krængrorsbeslag. f ra kr. 15,00
Graupnervingeskruer 147 el. 227 ... kr. 19,50
Gummibånd. 60. 80 el. 100 mm ....... kr. 7,50

Beklædning
Solarf ilm. 5 m rulle ...... kr.65,.
Solartex.5 m rulle ....... kr.99,.
Nylon. pr. m ................... kr. 12,S0
Nylon. 2 m fabrikspakket ................... kr. 43,.
Japanpapir. pr.ark.............................. kr. 3..

Maling
Robbe Rolux 90 ml .............................. kr. 10..
Robbe Rolux 200 ml ............................ kr. 20,.
Humbrol 10ml ..................................... kr. 5..

Motorer
OS 10 FSR-RC ........ kr. 299,.
OS 15 RC ................. kr. 360,-
OS 20 FP ................. kr. 390,.
OS 25 FP ................. kr. 402,.
OS 25 FSR ............... kr. 620,.
OS 35 FP ................. kr. 445,.
OS 40 FP ................. kr. S41,.
OS 40 FSR excl. dæmper .............. kr. 770,.
OS 40 FSR incl. dæmper ............... kr. 88S,.
OS 61 FSR excl. dæmper kr. 1.1S0,.
OS 61 FSR incl. daemper kr. 1.285,.

4-taktsmotorer
OS 20 FS ................. kr. 750,.
OS 40 FS ................. kr. 995,.
OS 61 FS kr. 1.395,.
OS 90 FS kr. 1.695,.
OS 120 FS .................. kr.1.995,.
Topp benzinslange, 1 m ................ kr. 20,-
Siliconeslange, 1 m ............ kr. 9,50
G RP Neoprene brændstof slange,
1 meter kr. 12,00
Brændstoffi1ter................... kr. 9,50
Robbe tank,50 ml ............. kr. 17,50
Robbe tank, 350 ml ........... kr.24,OO
Thunder Tiger tank, 75 ml ............... kr. 26,50
Engel tank, 100 ml ............................... kr. 15,.
Engel tank, 150 ml ............................... kr. 16,.
Engel tank, 500 ml ............................... kr. 20,.
Tettra tank, 300 ml .............................. kr. 30,.
Kavan tank, 100 ml .............................. kr. 20,.
Kavan tank, 400 ml .............................. kr. 23,.
Kavan tank, 500 ml .............................. kr. 25,.
Mk tank, 50 ml ..................................... kr. 20,.
Mk tank, 100 ml ................................... kr. 20,.
Mk tank, 150 ml ................................... kr. 22,.
Firkanttank, 250 ml,
uden tanktilbehør ............................... kr. 19,.

KrickABS/balsa,50 g .kr.12,-
Epoxi-Rapid, 100 g ................. ............ kr. 29,.
Stabilit Express, 80 g .......................... kr. 39,.
Britf ix polystyrene cement, 12,5 g .... kr. 6,-

Yærkløi
Robbe hobbykniv ............................. kr. 15,00
Multiplex hobbykniv kr.28,00
X-Acto acrylkniv ............................... kr. 18,50
Robbe pladesaks ................ kr. 38,00
Robbe 12 V loddekolbe kr. 55,00
T-pins, store, 100 stk. kr.'19,50
Graupner indstil I ingsvinkelmåler ... kr. 120,-

Du er velkommen til at ringe og spØrge efter det, du
Vi tager forbehold for i mellemtiden udsolgte varer.
Besøg kun etter altale!

ikke ser i annoncen.
Alle priser er incl. moms. Vi tager forbehold for trykfejl.

TRANSMERC
Næstvedvej 73, Bårse, 4720 Præslø
Telefon: 03-79 02 02 mandag-fredag 9.00-15.00

Transmerc et et postodrcfirma, så hvis du ønsker at aflægge besøg
hos os, vil vi bede dig om at ringe lørst og aftale tid tor dit besøg.
Vi sender over hele Skandinavien.



MINI PRISER - MAXI SERVICE
Tilbud
Graupner RC fly Trend ..... kun kr. 695,-
Astro 40 RC fly, lavvinget super,
før kr. 1.250,- nu kun kr. 995,-
Startakku. 2V,5,2 A ....... kun kr. 95,-
Enya gløderør, tilbud . .. . . . . kun kr. 30,-
Carrera Favorit kun kr. 995,-
Carrera ASW l7 kun kr. 1.250.-
Multiplex Flamingo ......... kun kr. 1.250,-

RC motorfly: Graupner Topsy
Motorfly med spændvidde 90 cm sælger vi
for ............. .. kun kr. l9E.-

Servoer
Robbe/Futaba servo kun kr. 180,-

4 kanal Graupner RC-anlæg
Komplet m. I servo ....... tilbud kr. 1.175,-

Promars Rex 35 MHz
Ring og få en rigtig minipris!

Fantasitilbud til begynderen
Motorfly + gløderørsmotor + 2-kanals
ljernstyringsanlæg incl. 2 servoer.
Vor pris for alt dette ......... kun kr. 1.450,-
(De enkelte dele sælges ogsd separat).

€l
.j

Multiplex RC svævemodel
RC svævemodel Panda ........ kun kr.34E,-

Futaba servoer
Futaba S-33 miniservo,
tilbud .,....... kun kr. 395,-

Graupner LS4 svæver
Tilbud ........ kun kr. 1.750,-

Multiplex RC-anlæg
4 kanals FM anlæg, komPlet
med I servo .. kun kr. 1.548'-

Graupner PCM Herregårdssæt
med I servo .. kun kr. 3.450,-

s

RIØDOYRE HOBBY
Roskildeve j 284,2610 Rødovre, tlf. 01-70 19 04

Nu på lager:
Futaba Conquest PCM 35
m. 3 servoer ......... kr. 3.200,00
Robbe>Charter(, minipris ......... kr. 410,00
Robbe DProgoc, minipris ............ kr. 1.140,00
Multiplex ROYAL mc RC-anlæg med
PCM-system, incl. 1 servo ........., kr. 3.845,00
Mulliplex Europa Sprint, 4-kanals sender,
7-kanals modtager (sender kan udvides til
7 kanaler), leveres med akkus i sender og
modtager samt 1 Nano servo og div.
tilbehør, minipris kr. 1.599,00
GraupnerAmateur, minipris...... kr. 299,00
GraupnerTaxi ll, minipris .......... kr. 565,00
Graupner RC-UHU, minipris ...... kr. 580,00
Graupner Dandy, minipris .......... kr. 412,50
Graupner Elektrolly, minipris .... kr. 660,00
Graupner Funny, minipris .......... kr. 358,50
Graupner Ultra, minipris ............ kr. 628,00
Graupner Mosquito, minipris .... kr. 665,00
GraupnerSoll Fly, minipris ....... kr. 675,00
Graupner ASW 22, termikvinge,
minipris ................ kr. 895,00
Graupner ASW 22, vinge uden krængeror,
minipris kr. 1.099,00
Graupner ASW 22, vinge med krængeror,
minipris kr. 1.265,00

MINI.PRISER
Graupner LS-4, nr. 4228 .............. kr. 1.540,00
Graupner LS-6, nr. 4226 .............. kr. 1.820,00
Graupner Discus, nr. 4240.......... kr. 2.550,00

Graupner Varioprop T 1008 f.iernstyring,
kompl. m. 1 servo. minipris ........ kr. 1.165,00
Graupner TM 2014, 8-14 kanals RC-anlæg
(til 4-7 servoer), nr. 3863,
med 1 servo, minipris kr. 1.395,00
Graupner T 1014, 14-kanals RC-anlæg
(til 7 servoer), nr. 4135,
med l servo, minipris kr. 1.280,00
Graupner DProprietærsættet(,
FM 4014 m. 1 servo kr. 1.572,00
Graupner rHerregårdssættet(,
m. 1 servo, minipris kr. 1.960,00

Graupner Helimax helikopter til 6,5 cm3
motor,nr.4607,minipris kr.3.360,00
Graupner Helimax helikopter til 10 cm3
4-takt,nr.4608,minipris kr.3.560,00
Graupner el.helikopter, nr. 4610,
m. to motorer, minipris kr. 1.650,00
Graupner Playboy helikopter,
nr.4612, minipris . kr. 1.875,00
Graupner Bell222, nr.73A ......... kr. 4.475,00
Graupner Bell222, nr.98 ............ kr. 1.560,00
GraupnerGyroSensor, NEJ-100 kr. 995,00

Graupner Hughes helikopter,
nr. 501 ............ ....... kr.4.865,00
Brændslof 20/80, pr. 5 liter ........ kr. 60,00
3-kanals fjernstyringsanlæg med udskif-
telige moduler på FM, kan udbygges til
7 kanaler, m. 1 servo, minipris ... kr. 995,00
Robbe Supra PCM m. 1 servo .... kr.3.195,00
Robbe servo RS-10 ...................... kr. 180,00
Robbe Piper Super Cub kr. 1.436,00
Robbe Cessna 172 Skyhawk ...... kr. 785,00
El.starter, minipris ...................... kr. 435,00
Graupner Duo med OS 30 motor,
samlet minipris ........................... kr. 900,00
Graupner Trend med OS 30 motor,
samlet minipris ........................... kr. 942,00
Graupner Volksplane med OS 30 molor,
samlet minipris ........................... kr. 875,00

ThunderTiger 15 RC motor kr. 210,00
Thunder Tiger 20 RC motor ........ kr. 285,00
Thunder Tiger 25 RC motor ........ kr. 350,00
OS FS20, den nye lille f irtakter
på3,56cm3 ..................................kr. 890,00

Simprop Super Chart byggesæt,
minipris ................ kr. 425,00

Reservedele til fly. biler, helikoptere mm.
normalt pA Iager.

Vi sender overalt!Ring og spørg om de ting, du ikke finder iannoncen!

MINI HOBBY
TÅRNVEJ 303, DK.261O RøDOVRE - TIf. 01.41 50 46

Åbningstider: Mandag, tirsdag, onsdag 12.00-18.00, torsdag 12.00-19.00, f redag 12.00-20.00, lørdag 10.00-14.00.
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Noter og nyt .......................... s. 10
Modelfllve Nyts sladderspalter, hvor
du ikke vil læse et ord om, at vi nu
går ind i vores 10. årgang. Det er en
hemmelighed, som vi ikke skal have
udbasuneret for hele verden!

Vi testbygger og -flyver Cambrias
lille Focke Wolf FW 190 D ........ s. 14

Lars Pilegaard står for såvel bygning
som flyvning. Han bestræber sig på at
give anvisninger på, hvordan den lille,
velflyvende model kan bringes på
>Dan-skala-niveau<.

Ta'til Norge, min ven! ............. s. 19

- foreslår Benny Juhlin fra RC-
unionens skalastyringsgruppe i
anledning af, at der bliver VM i
skalaflyvning i Norge til sommer,
nærmere betegnet d. 13.-20. juli.

Tænk en tank ......................... s. 20
Modelflyve Nyt's motor-ekspert Luis
Petersen giver gode råd om tank-
udformning og -placering i denne
artikel, der henvender sig alle de
modelflyvere, som mener, at der skal
sidde en forbrændingsmotor på et
modelfly.

0,E cm3 combatmodellen Spiril ... s.22
Jan Lauritzen står for denne model,
der indgår i Cl-unionens
tegningsservice.

Indendørs chuckglider .............. s. 25
Jørgen Korsgaard lægger op til DM
for indendørsmodeller med denne fikse
indendørs chuckglider.

Test af Kavan Jet Ranger .......... s. 26
Efter nogle indledende problemer er
Jan Toft blevet rystet godt sammen
med sin flotte Kavan Jet Ranger
helikopter. Han fortæller om bygning
og flyvning med den flotte og
velflyvende model.

Motorrummet ........................ s. 29
En ny rubrik, hvor vi forsøger at
samle små tips og nyheder vedrørende
motorer til modelfly.

Februar-modellen:
De Havilland DH 60 G
Gipsy Moth ........... s. 30

Takket være stor velvilje lra
konstruktøren David Boddington og
Radio Control Models & Electronics
har vi fået Iov til at sende tegning til
denne model ud i fuld størrelse.
Tegningen er indhæftet midt i bladet.
Lars Pilegaard har bygget vores
prøveeksemplar og skrevet artiklen,

Lav en wakefieldpropel ............ s. 35
Iørgen Korsgaard beskriver, hvorledes
man snitter en perfekt balsapropel ud
til en fritflyvende wakefieldpropel.
Jørgen har også lavet de mange
tegninger.

Debat ... s.42
Læserne spørger og kritiserer.

Ni-cad batterier - 3 .................. s. 43
Bertel Tangø fortsætter sin grundige
gennemgang af hvordan ni-cad
batterier virker og hvordan man
behandler dem.

240km/t med 0,8 cm3 motor ...... s.45
Niels Lyhne-Hansen har oversat en
artikel af Dave Williams, om hvordan
man laver alle tiders racer-motor på
kun 0,8 cmr.

Motorcowl å la Lundqvist ......... s. 46
Lars Pilegaard fortæller hvordan man

- efter svenske Pår Lundqvist's
metode - let kan lave et flot cowl af
kunststof.

Index over årgang 1985 ............. s. 48
Det er Arild Larsen, der har været
flittig med kartotekskortene.

Lockheed P-38 Lightning .......... s. 50
Den sidste landing beskrives af Lars
Pilegaard. Desuden tegning af
modellens Fowler-fl ap-system.

7-cylindret stjernemotor ........... s. 51
Et umuligt projekt .... vil man sige,
lige til man ser, at det faktisk kan lade
sig gøre. Gunner Andreasen skriver
om Henning Andreasens sidste hobby-
projekt.

Støbeform af stearin ................ s. 52
Carsten Westergaard fortæller,
hvordan et par af hans
klubkammerater har lavet en
støbeform af et noget ukonventionelt
materiale: Stearin.

Referater .............. s.55

Orientering. f ra Fritflyvnings-
unionen ................ s.56

Orientering fra Cl-unionen ....... s. 57

Orientering fra RC-unionen ....... s. 59

Opslagstavlen ........................ s. 60
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TRANSMERC LUKKER - Som det fremgår af
Transmerc's annonce i dette nummer, lukker
den store postordreforretning, når varelageret er
solgt ud.

Dermed afsluttes et kapitel i den danske mo-
deflyvebranches historie, idet Transmerc fra
starten i begyndelsen af halvfjerdserne har været
en magtfuld faktor i detail-leddet - og ikke
mindst har haft stor indflydelse på prisniveauet.

Ideen bag Transmerc var, at man gennem ra-
tionelle og store indkøb ville sikre sig de mest
gængse modelflyve-produkter til en meget billig
indkøbspris for derved at kunne sælge dem med
normal avance til en pris langt under, hvad man
ellers så hos >almindelige< hobbyforretninger.

Denne id6 krævede store investeringer i vare-
lager - men eftersom Transmerc rådede over
den nødvendige kapital, var dette ikke noget
problem - og den grundlæggende filosofi viste
sig hurtigt at bære frugt. Transmerc blev på gan-
ske kort tid landets ubetinget største postordre-
virksomhed inden for hobbyområdet.

Successen havde sine omkostninger - Trans-
merc blev i nogle år lagt for had af den øvrige
branche, der så sit salg rasle ned. Men efterhån-
den indstillede branchen sig på de nye tider -nogle forretninger holdt op med at føre model-
hobby, andre sænkede priserne til >Transmerc-

niveau< og atter andre klarede sig ved at satse

kraftigt på den personlige kontakt og service
over for kunderne.

Når Transmerc nu vælger at dreje nøglen om,
skyldes det, at markedet iflg. firmaet er i tilba-
gegang. Man har måttet konstatere et vigende
salg igennem et stykke tid, og man mener at kun-
ne se tendenser hen imod )tyske tilstande( på

det danske hobbymarked. I Tyskland gik om-
sætningen for hobbyfirmaer for nogle år siden
ned til godt og vel det halve af, hvad det tidligere
var. Hvis den sammen udvikling slår lige så kraf-
tigt igennem i Danmark, mener Transmerc ikke,
at det er en god forretning at binde mellem en og
to millioner kroner i et varelager, som man hidtil
har gjort. Hellerede sælge ud, lukke og investere
pengene et andet sted.

Mange i branchen håber, at lukningen af
Transmerc vil betyde, at prisniveauet atter vil
vende tilbage til et rimeligt niveau, hvor man kan
tjene penge på at handle med varerne. Det kan
måske betyde, at flere mindre hobby- og lege-

tøjsforretninger igen vil handle med hobbygrej.
Måske en sådan udvikling også er i forbrugernes
interesse på længere sigt.

Der grædes næppe mange tårer over luknin-
gen i branchen som sådan. Men for Modelflyve
Nyt bliver det et på mange måder smerteligt
savn, når Transmerc ophører. Dels fordi vi der-
med mister vores største annoncør. Og dels fordi
Transmercs grundlægger og mangeårige daglige
leder Børge Knudsen har været en af Modelflyve
Nyts kæreste kritikere. Børge's hjerte har altid
ligget hos hobbyflyverne - og selv om ingen kan
beskylde Transmerc for at være en filantropisk
forretning, så har Børge netop ønsket at hjælpe
folk billigt i gang med modelflyvningen ved at
lave sin lavpris-postordreforretning - og efter-
som Modelflyve Nyt normalt har været mere
præget af konkurrence-fly/er-stof end af >alt
det andet(, så har der været nok at kritisere.

Det skal ikke skjules, at denne kritik har haft
stor og positiv indflydelse på vores redaktionelle
arbejde. Så det fortsætter forhåbentlig - efter
Transmercs lukning. Per Grunnet

THD DANISH STYLE - Når der er tale om, at
Danmark har et stærkt landshold, er det ikke au-
tomatisk ensbetydende med, at der tales fod-
bold. Også vore skræntflyvere gør sig stærkt be-
mærket, så stærkt endda, at det engelske mo-
delflyveblad Radio Control Models & Electro-
nics på det seneste har følt sig foranlediget til ved
en tegning at instruere sine læsere om >the Dan-
ish style<. Det er næsten et bedre bevis på vort
landsholds overlegenhed end nok så mange po-
kaler, som jo altid kan påstås vundet på konkur-
rentens dårlige dag.

WINDBAG - Modelflyve N).t har nu modtaget
en af de tidligere omtalte Windbag-modeller til
afprøvning. Som det ses af billedet er flyet -hvis man kan kalde det noget sådant - færdig-
bygget, og de egentlige prøveflyvninger er på-
begyndt. Hvis alt går vel, og vejret ikke driller
for meget i januar, bringer vi testresultaterne i
marts-nummeret.

RC Pilotmøde 1986
Søndag d. 23. februar kl. 10
Flyskolen, Ryvej, Dragør
RC-unionens Hobbyflyverudvalg indbyder i
samarbejde med Københavns Fjernstyrings-
klub og Modelflyveklubben Comet igen alle
medlemmer af RC-unionen til møde, semi-
nar og udstilling af RC-modeller.

I lighed med sidste år anvender vi formid-
dagen til seminarer, der omhandler emner
som: 4-takt motorens virkmåde, pasning og
pleje, RC-svævemodeller, finish (overflade-
behandling) af RC-modeller samt udskæring
af skumvinger.

I frokostpausen afholdes loppemarked, så
her er chancen for at få ryddet op hjemme på
dit værksted. Medbring du blot alle de RC-
ting og sager, som du aldrig anvender, lige
fra RC-anlæg og modeller til hjul og spinne-
re.

Vi holder modeludstilling, og vi beder dig
om at medbringe RC-modeller hel- eller
halvfærdige, så sørger vi for at udlodde ga-
ver blandt de udstillede modeller.

Der er også mulighed for at tage skolens
fly i nærmere øjesyn.

Forfriskninger såsom kaffe, drikkevarer
og diverse fortæring kan købes, mens vi kø-
rer videofilm fra RC-unionens filmbibliotek
i kantinen.

Foreløbigt program for søndag d.23/2:
Kl. 10.00: Mødetidspunkt
Kl. 10.15-ca. 12.00: RC-seminarer
Kl. 10.15-12.00: Alle der ikke deltager i

seminarer, afleverer RC-modeller til
udstilling.

Kl. 12.00-ca. 13.00: Frokost
Kl. ca. 13.ff)-ca. 14.00: Loppemarked,

nr odeluds t i I li ng
Kl. ca. l.{.00: Uddeling af præmier

Har du spørgsmål vedrørende mødet, så

ring. På gensyn alle hobby- og søndagsflyve-
re til en hyggelig og lærerig komsammen d.
23. februar!

På Hobbyfl yverudvalgets vegne,
Benny Sleen Nielsen

(ModeAlyve klubben Comet)
ra. 0r-s3 60 14
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Vøgn Poulsen med sin Piper J j fra som-
meren 85.

Vagn Poulsen død
Det er med dyb sorg, at vi har modtaget
meddelelsen om, at vores ven og model-
flyvekammerat Vagn Poulsen pludselig
er død d. 16. november 1985.

Vagn Poulsen startede som modelfly-
ver først i tresserne og var med til at star-
te Brønderslev Modelflweklub for l0 år
siden.

Vagn brugte hele sin fritid til model-
flyvning, både på flyvepladsen og i sit
hobbyrum. Han var klubbens instruktør
og har lært mange at fl1ve. Ofte gav han
afkald på selv at flyve for at kunne bistå
andre. Men ikke kun på flyvepladsen var
Vagn parat med en hjælpende hånd, men
også som en fremragende modelbygger.

Vi vil mindes Vagn som en særdeles
aktiv modelflyver og en prægtig kamme-
rat, på flyvepladsen, i klubhuset, til
stævner, i klublokalet, til møder - ja,
overalt hvor vi traf ham.

Brønders lev Mode lflyve k lub

MOKI S-12 - At ungarerne ikke kun er brugere
af udenlandske motorer, kan ses af de flotte re-
sultater, de gennem årene har lavet med deres
fabriksfremstillede Moki-motorer. Nu har de
giort det igen: 286 km/t i linestyret speed med en
2,5 cm' motor. Det må være ny verdensrekord.

Motorbeskrivelsen taler vel for sig seh': Uden
potte 0,85 HK ved 30.500 omdr./min. Med potre
1,5 HK ved 36.000 omdr./min. Mororen vejer
195 gram oghar 2,47 cm, slagvolumen.

BYC'GESÆT - Vi modtager til stadighed op
lysninger om små virksomheder, der fremstiller
meget specielle modeller og grej til modelflyvere.
Senest har vi modtaget kataloget fra Besch Mo-
delltechnische Fertigung - et tysk firma, der har
specialiseret sig i fritflyvningsbyggesæt med spe-
cielt henblik på skræntmodeller. Besch har dog
også spændende ting for >termikflyvere<, f.eks.
en færdig plastforkrop til A2-modeller, høj-
startsspil og sågar en russerkrog. Rekvirer kata-
log fra Bernhard Schiissler, Offenbacher Str. 29,
D-6052 Miihlheim a,/M, Vesttyskland.

Sten Perssonfolograferet på Revinge i Skåne med sin >New Yorker IV<, der blev
konstrueret i 1937 af Franc Zaic. Nederste billede viser også Sten med en >>Clipper k< -en 75 cm-gummimotormodel fra 1939.

Old-timer forening
- også "for dsnskere
Over det meste af verden har man i de sene-
ste år oplevet en støt stigende interesse for
såkaldte >Old-timer-modeller<, dvs. model-
ler konstrueret i 1950 eller tidligere. Det siger
sig selv, at Old{imer-interessen stort set er
begrænset til fritflyvningsmodeller, selvom
såvel linestyring som radiostyring var >op-
fundet< før 1950.

Denne >nostalgi-bølge< har endnu ikke
rigtig fået fat i sindene hos danske model-
flyvere, men i Sverige trives interessen fint -ved de svenske Old-timer-mesterskaber i
1985 var der således ikke mindre end 80 del-
tagende modeller.

I Sverige har den kendte modelflyver
Sven-Olov Linddn været hovedkraften bag
oprettelsen af en speciel Old-timer forening

inden for det svenske modelflyveforbunds
rammer. Old-timer foreningen udgiver et
medlemsblad >Oldtimer< tre gange om året,
hvori man dels giver informationer om kon-
kurrencer mv. til medlemmerne og dels brin-
ger Old-timer-artikelstof og tegninger til de
gamle modeller.

Danske Old-timer-interesserede er meget
velkomne til at melde sig ind i den svenske
forening. Det gør man ved at indsætte års-
kontingentet på 35,- svenske kroner på for-
eningens girokonto:

Giro nr. 55 09 16-1

>Old-timer<
Sven-Olov Linddn
Hovstavågen 15, 703 63 Orebro
Sverige

Sven-Olov giver iøvrigt gerne yderligere op-
lysninger om foreningen - og hører gerne
om danske Old{imer-projekter.

Per Grunnet
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Lors Pilegaard skriver artikeludkast på tavlen, mens Per Grunnet sidder ved katederet og

forsøger at holde styr en en diskussion, der bredte sig i alle relninger. Foto: Per Egelund.

Som led i RC-unionens bestræbelser for at få
en virkelig velfungerende RC-redaktion til
Modelfllve N1t, blev der afholdt RC-redak-
tionsmøde for alle interesserede d. 23.-24.
november i Assens. Indkaldelsen blev dels
sendt ud til en lang række af de mennesker,
der i tidens løb har sendt bidrag til bladet, og
desuden til samtlige klubber og bestyrelses-
medlemmer i RC-unionen.

Der kom rigtig mange svar - og der mød-
te 28 mennesker op på mødet. Ud over bla-
dets tre grenredaktører og RC-unionens for-
mand var der altså 24 mere eller mindre >me-
nige< medlemmer, som forhåbentlig i vid ud-
strækning vil gøre sig kendt gennem bladets
spalter i fremtiden (de første ting er allerede
med i dette blad - og det bliver forhåbentlig
til meget mere efterhånden).

Ideen med mødet var for det første at fin-
de nogle mennesker, som har lyst til at indgå
i arbejdet med at fremskaffe og skrive RC-
stof til bladet. Derfor blev alle interesserede
forsynet med et hæfte, som dels fortæller
lidt om bladets baggrund, målsætning og
økonomi, dels giver en lang række gode råd
om, hvordan man skal skrive til Modelflyve
Nyt, og endelig fortæller om bladets opbyg-
ning og baggrunden for den. Interesserede
kan iøvrigt rekvirere dette hæfte ved at ind-
sende en frankeret svarkuvert i størrelse A5
(porto 6,50 kr.) til redaktionen.

Det var redaktionens håb, at vi efter mø-
det ville have en lang liste med projekter,
som de fremmødte sørgede for blev omfor-
met til artikler i bladet. Dette fik vi også -
men desværre var det lidt vanskeligt at få sat

afleveringsdato på disse projekter.
Det viste sig hurtigt, at diskussionslysten

blandt de fremmødte var stor. Det betød, at
vi kom vidt omkring, når vi diskuterede,
hvilke stofkategorier, der skulle bringes i
bladet, hvilke læsergrupper, vi skulle betjene
og - ikke mindst - hvordan vi skulle be-
handle de byggesæt og motorer, som bladet
får til afprøvning af hobby-importørerne.

Mange af deltagerne i mødet vil være klar

til at rykke ud og skrive om spændende pro-
jekter, nye byggemetoder, materialer osv.,
osv., hvis de bare får besked om hvor og til
hvem, de skal henvende sig.

Så hvis du, kære læser, eller en af dine
kammerater har en model, en byggemetode
eller noget andet af interesse for Modelflyve
Nyts øvrige læsere, så kontakt straks den nye
grenredaktør, Lars Pilegaard. Så vil han sør-
ge for, at der bliver knlttet en >skribent< på
opgaven.

Beskriv kort projektet for Lars - helst i et
brev, men evt. pr. telefon. Du kan finde ham
hjemme om aftenen:

Lars Pilegaard
Teglmarken 65, 8800 Viborg
Tlf. 06-61 59 51 (aften - gør det kort!)

Mode&€åyv*
Nvf

Sådan ser oplægget til redaktionsmødet ud.
Ca. 40 sider med betragtninger om bladet,
om at skrive artikler, om ot redigere osv.
Interesserede kan rekvirere det ved
indsendelse af frankeret svarkuvert.

MANET I JORDEN - Der har igennem nogen

tid gået rygter om, at Kina ville arrangere VM
for fritfllvende modeller, måske allerede i 1987.

Nu har Den Kinesiske Folkerepubliks aeroklub
imidlertid officielt meddelt, at disse rygter ikke
har noget på sig - man vil fra kinesisk side ikke
være i stand til at arrangere VM i den nærmeste
fremtid.

GENSYN EFTER 9 Ån - anay Crisp fra Eng-
land fik en stor overraskelse, da han deltog i den
første engelske udtagelseskonkurrence i efteråret
1985. Nogle deltagere havde talt med en tilskuer,
der fortalte, at han da selv havde en A2'er der-
hjemme. Den havde han fået af en eller anden,

der omhyggeligt havde fjernet navnesedlerne fra
modellen og iøvrigt selv havde fløjet med den.

Tilskueren kom tilbage med modellen, som

modelflyverne straks genkendte som en af
Andy's gamle >Flashback<-modeller - og da
Andy selv dukkede op, kunne man overrække
ham den uventede gave ..... Modellen viste sig
iøvrigt at være så godt som flyveklar. Og det var
en behagelig oplevelse for Andy at tage hjem
med en model mere i kassen, end der var, dahan
tog afsted!

TARP l9E6 - Det store stævne i Tarp lige syd
for den danske grænse vil i år finde sted d. 17.

august. På samme plads bliver der en stor kon-
kurrence i F3A (radiostyret kunstflyvning) d. 5.

oktober.

GøR DET SELV INDEKS - Fra Biblioteks-
centralens Forlag har vi modtaget et eksemplar
af et ny-udgivet indeks over gør-det-selv-artikler
i blade og bøger, der kan findes på danske bi-
blioteker.

Indekset rummer bl.a. en masse henvisninger
til artikler om modelflyvning - ikke mindst fra
dette blads spalter - og kan være et nyttigt
værktøj, hvis man vil finde frem til litteratur om
et bestemt emne.

Indekset findes på bibliotekerne, hvor man
kan benytte det som opslagsværk.

YM-19E6 - VM for linestyringsmodeller finder
sted i Ungarn i dagene fra den 30. juli til den 4.
august. Nærmere oplysninger vil dukke op, når
der kommer forhåndsindbydelse.

MODELL INFORMASION - Fra og med sit
første nummer i 1986 skal det norske modelfly-
veblad, Modell Informasjon, trykkes på et >pro-
fessionelt< trykkeri. Hidtil har en stadig mindre
gruppe frivillige stået for trykningen af bladet på

en lille offset-maskine, som den norske aeroklub
har indkøbt til formålet. Nu rækker entusiasmen
og kræfterne ikke længere til også at omfatte
den tekniske produktion.

Det er klart, at denne omlægning vil medføre
øgede omkostninger, som vel især skal bæres af
bladets læsere. I skrivende stund er det ikke fasr
lagt, hvad abonnementsprisen for 1986 er - så

den vender vi tilbage med i et komrnende num-
mer.

HOLLANDSK EM-HOLD - Nu hvor det lig-
ger fast, at E\I lor iriiilpende skal afholdes i
Rumænien til sepiember, begynder der at dukke
oplysninger op orn de iorskellige landshold. Fra
Holland har ri iåei op11'st, at FIA-holdet består
af Jan Somers. Cennl' Breeman og Pieter de

Boer. Cennl' kan deltage som forsvarende me-
ster - og hvis han gør det, vil Cees v.d. Ven ryk-
ke ind på holdet. F1B-holdet er Arno Hacken,
Arselmo Zeri og Pim Rulter. Holland har end-
nu færre FlC-flyvere end Danmark - kun 6n,
og han holder pause for tiden!
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KUNSTIGT BALSA - Webra har markedsført
en ny type kunststofplade, som i styrke og vægt
skulle kunne erstatte både balsa og krydsfiner.
Materialet kan ifølge det oplyste ikke brænde,
kan ikke opløses af brændstof og kan bearbejdes
som træ. Indtil videre leveres det nye byggemate-
riale i størrelserne 30 x 30 og 30 x 60 cm i tykkel-
serne 2, 3,4,6,8 og 10 mm. Modelfly've Ny't har
fået overdraget nogle plader fra importøren
John Vestergaard, Viborg, og vi vil senere for-
tælle om vore erfaringer med materialet.

DART II - Svenskeren Mats Johansson har hø-
stet megen anerkendelse for sin model Dart II.
Modelflyve Nyt har nu fået tilladelse til at bruge
modellen som et kommende midtersideprojekt.
Modelflyveklubben Falcon er i øjeblikket ved at
prøvetlyve modellen og oversætte Mats Johans-
sons fine byggevejledning.

Ellehammer
RC Klub i 1985
Ellehammer RC Klub lagde for alvor ud i påsken
med at anlægge start- og landingsbane efter at vi
havde fået såvel kommunens, amtets som flyve-
våbnets tilladelse til at etablere flyveplads ca. 3,5
km fra Flyvestation Vandel. Der var ingen pro-
blemer med at opnå disse tilladelser - når man
først havde vænnet sig til hastigheden på de of-
fentlige kontorer.

Vi skulle åbne banen sammen med nogle unge
modelbyggere, der i vinterens løb havde bt'gget
et par radiostyrede og fem linestyrede modeller
leder af Otto Nielsen fra Nuserne. Vi havde be-
stemt os til at det skulle foregå den 27. april,
men fredag aften ringede jeg til Otto for at høre
hans mening om vejret, fordi Karup lovede hård
vind og haglbyger med vindstød op til 15-20

m/sek., så det så sort ud. Men Otto var ikke så-

dan at skræmme - >Jeg skal nok komme op og
fl)'ve,< var Ottos kommentar. Vi havde også

haft en lille artikel i et par aviser, hvor de lovede
at sende en fotograf, så vi mødtes kl. 10, hvor
det ikke tegnede godt, idet hagl og blæst susede
ned over banen, men Otto fløj et par ture med
sin helikopter, og over middag klarede vejret op,
og alle fly, der var tilbage, kom i luften med
hjælp fra Søren Østergård og Christian Chri-
stensen, begge fra Nuserne.

Jeg skulle have testet en nybygget Telemaster,
som jeg havde bygget i foråret, fordi jeg regnede
med, at de nye piloter kunne få deres luftdåb
med den. Men jeg synes faktisk, at den flyver for
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Fra dbningen af Ellehammer
RC KIub i april 1985. åe

I baggrunden står fem drenge
nted linestyrede modeller, d;t

ntens de radiostl'rerle er
trukket -l'rent i -forreste rcekke.

Foto: Erling .\.rgard.

godt; det vi1 sige, at jeg mener, at modeilen er
for let, og det at den har profil i haleplanet, giver
for stort løft i halen, men jeg er ikke færdig med
mine eksperimenter endnu.

Den anden model havde jeg bygget for to år si-
den. Det er en Wik Charly med en Webra 4O

Speed. Det gik mig lige som alle andre, jeg har
snakket med: Modellen er en fantastisk over-
gangsmodel, det er bare at starte motoren og så
flyver modellen helt uden problemer. Det er en
meget velegnet trænermodel.

Mit sidste eksperiment er en model, der var i
Modelflyve Nyt i sommer (hvis vi ellers kan
snakke om nogen sommer i 1985). Jeg byggede
en >>Vixen< i dobbelt størrelse og med en Webra
zl0 Speed motor. Jeg fik at vide, at det da også
var det værste, jeg kunne have fundet på, så det
var spændende at skulle prøve modellen første
gang.

Det riste sig, at mit tyngdepunkt lå for langt
tilba,se - bl.a. fordi jeg havde rigeligt med
brændstof. Jeg lagde noget bly i næsen, men fik
nok lagt for meget i. Den lettede imidlertid godt
nok, kom op i 20 meters højde, lavede det første
sving uden problemer - men i næste sving kun-
ne jeg ikke holde højde, og modellen styrtede
ned i en stor vandpyt på marken nær vores bane.
Det var frost, så der var is på vandet. Desværre
kunne isen ikke bære, så jeg måtte smøge buk-
serne op og vade ud efter modellen.

Da jeg ikke er begejstret for at vaere viking,
indstillede jeg prøverne med Vixen 2, men jeg er
sikker på, at den nok skal komme ud og flyve se-

nere. Tommy Olsen, Ellehammer RC Klub
Jellingvej 4, 7182 Bredsten
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Abent Hus:
Prøv en linestyret
flyvemaskine!
Under denne titel holdt Aviators Modelfly-
vere lørdag d. 26. oktober om eftermiddagen
åbent hus for alle, som interesserer sig for
modelflyvning.

Arrangementet var kommet i stand efter
nogle henvendelser fra ungdomsskoleholdet,
der gerne ville se og prøve, hvad modelflyv-
ning er for noget.

Vi besluttede at give den hele armen, sør-
gede for omtale i avisen (med stort billede),
arrangerede kaffebord samt skrabede alt,
hvad der kunne skrabes sammen af model-
flyvere og modelfly: Begyndermodeller,
speedmodeller, teamracere, Good-Year-mo-
deller, kunstfllvere, kampfl1'vere, ja selv

RC-fly'.
Derefter kunne vi bare håbe på r'ejrguder-

nes accept. Denne fik vi næsten, for selvom

det var hundekoldt, havde vi mere solskin og
vindstilie, end der havde været længe.

Eftermiddagen blev kørt under devisen:
>Prøv en linestyret flyvemaskine<. Dette var
en stor succes. Der blev fløjet uafbrudt i to
cirkler, hvor rutinerede piloter efter tur gav

dobbeltstyring til alle interesserede. I takt
med at >eleverne< blev rundtossede, trådte
en ny til mens han/hun, der havde prøvet,

sundede sig. Sådan gik det runde efter runde,
indtil alle havde prøvet at flyve på egen
hånd. Samtidig var der masser af snak om-
kring modeller, motorer, priser, sværheds-
grader mv. De gode råd sad som sædvanlig
løst i lommerne på >de gamle<, så der blev

givet mange opskrifter på alt muligt, og især
på hvordan og med hvad man starter.
Efrer kaffebordet havde vi arrangeret opvis-
ningskampe i dieselcombat og team-race,

hvilket scorede mange points. Kampflyvning
er altid spændende: Hvad sker der nu? -
Støder de sammen? - Guud, modellerne er

stadig uskadte, osv.
Team-race interesserer mest tekno-freaks,

men fascinerer alle: Tænk at flyve så stærkt,
så mange af gangen og kunne stoppe og star-
te i det tempo.

Ud over de ungdomsklubber vi havde afta-
ler med, lokkede det gode vejr og avisomta-
len mange andre ud omkring Hesteskoen.

Selvom kulden holdt mange tilskuere i biler-
ne, fik alle en flyveoplevelse.

Jesper Buth Rasmussen, Aviator
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AIle .fotos: Lars Pilegoard.

Cambria Focke WoA FW D0 D
Smuk skalamodel ud fra billigt byggesæt
Modelflyve Nyt fik sidste år stillet
et eksemplar af Cambrias >>Focke
Wolf FW 190< fun-fighters til
rådighed i byggesætsform.
Vor nuværende RC-redaktør, Lars
Pilegaard, fik overdraget jobbet
med at bygge modellen - og nu
er den færdig og gennemprøvet.
Læs her, hvor tilfreds Lars selv er
med resultatet ......

>Maskinen for rigtige mænd - der ikke gi-
der høre mere vrøvl om, at de bruger alle
pengene på fly, som fylder hele huset.<

Sådan vil jeg i dag betegne den model af
Focke Wolf FW 190 D, som jeg på kort tid
har bygget ud fra et af Cambrias Fun Figh-
ter byggesæt.

Maskinen blev i efteråret 1985 tilbudt
Modelflyve Nyt på prøve på de sædvanlige
vilkår, og byggesættet havnede på mit byg-
gebord, så jeg blandt andet kunne sammen-
ligne kvaliteten med Cambrias ultralight
>Navion<, som jeg tidligere havde prøve-
bygget.

Fun Fighterne er imidlertid ikke årsun-
ger, og allerede for mange år siden så jeg de
første prøveresultater i forskellige uden-
landske blade. Resultaterne var samstem-
mende. Modellerne havde fine flyveegen-
skaber, lignede deres forbilleder i luften,
hvorimod det var så som så med det skala-
mæssige, når man så dem på jorden.

På denne baggrund var en almindelig
prøvebygning lidt uinteressant, men hvis
man med få midler kunne bringe flyet op i
Dan-skala klassen, ville byggeriet blive an-
derledes spændende.

I Dan-skala bedømmes modellernes ska-
lalighed som bekendt både i luften og på
jorden, men på en sådan afstand, at de helt
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små detaljer ikke kan ses. Med andre ord
skulle jeg forbedre og fremhæve de karak-
teristika, som på få sekunder får en flyken-
dingsmand til at sige >Dora Nine<.

Et sådant projekt kræver selvfølgelig lidt
forarbejde, men der er heldigvis udgivet
mange bogværker om netop dette fly, så

fremskaffelsen af den nødvendige viden og
dokumentation er ikke det store problem.
Alene fra flyvevåbnets bibliotek kan man
gennem sit lokale kommunebibliotek bestil-
le ikke mindre end 12 bøger om FW 190,
blandt hvilke jeg særligt vil anbefale >Foc-
ke Wolf FW 190( af Robert Grinsell og
>Focke Wolf 190 at war( af Alfred Price.
Den første bog omhandler hovedsageligt
det mere tekniske, og den anden belyser
gennem fotografier, skitser og samtaler
med såvel tidligere Luftwaffe-piloter som
konstruktøren og testpiloten, hvordan flyet
blev fløjet og anvendt.

Bygningen
Cambria byggesættet var igen en behagelig
overraskelse både hvad angår tilbehør og
kvalitet. Balsatræet var fejlfrit og sorteret
med hårdt og blødt træ til de relevante for-
måI. Tilbehørsposen indeholdt alt nødven-
digt bortset fra spinner og tank, og det
medsendte canopy var af en virkelig flot
kvalitet.

Såvel den engelsksprogede byggevejled-
ning som tegningen er særdeles detaljerede
og instruktive. At byggevejledningen ikke
er oversat betyder mindre, da modellen ik-
ke henvender sig til begyndere, og faktisk
kan man med lidt byggerutine samle model-
len ud fra tegningen alene.

Kroppen opbygges traditionelt af plader
og klodser, som pudses i facon, og vingerne
laves af abachibeklædt skum. Bemærk, at
vingerne er skåret med wash-out (blandt
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A: Bøgetræslister l0x15 mm
B: Motorrumsspant med udsavning, som giver

plads til karburator og drosselarm
C: Forreste kropsspant, hvortil A og B

fastlimes med varmehærdet epoxy

gamle modelbyggere kaldet skrænkning),
så forsøg ikke på nogen form for opret-
ning. De skal være skæve.

Radio- og motorteknisk er modellen be-
regnet til styring på højderor og krængror
og eventuelt også gasregulering, og som
trækkraft anbefales en motor på 2,5 til 4,0
cm3 totakts, ligesom det er planlagt, at flyet
skal håndstartes og mavelandes.

Tilføjelser og ændringer
Som det vil fremgå af det efterfølgende,
har jeg under bygningen foretaget to
egentlige konstruktionsmæssige ændringer,
idet motorrummet er blevet forlænget for
at skaffe plads til en 3,5 cm' OS firtakter.
Desuden er sideroret gjort funktionsdyg-
tigt. De øvrige viste ændringer har næsten
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Disse punkter bør ændres for at forbedre skalaligheden:
A. Cowlet
B. Kølelemme på motorcowlet
C. Kanonløbene skal sænkes ned i riller på næsen

D. Cockpitindretning
E. Svaj på bagkroppen både loroven og forneden
F. Sideroret skal modiliceres
C. Inspektionslem til halehjulets kabeltræk
H. Fast trimklap pa rorfladerne
J. Halehjulet er delris optrækkeligt
K. Hjørneorergange
L. Starantenne og petitrør
\1. Pejleantenne
N. Oier_øang mellem krop og vinge
O. Understel
P. Mauserkanoner i begge vinger
R. Positionslys

g
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Træ kstang t il gasregu leri n g.

l. 0,8 mm pianotråd
2. Gevindstykke latet i 2 ntttt tt:cssingrør

fastloddes på l.
3. Selvlåsende 2 mm møtrik

alle kun betydning for udseendet, og lælles
for alle ændringerne er, at det faktisk mger
længere tid at beskrive dem end at lave
dem.

Større motorrum
I Cambrias originale konstruktion til to-
taktsmotorer bygges kroppen og motor-
rummet som to separate enheder, der til
sidst sammenlimes, således at brandskottets
totale tykkelse kommer op på 6 mm kryds-
finer. Det giver ingen problemer, og du kan
formentlig anvende det medsendte motor-
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fundament, men hvis du som jeg vil instal-
lere en OS firtakter, er der pladsproblemer.
Motorrummet er ganske enkelt ikke langt
nok, og det samme gælder motorfunda-
mentet,

I min model valgte jeg at forlænge mo-
torrummet bagud og at lave et motorfunda-
ment af bøgefiæ ud fra mine erfaringer
med træfundamenter i Viborg RC Klubs
Draken-maskiner, hvor motorbjælkerne li-
mes direkte på brandskottet med varme-
hærdet Araldit. Med denne type funda-
ment kan motoren monteres klods op af
brandskottet, men det krær'er selvfølgelig
planlægning al tankplacering og gastræk,
når dioslen kun sidder et par millimeter fra
skoile!. For eksempel er der ikke plads til
en iink på gastrækket.

Skalarigtigt cowl
Kølelemmene på motorcowlet er i den ori-
ginale modelkonstruktion blot malet på
cowlet og er altså permanent lukkede. Når
en rigtig FW 190 kører på jorden, ryger
gællerne imidlertid meget hurtigt op, og i
mine øjne er det derfor mest skalarigtigt at
gællerne markeres som åbne.

Jeg lavede kølegællerne af 2 mm balsa,
som blev skåret i 2 cm brede baner (tvær-
gående åreretning) slebet kileformet og li-
met rundt om motorcowlet. Herefter blev
mellemrummene mærket af og skåret væk.
Bemærk, at der ikke skal være nogen gæl-
leåbning fra >klokken l1 til klokken l3(;
da en gælle her vil hindre dit udsyn fremad
fra cockpittet.

Kanoner med fut i ....
Løbene på dine to 13 mm kanoner skal ska-
lamæssigt være sænket ned i et par riller i
næsen. Som du kan se af billederne, er mi-
ne kanonløb skalamæssigt for store, men
det skyldes, at jeg her har lavet en lille eks-
tra effekt, nemlig et hurtigt blinkende stro-
boskoplys i hvert kanonløb.

Kanonilden, om man vil, er udviklet af
JS Teknik og kommer netop nu i handelen i
tre udgaver, nemlig en standard hvor
tænd,/sluk kontakten trækkes af en servo.
Desuden en model, hvor der er elektronisk
kontakt og direkte tilslutning til din modta-
ger, og endelig en luksusudgave med varia-

fortsættes næste side
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A. 2 mm pianotråd
B. Horn af messingplade fastloddet med

stumper af messingrør på hver side
C. Fastloddet metallink

A. Plastrørstykker fastlimet med cyano.
Beklædningen føres siden omkring
rørstykkerne til yderligere sikring
Hul til fastlimning af roraksel
Rorakscl af 0,8 mm pianotr?rd

Sideror
Horn af bukket pianotråd med
fastloddet kugle til kuglelink. Hornet
fastlimes med varmehærdet epoxy

---Q
B.
C.

D.
E.

ts
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Her er elektronikken, der lover >maskingevcer-
ilden< i Focke lAolf'en. Den kan købes hos JS
teknik i Allerød.

bel strømtilslutning. De to lørste udgaver
drives af et 9 volts batteri og luksusudgaven
af fra 3 til l2 volt. Kanonmekanismen vejer
ca. 12 gram, og jeg anvender et 9 volts bat-
teri med tryklås tilslutning. Vægtmæssigt er
denne batteritype lidt lettere end 2 stk. 1,5

volts i batteriholder, og jeg slipper med 9
volts batteriet helt for løs forbindelser. Så-
vel skudhastigheden som lysstyrken kan
indstilles separat på alle tre modeller, og vil
du øge lysstyrken, kan du lave en lille para-
bol af sølvpapir bag hver pære.

Kanonilden kan ikke ses i klart solskin,
men i overskyet vejr og specielt i tusmørke
ser det virkelig råt ud.

Selve det store dæksel over 13 mm kano-
nerne har Cambria lavet ud i et med cano-
pyet, men dækslet er skalamæssigt forkert,
da det blot ligger som en dyne ud over
flyets næse og helt mangler den karakteri-

Cockpittet bebos af en bror til Baron von
Pferdenschneider fra Modelflyve Ntt 4/85.

stiske kavalergang, uden hvilken du ikke
kan se fremad i cockpittet.

Kavalergangen er imidlertid let lavet.
Med en hårtørrer varmes plastmaterialet
godt op og med en rund blyant eller lignen-
de trykkes kanondækslet i den rette form.

Cockpitindretningen
Canopyet er som sagt i virkelig topklasse,
men Cambria anviser ikke nogen cockpit-
indretning. Jeg lavede instrumentbord og
sæde af I mm balsa, og den overliggende
panserplade mellem ryglæn og cockpittets
bagplade er lavet af tegnekarton, som blev
lakeret med celluloselak og beklædt med
selvklæbende rødt folie.

Instrumenter giver yderligere liv, og de
behøver ikke at være særlig nøjagtige, da
dommerne jo skal se flyet på afstand. Jeg
lavede mine meget simpelt ud af selvklæ-
bende folie, som jeg klippede ud med en al-
mindelig hullemaskine til kontorbrug. Vise-
re mv. er ligeledes af folie. Piloten er fra
Graupner og pyntet op som beskrevet i min
artikel om Baron von Pferdenschneider i
Modelflyve Nyt nr. 4,/85.

Husk iøvrigt, at reflektorsigtet, som er
lavet af lidt >fraklip< fra canopyet, skal
sidde forskudt til højre for midten af front-
ruden. Antenneudgangen er gjort af plast-
rør, bukket over en stearinlysflamme.

Sideror og krop-modifikationer
Cambriamodellen er på det sidste af krop-
pen helt lige og mangler altså lidt svaj både
foroven og forneden. Jeg forhøjede derfor
hele halesektionen med 5 mm balsa, samti-
dig med at undersiden blev pudset tilsva-

rende op. Byggesættets originale bund af 2
mm balsa blev erstattet med en let 4 mm
plade, som gav mig mulighed for også at
runde bunden på tværs.

Sideror og højderor kræver en del ænd-
ringer for at blive skalarigtige, idet sidero-
ret ikke er funktionsdygtigt på originalmo-
dellen, ligesom højderorene mangler Focke
Wolf' ens karakteristiske aerodynamiske af-
balancering. Byggesættets horn og link er
heller ikke anvendelige, da alle FW 190

havde indvendige træk på rorene.

Højderoret blev indbygget med et hjem-
melavet horn (se skitsen), men at udføre de
rigtige wiretræk til sideroret lod sig ikke gø-
re, og grundet modellens lidenhed er der ik-
ke plads til et af de svenske Swinge hængs-
ler, så jeg lavede med skam at melde en
>messerschmidt-løsning< med en kugle-
link, som trods alt er mere diskret end et al-
mindeligt horn. Jeg kunne selvfølgelig også
have holdt mig til den originale modelkon-
struktion, men så havde jeg ingen mulighed
for at styre modellen på jorden, ligesom si-
deroret ville blive savnet ved visse jagerma-
nøvrer. Såvel side- som højderor blev
hængslet spaltefrit med hjemmelavede kla-
verhængsler af plastrør og pianotråd.

Inspektionslemmen til halehjulets kabel-
treek samt øvrige lemme på flyet er lavet af
tegnekarton. Lemmene blev limet på efter
at flyet var beklædt, blev lakeret og slebet
med vandslibepapir, og var herefter klar til
den endelige overfl adebehandling.

FW 190 er i modsætning til andre 2. ver-
denskrigsjagere forsynet med faste, udven-
dige trimklapper på krængror, højderor og
sideror. Trimfladerne, der altså kun kan ju-
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3 mm pianotråd
Krog af cykeleger eller lignende (pianotråd knækker)
fastlimet med epoxy med åbningen fremad
Bøsning af spændeskive og 4 mm messingrør
Liste af bøgleg som fastlimes i skumvingen

Understellet monteres ved at A skubbes ned i bøsningen og
derefter klemmes ned under krogen. Ved hårde landinger
vrides understellet ud af krogen, og i modsætning til fasr
boltede understel sker der hverken skade på stel eller fly.
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Der er rigtig god plads til radiogrejel i
kroppen. Her er anvendt miniservoer, men
normal-servoer kan sagtens være der.

steres, når flyet står på jorden, er sædvan-
ligvis rødmalede og forsynet med teksten
xicht verstellen(.

Jeg monterede trimfladerne som noget af
det sidste og lavede dem af resten fra cano-
pyet. De færdigmalede ror blev slidset op i
bagkanten, trimfladen sat fast heri med
cyanolim. Trimfladerne blev herefter be-
klædt med rød selvklæbende folie. Teksten
sprang jeg over.

Understellet og meget mere ....
Den rigtige Focke Wolf er forsynet med et
delvis optrækkeligt understel, som ikke er
styrbart. Hjulet kan dreje frit som et te-
bordshjul, men er selvcentrerende og kan
låses fast i midterstillingen. Af pladsmæssi-
ge hensyn kunne jeg ikke lave et optrække-
ligt hjul, og af årsager som jeg skal vende
tilbage til under ))flyvning( blev halehjulet
>låst<. Selve udformningen er som anvisr
under min gennemgang af Cambrias ukra-
light i nr. 5/85.

For at mindske de bremsende vone\-
hvirvler, som under flyvningen dannes i
hjørnerne mellem haleplan og kropssider,
blev modellen her forsynet med hjørne-
overgange af karton. Kartonen blev klippet
i et stykke og sat fast med hvid lim inden
modellen blev beklædt.

Når kartonen smøres med hvid lim, vil
den efter kort tid blive helt blød, og den
kan herefter monteres og formes i rette fa-
con. Når limen er tør, lakeres med cellulo-
selak, og hjørneovergangene er klar til be-
klædning.

Stavantenner og pititrør er lavet af tæt-
snoede spiralfjedre, der i modsætning til

antenner afpianotråd ikke river hul i tøj og
fingre, men blot bøjer af ved berøring.

Pejleantennen er ligeledes lavet blødt.
Pejlerammen er et stykke plastisolering fra
en tynd ledning og antennesoklen er af neo-
prenslange. Hele pejleantennen er samlet
og monteret med cyanolim uden på be-
klædningen.

Fun Fighteren er ikke forsynet med de
inderste små vinkelstykker på hovedplanets
forkant, ligesom der mangler en afrundet
overgang mellem vinge og kropsside. Skala-
mæssigt virker det meget forkert, og hvad
værre er, det betyder også en kraftig brem-
sende lufthvirvel på begge sider af kroppen.

På min model har jeg derfor monteret de
manglende trekanter på vingeforkanten (5
mm balsa) og lavet vingeovergangen af
sammenlimede balsaklodser. Vingeover-
gangen blev skåret groft til, inden jeg lime-
de dem på kroppen, og derefter blev de sle-
bet til med sandpapir viklet omkring en

Understellet kan >>knappes<< fast under vingen,
ndr man vil bruge det.
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spritpen. For ikke at slibe ind i kropssiden
og vingeoverfladen satte jeg isolerbånd
langs vingeovergangen på krop og vinge.

Understellet af ikke min opfindelse.
Cambria har skitseret på tegningen, hvor-
dan det kan laves, og det må siges at være

en fordel med hjul, når der skal landes på

en våd eller frosset bane. Cambrias under-
stel er skruet fast, og den konstruktion kan
selvfølgelig bruges. Blot er det min erfa-'
ring, at et fastskruet understel ikke bliver
fjernet igen, eller også er skruerne væk, når
det skal monteres. Jeg valgte derfor at lave

et >knap på< understel, som kan monteres

og demonteres uden brug af værktøj.
Dækpladerne er lavet af tyndt alumi-

nium, som er sat fast med en 2 mm selv-

skærende skrue og plastdimser fra et led-
ningssøm.

De to mauser-kanoner i vingeroden er li-
gesom antennerne bløde, idet de er lavet af
neoprenslange, som er limet fast på korte
trædyvler fæstnet i vingeforkanterne.

Diverse positionslys er skåret og slebet
ud af støbestænger fra plastbyggesæt, og
lamperne er herefter fastlimet med cyano
uden på den færdigmalede beklædning.

Overfladebehandling og
mærker
Også her er jeg sprunget over, hvor gærdet

er lavest. Modellen skulle have været be-

klædt med kraftigt japanpapir på kroppen
og tyndt på vinger og ror, men dette var ik-
ke på lager her i byen, så jeg valgte at be-

klæde med solartex og så spare grundma-
lingen. Før beklædningen blev alle flader
strøget med celluloselak og slebet glat,
hvorved jeg undgår, at træoverfladen siden
rejser sig med det resultat, at den selvklæ-
bende solartex løsnes.

Ved selve malerarbejdet var jeg nødt til
at sprøjtemale, da mit forbillede har en

meget tåget camouflage, som jeg ikke kan
lave realistisk med pensel, og da jeg ikke rå-
der over et sprøjteanlæg, var jeg nødt til at
arbejde med sprøjtedåser.

Desværre fås de brændstoffaste polyure-

forlsæltes næsle side
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thanlakker ikke i camouflagefarver, og jeg
måtte derfor anvende billak, men her er der
også farver nok at vælge imellem. Farve-
skemaet kom i lommen og efter at have stu-
deret mine medtralikanter i et par dage, var
jeg klar over, at de grønne farver kunne
findes ved Volvo og de to lyse farver til
kropssider og bund ved henholdsvis Opel
og Folkevogn.

Desværre repareres Volvoer åbenbart
sjældent. De to grønne farver var afgjort
for gamle, og dåserne mere spruttede end
sprøjtede, og hvad værre var, efter en uges

hærdning havde de fortsat ingen holdbar-
hed over for brændstof.

Flyet blev derfor dekoreret dels med de
leverede transfers og dels med hjemmegjor-
te mærker af selvklæbende folie, og til sidst
blev hele herligheden sprøjtet over med klar
polyurethanlak, som fås både mat og
blank. Mange )essers( maskiner var pole-
ret under anden verdenskrig, og jeg brugte
derfor den blanke. Den er erfaringsmæssigt
ikke helt brændstoffast i tynde lag, så mo-
torrum og omgivelser skal have en ekstra
gang med pensel. Tid efter anden bliver
lakken mat, hvor det oversprøjtes med olie
og brændstof, men det får blot modellen til
at se helt rigtig ud.

Autolakken binder iøvrigt dårligt på de
vacuumformede udstødningsrør og luftind-
tag, men det hjælper at matslibe med fint
vandslibepapir, inden der males.

Husk iøvrigt at anvende malermaske un-
der sprøjtearbejdet. Det er en modbydelig
fornemmelse, når lakken hærder i næsen,
og det er næppe heller særlig sundt. 3M
sælger en udmærket sprøjtemaske for ca.
50,- kr., og den kan bruges mange gange.

Pd billedet her kan mon se en række af de
ændringer, der er lovet ved halepartiet.

Flyvning med Focke Wolf
Det var som sædvanlig med en vis spæn-
ding, at jeg og Dora tog på flp'epladsen
første gang. Spørgsmålet var ikke, om hun
kunne flyve anstændigt. Det vidste jeg jo
fra de udenlandske afprøvninger. Men det
var spændende, om hun flyvemæssigt kun-
ne leve op til sit forbillede.

Det kunne hun, men pas på, med tyngde-
punktet afvejet som angivet på tegningen,
er hun en særdeles levende dame, som ikke
giver ved dørene. Egentlig viste hun tegn
på, at tyngdepunktet burde rykkes lidt
frem, men på den anden side er flyvningen
ikke kriminel, så det er op til den enkelte pi-
lot. Eventuelt kan man lægge tyngdepunk-
tet 5 mm frem på de første ture, og så gå
bagud lidt efter lidt.

Når modellen trimmes ind, skal man iøv-
rigt huske på, at de lange >strip-krængror(
har en vis flapsvirkning, så hvis din model
f.eks. behøver meget højderorstrim, skal
du nok i virkeligheden sænke begge kræng-
ror en anelse. Min model flyver nu med helt
neutralt højderor, men desværre ikke med
den skalarigtige hængende næse. Vil du ha-
ve den effekt med, skal træklinien gennem
såvel motor, vinge og haleplan løftes et par
grader.

Når maskinen er trimmet, kan du selvføl-
gelig flyve rundt som du vil, men ønsker
du, at flyvningen skal være skalarigtig, er
der et par ting, du skal tage i betragtning.
Dels skal du vide, hvordan en Focke Wolf
opførte sig i almindelighed, og dels skal du
undersøge, om der er særlige flyvemæssige
kendetegn ved netop din udgave.

>D< står blot for at din Focke Wolf er
langnæset, men inden for disse findes der
ikke mindre end 16 forskellige hovedtyper
benævnt med et tal, for eksempel >D 9<, og
til de fleste af disse hovedtyper var der for-
skellige undervarianter, som hver havde sit
speciale.

Har du for eksempel bygget en >Sturm-

bock< med ekstra panser og store kanoner,
ja så har du et fly med så ringe manøvre- og
stigeegenskaber, at almindeligt hundeslags-
mål er en umulighed. Maskinen er bogsta-
velig talt en flyvende kampvogn, som er be-
regnet til at angribe og splitte de store dag-
bomberformationer.

En Jabo, der var en speciel jagerbomber
med ekstra panser på undersiden, var heller
ikke den store artist i forhold til min model,
som var gjort ekstra manøvredygtig ved at
fjerne de yderste kanoner i vingerne.

Flyvemæssigt er der som sagt visse fæl-
lestræk, og bortset fra stormbukken var al-
le Focke Wolf 190 flyene manøvredygtige
og farlige modstandere.

Englænderne fik i 1942 en FW 190 til af-
prøvning, da piloten ved en fejltagelse lan-
dede i Wales. Maskinen blev forsynet med
RAF mærker og testet på Farnborough i
>kamp< mod 7 forskellige allierede jagere.
>Slagterfuglen(, som de engelske piloter på
dette tidspunkt kaldte maskinen, klarede
sig i allierede øjne alt for godt. Maskinen
var overlegen i specielt rul, dyk og stig og
kunne ved en hurtig rulning rundt om på
ryggen efterfulgt af lidt højderor smutte
væk fra enhver angriber.

Testen mundede derfor ikke uventet ud i
en række gode råd til de engelske piloter og
en opfordring til de allieredes flyfabrikan-
ter om at stramme sig op.

Model kontra forbillede
Bortset fra to ting, nemlig manglen på den
hængende næse og rulningshastigheden,
der ikke helt lever op til forbilledets flick,
flyver modellen overbevisende rigtigt. Star-
ten loregår smukt i lige linie, blot du med
lidt højderor klemmer det >låste< halehjul
til jorden, indtil sideroret overtager styrin-
gen.

Efter en ca. l0 meters kørsel hæves halen
og efter yderligere l0 meter (ved vindstille),
løfter du maskinen fri af banen. Fortsæt

DYKANGREB

l. Målet anflyves i 2.500 meters højde. Ud for målet
sættes motoren i tomgang.

2. Når målet er forsvundet under vingen, krænges over i el
dyk på ca. 50 grader.

3.

5

Der sigtes med hele flyet mod målet.
bringer farten op på ca. 800 km/t.
I ca. 1.200 meters højde løftes næsen

sekund senere udløses bomben.
Flyet rettes langsomt op samtidig med, at der drejes for
at undgå antiluftskyts.
I ca. 50 meters højde forsvinder flyet veek fra målet for
fuld motorkraft.

Vægt og dykvinkel

3 grader og I4.

6.
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med vandret flyvning, indtil du har rigelig
fart, og træk så op til passende operations-
højde.

Nu flyver du, med streg under flyver.
Der er ikke nogen flimren omkring som
med andre små modeller. Dora glider rundt
med en ro og ynde, som er en jumbomodel
værdig, men pas på. Det går stærkere, end
du tror, og de smukke sving er ikke tegn på

dårlige manøvreegenskaber. Under en al
mine første flyvninger kom nogle andre
modeller lidt tæt på, men med en iille be-
vægelse på styrepinden gled je*e ubesr'æret
ud af farezonen.

Med et par bemærkninger om. at jeg

kendte alle undvigemano\rerne. afslørede
mine medpiloter deres egentlige hensigter,
og under de efterfølgende i15ninger bler'
de klædt al ril skinder uden ansirengelser
fra min side.

Har du medbragt en bombe under tl1ei.
skal den også afleveres rigtigt på målet.
Skaiarigtig bombning med en FW 190 fore-
går enten som lavangreb eller dykangreb
som vist på figuren.

Husk at dykket skal foregå med motoren
i tomgang, og at du selvfølgelig altid dyk-
ker væk fra publikum. Pas iøvrigt på
ground fascination. Mere end 6n dykbom-
bepilot har sigtet sig selv og sin model lige
ned i målet.

Landingen kan næsten kun udføres ska-
larigtigt, med mindre du er helt vild med at
reparere, idet Cambria flyet som sit forbil-
lede har en meget høj stallhastighed.

På medvindsbenet nedsættes motorom-
drejningerne til hurtig tomgang, og med
næsen lidt nedad af hensyn til dit udsl'n.
passerer du langs landingsbanen med en
skalafart på 140 mph (miles per hour). Den
rette glidevinkel skulle, hvis det var rigtigt,
trimmes frem på flapsene, men i mangel af
samme må du anvende højderoret.

På tværbenet og på det sidste stykke ind
mod landin-ssbanen holdes uændret fart,
indtil du er lige over landingsbanen. Nu ta-
ger du gassen helt af. o_e lige før modellen
tager banen, rettes lorsigtigt ud til vandret,
således at du med 125 mph tager banen med
hovedhjulene alene. -{hså ikke nogen tre-
punktslanding med derie fl1'. Pa denne må-
de kan du stadig se fremad. mens fl.vet rul-
ler farten af, og når halen durrper ned, sik-
rer det låste halehjul, at du holder retnin-
gen.

Under taxikørsel er du blinder i-remad.
og maskinen skal enten ledes al jordperso-
nalet eller køre i zig-zag. Husk, ai du ikke

kan styre på halehjulet. Med lidt gas og et
hurtigt nøk på dyk- og sideror, kan der
imidlertid styres ret præcist, men det koster
øvelse.

Hvis du under anflyvning af pladsen ta-
ber højde for hurtigt, så giv gas. Forsøg ik-
ke at svæve med høj næse, når motoren er
stoppet. Modellen vil uvægerligt gå i stå og
tabe højde endnu hurtigere, og hvad værre
er, i modsætning til den rigtige FW 190 mis-
ter du styringen, inden flyet staller. Altså:

Hold flyet i fart, og du vil forbavses over,
hvor langt du kommer.

Det var - ikke i korthed - hvad jeg fik
ud af at lege med en af Cambrias prisbillige
jagermodeller, og Dora bliver bestemt ikke
min sidste Fun Fighter. Skulle du som jeg
blive 3F (Fun Fighter Fan), mødes vi nok
på himlen over næste års stævnepladser.

Ingen tvivl om, at både vi og tilskuerne
vil få det fornøjeligt, men et godt råd:
>Watch out for the Hun in the sun!< t'-1

RC-skala-VM i 1986:

Ta' til Norge, min ven!
En af de virkelig store oplevelser man
kan få inden for skala-sporten, er ver-
densmesterskabsstævnerne, der som be-

kendt afholdes hvert andet år. Det er

selvfølgelig en oplevelse for hold, men
det er det også for andre. - Vi er nu så

privilegerede, at det land, der har påta-
get sig at afholde mesterskaberne i 1986,

er Norge, og tilmed afholdes VM i Syd-
Norge, således at vi her fra Danmark
uden særligt besvær kan tage derop som
tilskuere.

Har man blot en lille smule interesse

lor RC-skalamodeller, sa er dettc en op-
level-se. man sent r il glemme. \lan r il pa

standpladserne kunne nlde de dejligsie
små kuns:rærker pa nært hold. og pa

tllrepladsen se dem blire lerende. nar
de i lufien skal konkurrere om den mest

skalalignende fl 1'r'ning.
To gange har jeg været med til VM-

skala, og jeg må sige: Snyd ikke jer selv

for den oplevelse, hvis I har en chance
for at få den! Og nordmændene kan or-
ganisere den slags - det ved vi fra
skala-træffene i Rakkestad.

Nu lidt lacts om VM-skala 1986:

Stævnet afholdes på Kjeller Flyveplads,
der ligger lige uden for Oslo ved et lille
sted, som hedder Lillestrøm. Ankomst-
dagen blirer ,røndag 6. 1,1. juli og afrej-
sedagen sonda-e d. 20. juli.

Det danske landshold blev udtaget
r,ed D\I-skala i august måned i 1985 i
Brønderslev, og det består af Ivar Nobel
lra >Den røde Baron<, Finn Rasmussen

fra >Sydfyns Modelflyveklub< og Poul
Mi.insberg fra >Radioflyveklubben
Slangerup<. Deres modeller skal nok

l'.\[-vincler.fra skala-I'',\I i ]981, Dave
.\|u-sterton nrccl De Hovillard Drot'er.
Foto: Benny Juhlin.

blive præsenteret for jer inden stævnet.
Hvem der skal være holdleder, er endnu
ikke bestemt.

Foruden at deltage med landsholdet
er vi blevet anmodet af Norsk Aero
Klubb, der officielt står for stævnet, om
at stille med en dommer som l. reserve

til de fem, der er udtaget hertil af
CIAM's sub-committee lor skala, ved
formanden Dennis Thumpston. Efter
meget omhyggelig overvejelse valgte
skalastl'ringsgruppen at opfordre John
\\'ilsfeld til det job, og det sagde han ja
ril.

Som sagt, har I mulighed lor at af-
sætte et par leriedage til at aflægge det-
te VM-skalastævne et besøg, så vil I ik-
ke fortryde det. Vi har planer om at ar-
rangere en lille tur på et par dage derop
for skala-dommere, men det vil man hø-
re mere om. Benny Juhlin

LAVANGREB

l.
2.

3.

4.

Målet anflyves i 50 meters højde ned.r. -:r x)kn.r r.
1,5 km fra målet stiger flyet til 300 me:e:.
Når flyet er helt på linie med måler. dlkk;. :1ad:.

5.

6.

Det udvalgte mål holdes nu
lige i sigtet, og der viges ikke
for evt. antiluftskyts.
Næsen løftes 3 grader, og I
sek. senere udløses bomben.
Undvigende drej og væk for
fuld motor i 50 metes højde.
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Tænk en tank
Sådqn udformer og placerer du din tank
Man ser ofte tilfælde på, at
tankudformning og tankplacering
har en afgørende indflydelse på en
models præstationer. Det gælder
for alle typer motormodeller.
Luis Petersen har skrevet denne
vejledning i, hvordan man
udformer og placerer sin tank
bedst muligt alt efter, hvad man
vil bruge modellen til.

Hver modelflyvegren har sine specielle krav
til tanken. For ikke at genere nogen specielt
vil jeg nævne tre typiske eksempler på fata-
Ie fejl:
FIC (fritflyvende motormodeller): Model-
len stiger lodret, motoren får en udsætter,
modellen vender om og smadrer med skri-
gende motor ned i modelkassen.
F2C (linestyret team-race): På vej mod en

sikker sejr, der mangler kun 20 omgange,
varmer motoren og sætter sig på sidste om-
gang.
F3A (radiostyret kunstflyvning): På vej
lodret ned drukner motoren lige idet der
skal rettes ud, og den sidste manøvre er det
stående et-tal.

Fælles for de tre ovennævnte eksempler
er, at det i ni ud af ti tilfælde af den slags
begivenheder er motoren, der får skylden,
selvom det oftest er brændstofsystemet, det
er galt med.

Lad os derfor se nærmere på årsager og
virkninger.

Karburatorfødning
Nåleskruen bestemmer, hvor meget brænd-
stof motoren får. Dette er selvfølgelig en
sandhed med modifikationer.

Brændstofmængden bestemmes også af,
hvilket tryk brændstoffet pumpes frem
med. Trykket er enten overtryk eller under-
tryk (sug).

Undertrykkets størrelse bestemmes af,
hvor hurtigt luften strømmer igennem ven-
turien. Gamle Bernoulli opstillede en for-
mel for trykkets variation som funktion af
lufthastigheden.

Fig. I viser, hvordan man ved at mindske
diameteren i venturien øger hastigheden lo-
kalt og dermed sænker trykket. Populært
sagt falder trykket med kvadratet på luft-
hastigheden.

Fig. I %/

Fig. 2

Fie. 3 1.

Hvad der får luften til at bevæge sig ind i
motoren, er normalt stemplets bevægelse.
Når stemplet går op, suges luften ind (om-
vendt for en firtakter).

For ikke at begrænse motorens effekt for
meget vil man gerne have så stor en indsug-
ningsdiameter som muligt (og dermed et lil-
le tryktab).

En motor med fast venturi vil få bedre
sugeevne, jo højere omdrejningstal den kø-
rer med, hvorimod RC-karburatoren med
den variable brændstoftilførsel og indsug-
ningsareal har et rimeligt konstant suge-
tryk. Se fig. 2. Praktiske sugehøjder er mel-
lem 100 til200 mm vandsøjle (VS).

Når indsugningsarealet bliver så stort, at
der ikke kommer noget sug til at hive
brændstoffet til motoren, anvender man
trykfødning.

Trykket kan frembringes før nåleskruen
ved hjælp af en pumpe, man kan løfte tan-
ken op over venturien, eller trykket kan
komme fra selve tanken.

Perry laver tryk efter tanken ved hjælp
af pumper drevet af variationerne af tryk-
ket i krumtaphuset eller vibrationerne i mo-
toren. Perry og Robart pumper er dog ikke
særlig populære mere på grund af deres
pris og pålidelighed. Mekanisk drevne

pumper ville nok være mere pålidelige, men
sådanne er ikke i handelen endnu.

Ved at hæve tanken får man ganske vist
et positivt tryk, men det kræver ligeudflyv-
ning for at virke.

Den mest brugte løsning er at tage tryk
fra motoren til at sætte til tanken. Figur 3

viser, hvor trykket tages fra.
l. Timet tryk tages fra krumtaphuset; hul-

let bores modsat venturiåbningen, såle-

des at trykrøret er åbent, når trykket i
krumtaphuset er højest, omkring 200-

400 mm VS.
2. Middeltryk tages ofte gennem en af bag-

dækselskruerne, omkring 100-250 mm
vs.
Problemerne med disse trykformer ligger

i, at motoren under start kan fyldes med til-
bageløb af brændstof fra tanken, og at
trykket er afhængigt af omdrejningstallet.
3. Pottetryk tages fra forskellige steder på

lyddæmperen, og alt efter udstødnings-
rørets størrelse og omdrejningstallet
ændres trykket.

For at få glæde af trykket skal hullet i
trykniplen være omkring 2 mm.

Tryk omkring 100-300 mm VS.
Et problem med pottetryk er, at en del af

den halvforbrændte olie returnerer til tan-
ken med deraf følgende problemer.

For at tryksystemer kan fungere, skal de

være tætte.

Fig. 4
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Suttank (Penbladder)
Opfundet af opfinderen af linestyring,
amerikaneren Jim Walker, omkring 1950.

Nu bliver den næsten udelukkende brugt af
linestyrede speedflyvere og combatfolk.

Fordelene er et næsten konstant højt
tryk, ca. 3.000 mm VS, der gør tankplace-
ring mindre betydningsfuld, samt en for
combatfolk betydningsfuld ting: Uanset
hvor skrappe manøvrer man laver, så kom-
mer der aldrig luftbobler i fødningen (com-
batmodeller trækker 30-40 G i vendinger-
ne). Og endnu en væsentlig ting for com-
bat: Brændstoffet fortsætter med at løbe
ud efter at venturien er fyldt med jord, såle-
des at den bliver renset, hvis da ellers krum-
tappen lukkede ind til krumtaphuset.

Men træerne vokser ikke ind i himlen;
sutter tåler ikke dieselbrændstof, der er en
maksimal tankstørrelse pi ca. 2ffi cm3, hvis
man da ikke forbinder en række sutter,
som Jim Walker gjorde.

Det kan også være svært at have sine tan-
ke i fred for ungerne.

Tankplacering, trykhøjde H
Se figur 5 og 6.

I stort set alle modelflyveklasser er det af
største vigtighed, at brændstoftrykket er
konstant uanset hastighed og flyvestilling,
dette opnås ved at lægge tanken så tæt på
karburatoren og dens centerlinie som mu-
ligt.

Ud over tankplaceringen gælder det om
at gwe forskellen mellem brændstoftryk og
variationen i trykhøjden H så stor som mu-
lig.

Som det ses af figur 2 er suttanken bedst
egnet til formålet, men måske lidt uprak-
tisk, indtil man har lært knebene.

Trykket ved nåleskruen afhænger ikke
bare af tyngdeaccelerationen, men også
modellens accelleration har indflydelse, of-

Fig. 7

Sruni æffi ffi't^#:;%
lOokn/t./8n lne /S0kn/t./6m /ine

Fis. 8

te opnås 5-15 G i manøvrer. Særlig de line-
styrede modeller er udsat for store påvirk-
ninger. Fig. 7 viser typiske belastninger ved
ligeudflyvning, men såsnart man stiger,
ændrer forholdene sig.

I flere linesty,ringsklasser udnytter man
rirkelig forskellene i trykhøjden H:

I F2B kunstfln'ning >finakter( mororen
på en fed blanding ved Iigeudfllwning. Un-
der stig slår motoren over i >totakt<, når
brændstoftrykket falder. På vej ned går
motoren nærmest i stå, når blandingen igen
bliver fed.

I F2C team-race skal modellen kunne ac-

Fis. 9

cellerere fra start. Man placerer derfor tan-
ken på ydersiden af venturien, således at
der er brændstof til starten, elterhånden
som hastigheden øges, får motoren mindre
brændstof, og den kører forhåbentlig per-
fekt.

I F2A speed er problemet at få modellen i
luften, idet man bruger effektlydpotte.
Tanken lægges her inden for venturien, så-

ledes at man kan knibe motoren på jordert,

så den kører hurtigt nok til at lette. Efter
den er i luften øges omdrejningerne og ha-
stigheden. Når potten så tænder, bruges of-
te en ventil, der åbner for ekstra brænd-
stoftilførsel foruden det ekstra tilskud fra
centripetalaccelerationen.

Tanke
De fleste tanke mon kan købe er principieh

forkert udformet.
Det er selvfølgelig lidt af en påstand,

fortsættes næste side

2l

Ballon,/pose

Fig. 10



men se på fig. 5 og 6. Hvis din tank ser så-

dan ud, eller du har en klunktank med to
åbne rør og en klunk, har du indbygget et
ekstra problem.

Disse tanke føder nemlig ikke motoren
konstant. Alt efter hvor fyldt tanken er, får
motoren mere eller mindre brændstof. Det
typiske symptom er, at motoren for ikke at
brænde al i slutningen af tanken skal have
så meget brændstof, at den kører for fedt i
starten.

Løsningen på dette problem blev beskre-
vet af fysikeren Mariotte for hundreder af
år siden, og denne løsning bliver brugt af
hønsefarmere og blomsterhandlere. Se fi-
gur 8. Blandt modelflyvere benævnes tanke
udformet efter dette princip: Mariotte-,
uniflow-, reguflow- og chicken-hopper-tan-
ke.

Tanken bibeholder konstant atmosfære-
trykket ved føderøret, eller rettere der hvor
udluftningsrøret slutter. Uanset væskehøj-
den vil summen af væskesøjlens tryk og
partialtrykket over væsken være lig trykket
i bunden af udluftningsrøret. Dette bety-
der, at så længe man holder partialtrykket
under damptrykket, virker Mariottes prin-
cip. Altså en 3-4 meter høj tank med kon-
stant fødning.

Figur 9 viser en RC-tank modificeret til
Mariottes princip. Klunken erstattes med
en dobbeltklunk, således at udluftningsrø-
ret følger sugerøret, overløbet lukkes efter
fyldning - og man har en tank med kon-
stant fødning.

Hvis man stadig har problemer med su-
gehøjden, kan man sagtens bruge krumtap-
hustryk blot ved at tilslutte udluftningsrø-
ret til trykniplen.

En anden løsning til konstant fødning er
vist i figur 10. Fidusen er her, at man selv
bestemmer, hvilket tryk brændstoflet sæt-
tes under, samtidig er der ingen luftbobler i
brændstoffet. Også her skal man sørge for,
at middeltrykket i brændstoffet er betyde-
lig højere end trykvariationen som følge af
manøvrer. Trykket kan tages fra motoren
eller en cykelpumpe.

Endelig er der karburatoren med svøm-
merhus. Den dur kun til rekordforsøg og li-
geudflyvning og bruges kun sjældent.

Som ekstra lekture kan jeg anbefale Mo-
delflyve Nyt2/79 om stunttanke, l/82 line-
styring og4-6,/78 om speedtanke. n

0,8 cm3 combatmodellen >Spirik<
Linesty ret kampflyv ningsmodel

Jan Lauritzen
er mester for
denne lille
combatmodel,
der er beregnet
til 0,8 cm'
motor. Jan har
også skrevet
artiklen her.

0,8 cm' combat startede lor nogle år siden
som en speciel sommerlejrkonkurrence. Af
hensyn til Cox Babe Bee motorerne fløj
man først med 8 meter liner, men da der
blev brugt meget få Babe Bees, og de 8 m
viste sig at være upraktiske med hurtigere
motorer, gik man over til 10,5 meter liner.
Den nu mest brugte motor er Paw 0,8 die-
sel, men Cox Black Widow og Cox Tee Dee
ses også - af og til ombygget til diesel.

Selv om Cl-unionen kun alholder kon-
kurrencer for 0,8 cm' combat på sommer-
lejren, kan man have meget skæg med disse
små modeller på klubplan. F.eks. kræver
de mindre plads og støjer mindre end 2,5
cm'modellerne.

Den lørste model, der blev almindeligt
udbredt, var >Little Bugbear<, der kan kø-
bes som byggesæt fra Leif O. Mortensen.
Siden er der dukket flere modeller op ved
konkurrencerne. Nogle lavet af skum, som
FAl-modellerne, andre af balsatræ be-
klædt med solarfilm eller mylar (se f.eks.
>Mini-Banzai< i Modelflyve Nyt 2/84).
Unionens tegningsservice har i et par år
haft )Tanti( på programmet. Den udskif-
tes nu med >Spiril<.

Byggevejledning til Spiril
Forkanten laves af tre 6 mm lister, hvoraf
de to er 15 mm og den sidste l0 mm bred.
Listerne limes sammen, således at l0 mm li-
sten ligger mellem de to l5 mm lister, og så-
ledes at de alle flugter langs den ene side.
Sørg for, at forkanten er spændt godt fast,
for at den ikke skal blive skæv.

Tegningen eller en kopi i fuld størrelse
sættes fast på et byggebrædt. Når forkan-
ten er gennemtør, fæstnes den til bygge-
brædtet over tegningen. Herefter pålimes 6
stk. 3 mm ribber, der er udskåret i fuld
længde og bredde, men med udskæring for
for- og bagkant.

Bagkanten laves af to 3 mm lister, der li-
mes sammen. Inden bagkanten limes på
plads, limes halen fast på den. Midterrib-
ben laves af et stykke l0 mm balsa - læg
mærke til åreretningen: på tværs - og to
l0x2 mm fyrrelister. Balsastykket limes
fast til forkanten, og mens det ligger og tør-
rer, saves de to lister af i rigtig længde. Den
ene ende, der skal limes på bagkanten, høv-
les spids (se tegningen). Når dette er gjort,
limes de på balsastykket. Vær helt sikker
på, at limen er gennemtør, inden du bukker
dem ned og limer dem fast på bagkanten.
For at opnå samme profil på midterribben
som på de øvrige ribber, kan der limes et
par 4 mm lister uden på fyrrelisterne.

Bor et hul gennem de to fyrrelister i mid-
terribben, således at trekanten kan køre
uhindret af balsaklodsen. Trekanten holdes
på plads ved at skubbe noget brændstof-
slange om skruen. Vingetipper af 6 mm bal-
sa monteres. På ydertippen fastlimes ca. l0
gram tipvægt. I indertippen bores huller til
messingrørene, hvorigennem udføringswi-
ren føres.

Tegn op, inden du høvler forkanten til,
så den bliver 5 mm smallere ved tippen end
ved midterribben. Ribberne prolileres ved
hjælp af ribbeskabelonen, der kan laves af
krydsfiner eller metalplade.

Efter at have limet motorbjælkerne,
krydsfinerpladen, samt støttetrekanten, der
laves af tre lag 6 mm balsa, fast med epoxy,
profileres forkanten.

Tanken laves af hvidblik eller messing og
Iimes fast i modellen med epoxy.

Når beklædnings- og forstærkningstre-
kanterne er sat i, beklædes modellen. Husk
at lave hul til stødstangen. Højderoret kan
sys på med fiskeline eller sættes fast med en
kraftig tape.

God fornøjelse!

- Det er en kluk-tqnk!

s'i/r. ,

l
,!t
I

I

22

t'llti'2.



J
t
:E

-J
@
CD

OJ

=
L
o

_c.

<;Ø;
J
4L
cri o

Lol;-o
clo

I

E
E
@

O)
o

co

o
O)
N

I

:an

=
V
cn

E
i,!_lZ
.i
(/')

)<

E
E

LJ)

cf,

E
lrl

z
Lt
Ø
O
4

C

S

E
a
O

X

E.E

O)
C
L

o
-
E
o(,

o
L
o_

o
c:

E
o
Ø

.o

+
d
L
o

(,.l
.J

'..\, cn
..\ c

E
{

'l
I
I

I

I

I

I
I

I

I

I

I

\.t\
I

I

I

m\\

__l

Y
(n

(_r
z-

n-
E

-
:o

N

E
E

c)

X
O

E
E
(o

E
E

ct

tr
il-
e
E
O
x
(\

o)c
L
o)
-o
-cl't

=
Co
5
_a
oj

LN

SPIRIL
0 8 cm3 COMBAT

KONSTR.: JAN LAURTTZEN

z5



a\

N.

$$

N

,i

\

N

\
o
a

$N

4h\ |

$ilr
\$
rls

N
JNr I$

$t$$

N

s$

$$

s$

5

T

r$$

il$}

$$[$

il

t
\,

\\

\\

e

$
$
(
t\\

*\

LI

Ia\

1

1
I

I

h\
et
a

h

r$

)8$

t$s

$ti



Byg en indendørs chuckglider
Vintertid er byggetid, er der nogle
som hævder. Andre mener, at
vintertid er indendørstid - og
dermed hentyder de til, at vinteren
er som skabt til at flyve med
indendørs fritflyvningsmodeller.
Hvis du ikke har ptøvet denne
spændende form for flyvning før,
så begynd med en indendørs
chuckglider - f.eks. ved DM for
indendørsmodeller, som afholdes i
februar måned (se indbydelsen
under meddelelserne fra
Fritflyvnings-unionen).
Jørgen Korsgaard har sendt os
tegning og beskrivelse til en
passende model .....

Tiden for indendørs-DM nærmer sig med
hastige skridt. En af de klasser, der normalt
har flest deltagere, er chuckgliderklassen.
Og her viser erfaringerne, at modeller på
mellem 3 og 6 gram opnår de bedste tider.
Min velkendte >Upstart IV< vejer lige knap
6 gram, men den er faktisk svær at bygge
på grund af størrelsen, hvorfor jeg her i ju-
leferien byggede mig en formindsket udga-
ve. Jeg har dog tilladt mig at designe en ny
kropsfacon, som hverken er bedre eller dår-
ligere end den originale lige pind. Men den
er anderledes!

Vingen er opbygget af to stykker balsa,
den forreste del er af C-grain (quartergrain)

- for at gøre den vridningsstabil) - og
den bageste del af A-grain (balsa med >li-
ge< årer), som er meget bøjelig og derfor
velegnet som flap. De to stykker limes sam-
men kant mod kant, hvorefter de to vinge-
halvdele profileres på oversiden. Sørg for,
at flappen bliver meget tynd. Krumningen
af profilet fås ved atbøje vingehalvdelene i
hænderne, så de derved efterhånden krum-
mes - det hjeelper også at ånde lidt på vin-

gestykkerne under arbejdet. Derefter slibes

de i smig og limes sammen, herved bliver
proiilets krumning permanent. Husk at
skære ca. 3 mm af flapdelen ved roden, så

flappen kan gå fri af kroppen.
Har man brugt solidt balsa, er det sand-

synligvis ikke nødvendigt med kulfiberfor-
stærkning, men jeg har brugt det, da mit
balsa var meget let. Man bruger >rå< kulfi-
berroving, som man kan trævle op i passen-

de tynde trævler eller tråde. De skæres af i
længden og limes på med celluloselim, som
helst skal fortyndes lidt og tilsættes et par
dråber amerikansk olie for ikke at trække
balsaen skæv og ødelægge profilet i vingen.
Læg tråden på balsadelen, kom lim ovenpå
og tryk den igennem kulfibrene, hvorved de
gennemr'ædes og hæfter.

Iør'rigt kan man sagtens bygge modellen
helt i A-grain, hvis man ikke har andet.
Forkanten på ringen kan forstærkes med et
par dråber cyano-lim, som fordeles jævnt
langs hele forkanten på over- og underside.

Kroppen er også vist forstærket med kul-
fiber, men har man et stykke godt stift 2
mm er det nok ikke nødvendigt med denne.
Dog bliver kroppen meget stiv af kulfibe-
ren.

Husk at slibe alle balsadelene så tynde
som angivet på tegningen, det gør modellen
lettere og derved stærkere de rigtige steder.
En skydelære er et godt instrument til kon-
trol af tykkelserne.

Den færdige model trimmes til højrekurv

- husk at montere finnen skævt plus even-
tuelt haleplanstilt. Højre flap og dermed
den inderste i kurven må godt have lidt me-
re krumning end den venstre. Herved har
modellen ikke så let ved at gå i styrtspiral,
men den flyver også nemmere lige ud ved et
hårdt kast, så man kan få den lige op under
loftet, hvor den skal vippe rundt og påbe-
gynde gliddet og lande efter ca. 25-30 se-

kunder - forhåbentlig!
Vi ses til indendørs-DM i Taulov! I

.lm,l,m,l -,i 
"1,#,1 

*tffi
Spændingsindikator
Hans Geelbach Andersen fra Munkebo på

Fyn har begået en smart lille >dynamisk
sikkerheds indikator<, som med en lysdio-
de i god tid fortæller, hvornår der ikke læn-
gere er strøm nok på modtageren til fortsat
sikker flyvning.

Ideen og virkemåden er ikke ny, men
denne konstruktion udmærker sig ved kun
at veje 2-3 gram og at være yderst robust
over lor diverse påvirkninger i flyet.

Indikatoren fungerer grolt sagt på den
måde, at dioden er slukket, så længe der er

strøm nok, det vil sige over 4,4 volt, og den
lyser permanent, når spændingen er under
4,2 volt.

Umiddelbart lyder det som om dimsen
kun kan bruges til at finde styrtede fly i
mørke, for med en spænding på under 4,2
volt er man jo faldet ned, men der er system,
i galskaben. Eller rettere: Brugeren sørger
for systemet.
a. Du anbringer indikatoren i en given mo-

del og tilslutter den enten til kontakten
eller til modtageren gennem et servostik
(rød ledning til plus).

b. Tænd for sender og modtager og )flyv<
med modellen stående på jorden.

c. På et eller andet tidspunkt begynder dio-
den at blinke, når servoerne bevæger sig.
Spændingen er nu faldet til 4,4 volt, og
det er kun et spørgsmål om tid, hvornår
du >falder ned<.

d. >Flyv< videre, men tag tid på, hvor læn-
ge det varer, inden indikatoren lyser
konstant, også når servoerne holdes i ro.
Dette tidspunkt angiver, hvornår flyv-
ning ikke længere er mulig.

Omsat til praktisk flyvning betyder det, at
du efter hver flyvning checker om dioden
blinker, når rorene bevæges, og har du
f.eks. en margin på 30 min. mellem >blink<
og >konstant lys<, kan du hurtigt afgøre
med dig selv, om du med sikkerhed kan ta-
ge endnu en tur i luften. Husk blot, at blin-
keriet kan være begyndt straks, da du kom
i luften på den sidst foretagne flyvning, og
at denne forlods skal trækkes fra din sik-
kerhedsmargin.

For store modeller, hvor der er rigelig
plads til en stor akku, har indikatoren nok
ikke den store betydning, men med små
modeller, hvor der oftest anvendes helt små
akkuer, kan den fint vise, hvornår det er tid
at skifte til en af de medbragte reserveak-
kuer.

Interesserede kan købe den >dynamiske
sikkerheds indikator< ved firmaet Avionic,
hvormed Hans Geelbach Andersen har
truffet aftale om forhandling.

Lars Pilegaard

hr

Her ses starten af en indendørs chuckglider. Billedet er fra en konkurrence i Taulov. Kunsten er
at Jå modellen til at stige helt op under loftet - uden at støde på - rulle rundt og derefter glide
ned til gulvet i cirkler. Foto: Hugo Ernst.
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være ))clumsy( at flyve med, selvom Herr
Franz Kavan lover, at den er >vollkunst-
flugtanglich und bestens fiir den Riicken-
flug geeignet<<, dvs. fuldt kunstflyvnings-
dygtig og meget egnet til rygflyvning!

Selve bygningen var både let og vanske-
lig. De forskellige træspanter, der er for-
trykt på en krydsfinerplade, passede præ-
cist i kroppen - dejligt. I byggesættet er
den nødvendige lim medleveret til limning i
kroppen, til vinduer samt en slags locktite
(>låsemiddel<) til skruer og møtrikker.

Til limning i kroppen skal ubetinget -efter behørig affedtning og sandpapirsbe-
handling - bruges en langtidshærdende
epoxy. Jeg har prøvet noget korttidshær-
dende, og det holdt - ifølge en foretaget
styrkeprøve - slet ikke nær så godt, idet
limningen går op mellem kroppen og limen.

En fejl i kroppen var det fra fabrikken
udsavede hul i bunden til blæsekøleren -den lille fan, der skaffer køleluft til moto-
ren. Hullet var både alt for stort og excen-
trisk placeret, men dette retter sig forment-
lig hen ad vejen, idet den medleverede krop
nok er fra et lager af >gamle< kroppe,
hvori blæseren var lidt større.

Kavan Bell Jet Ranger er en flot skalamodel.
Bemærk den lange rotoroksel på dette billede.

Som det ses, kan der sagtens kortes et godt
stykke of rotorakslen, før hovedrotoren
rammer halen. Alle fotos: Jan Toft.

Der er i byggevejledningen, som iøvrigt
skal bruges sammen med tegninger i Ka-
vans katalog, der medfølger, lidt forvirring
mht. servoindbygning.

Der er tre systemer, nemlig et hvor ser-
voerne bevæges op og ned, når der skal gi-
ves mere eller mindre indstillingsvinkel på
rotorbladene (kollektiv pitch), dernæst et
hvor styretrekanterne bevæges op-ned og
endelig det, jeg har valgt, hvor der via en
dobbeltmixer og en enkeltmixer opnås kol-
lektiv pitch. Til dette system, som jeg anser
for at være det mest præcise, må der des-
værre købes ekstra ind, nemlig de to mixere
samt et sæt styretrekanter med konsoller.

Jeg bruger fem servoer, således at det er
muligt at køre med næsten samme rotor-
omdrejninger ved negativ, nul og positiv
pitch, hvilket giver en bedre styring og hur-
tig reaktion, når der gives kollektiv pitch,
end hvis rotoromdrejningerne (motorom-
drejningerne) følger med ned, når man fjer-
ner pitchen.

I byggesættet er der en folder med >news
items<, dvs. nyheder, med de seneste >ud-
viklinger< af modellen, bl.a. kan >halepla-
net< medinddrages, således at det hjælper
til ved loopmanøvrer som højderoret på
fastvingede fly. Endvidere er det vist, at ha-
lerotornavet kan files ovalt, således at hale-
rotorbladene kan pendle frit plus,/minus 10

grader, se illustrationen på side 28.

Dette giver en halerotor, der kan indtage
en aerodynamisk neutralstilling uhindret.

Om mekanikken kan der kort siges, at
det er gedigent udført, dog kunne jeg godt
tænke mig lidt flere kuglelejer!

Hovedrotorbladenes ophæng har jeg
ændret på den måde, at jeg først og frem-
mest har lavet nye lejebøsninger af messing
og til en 4 mm stålbolt i stedet for som ori-
ginalens kun 3 mm bolt. Bladholderne er så

boret tilsvarende op, dog således at der er 4
mm gevind i den ene side, så det er muligt
at bruge nylock møtrikkerne også som
kontramøtrikker, så bladets pendelbevæ-
gelse frem og tilbage sker det rigtige sted,
nemlig mellem messingbøsningen i rotor-

.., " 
' *{; f,'1i 1:rir''

I byggesrettet er der en smart smørepen - det er bare ærgerligt, at den ikke ksn tdle methano!
overhovedel. Det kan jo være svært at undgå at komme i kontakt med detle stof, hvis man er
modelflyver og -t'lyver med de grengse totakts-motorer.

j
!
I

Kavan >Bell Jet Ranger<

Sorger og glæder med en
velflyvende Rc-helikoptermodel
Modelflyve Nyt har af den danske
importør, Avionic, på lempelige
vilkår fået stillet et byggesæt til en
Kavan Jet Ranger til rådighed for
en prøvebygning.
Modellen er blevet bygget af Jan
Toft fra AMC, og han
fremlægger her sine erfaringer fra
såvel bygning som flyvning med
Jet Ranger'en.

Kavan's >Jet Ranger< helikopter er en ska-
lamodel i størrelse l:10 og af den modelty-
pe, der har al mekanikken bygget ind i en
epoxy-glasfiberkrop i modsætning til
Schliiters system, hvor al mekanikken er
>hængt< på et metalskelet, hvor man så

kan hænge en >pyntekrop< udenpå.
Byggevejledningen til Jet Ranger'en er

på engelsk - hvis man ikke kan læse det,
er det muligt at få en anden - på tysk!

Vejledningen var af og til ret svær at fin-
de ud af - der blev meget ofte henvist til
nogle fotos, hvilket resulterede i, at jeg ro-
dede kasserne igennem et par gange for at
finde de fordømte fotos - de var der ikke,
og dette påtalte jeg over for Avionic, der er
importør af Kavan, men det var ikke noget
problem. Frede Vinther kørte til Ntirnberg
personligt og hentede en ny udgave af byg-
gevejledningen, den på tysk og med fotos

- fint gjort! (Der er iøvrigt nogle, der si-
ger, at han skulle derned alligevel!)

Da jeg hentede byggesættet, troede jeg,

det var en engelsk dobbeltdækkerbus, jeg
havde købt i to kasser. Den ene var enorm
og den anden mere almindelig. I den store
lå selvfølgelig kroppen og i den anden lå
mekanikken meget smukt ordnet. Jeg syn-
tes, kroppen så betænkelig stor ud, så jeg
var spændt på, om den kunne holdes på de
lovede 4,5 kg og lremfor alt, om den ville
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Servoindbltgningen i >toppen<< af modellen;
dobbelt- og enkehmixeren kan anes. Endvidere
ses den store afstand mellem skruehullerne til
de 3 rnnt skruer, der.faslgør toppen til reslen
of kroppen. En ekstra skrue er tilføjet i hver
side, her vist ved pilen i den ene skle, øverst.

bladet og stålbolten - og ikke i bladholde-
ren, der er af aluminium.

Jeg er nemlig også gået borr fra der origi-
nale system, hvor rotorbladene er fastlåst i
diametralt modsatte positioner, så deres
position nu i stedet er bestemt af centrifu-
galkraften samt summen af de aerodynami-
ske kræfter - da dette giver en kraftforde-
lingsmæssigt mere korrekt rotorbevægelse.

Motor og dæmper
En motor skal der også investeres i, og jeg
har valgt en HP 61 Gold Cup ABC, en mo-
tor jeg har prøvet før, og som jeg ved er
yderst pålidelig. Desuden leverer den en
masse kraft, specielt med resonanspotte,
hvor jeg af hensyn til indbygningsmålene
har valgt en Rossi 0.81 potte med en hjem-
melavet dæmper fremstillet af et udbanket
33 mm Ø støvsugerrør af aluminium. Det er
rigtigt, at en 0.81 er en 13 cm' moror. men
det gør kun, at hvis man bruger resonans-
potten fra en sådan, kan den ailiortes lcie:-
ligere (manifolden gøres kortere). og man
slipper for at have et halvt udstødningsrø:
hængende ud af helikopteren. 13 cm' por-
ten er oven i købet født kortere end en 10

cm3 potte. Bemærk dog, at der her er tale
om den >>rå< resonanspotte uden dæmper-
del overhovedet - længden af selve potten
med hjemmelavet dæmperdel er kun 35,5
cm.

Indbygningen af motoren går let - med-
bringeren på krumtapakslen skal fjernes og
en tynd skive lægges mellem frontlejet og
blæseren, der monteres på krumtapakslen

- man skal selv bore hullerne i motorfun-
damentet til befæstigelse af den motor,
man nu har eller køber.

Radioinstallation
Af radioudstyr bruger jeg Futabas 7-kanals
>guldanlæg< og Futabas 7-kanals modta-
ger - en miniudgave med 7. kanal i batteri-
stikket - smart.

I senderen har jeg så byttet om på gas- og
krængerorspotmetrene, så jeg kan bruge
krængeror-siderormixeren som anlægget er
født med til mix mellem pitch og halerotor
(pitchen styres på gaspinden, der jo nu har
krængerorspotmetret). Desuden har jeg
indbygget en ekstra mixer, der forbinder
pitch og motorgas (6. kanal), dvs. jeg bru-
ger ikke det mekaniske mixersystem, der er
beskrevet i byggevejledningen.

Servoerne er Futabas S28-servoer, der er
rimeligt hurtige og har en passende træk-
kraft samt er prisbillige. En gyro har jeg og-
så monteret, nemlig Futabas, der har den
fordel, at den har to følsomhedsindstillin-
ger, som man hver kan justere mellem 0 og
10090 og så kan man, mens man flyver, via
en ekstra kanal på senderen skifte mellem
de to forudindstillede følsomheder.

Det sidste bygningsarbejde er montering
al vinduerne, hvilket kan gøres med den
medleverede lim eller de rigtige gummimon-
teringslister - endnu et plus på skalasiden,
sammen med de transfers, der er byggesæt-
tet - flere forskellige at vælge imellem.

En rystende oplevelse!
\u kommer ri så til, om helikopteren kan
t11'rel Den ie_ier flleklar og tanket 4,8 kg.

En dag med iini ve-ir ;år jeg den stariet

- og så begl'nder alle mine problemer, lor
dy'ret ryster ret voidsomt. så jeg pakker
sammen og går hjem og kontrolafvejer ro-
torbladene.

Det hjælper ikke, og næste gang jeg
prøver er koblingen gået i stykker. Koblin-
gen består af et nylontandhjul med tre tre-
kantede tappe, der holder tre aluminium-
svingklodser, der ved et vist antal motor-
omdrejninger svinger ud og griber lat i
>bremsebelægningen< indvendigt i kob-

lingsblokken, der via en tandhjulsudveks-
ling driver hovedrotoren, dvs. kraften fra
motoren overføres til rotoren via de tre tap-
pe af nylon eller plastik. Disse tappe bræk-
kede, og så var der ingen kraftoverførsel!

Herefter kører jeg i fast rutefart mellem
hjemmet og modelflyvepladsen i lang tid,
mens jeg prøver noget nyt hele tiden. F.eks.
indbygger jeg et træspant mere og limer
kultråde indvendigt i kroppen, men lige lidt
hjælper det mod rystelserne - der går end-
nu to koblinger og et par rotoraksler bøjes
pga. rystelserne, og jeg skifter bladholder-
akslerne ud - og så pludselig flyver den
ganske pænt. Jeg får fløjet en del med den i
stille og roligt tempo, men så, da jeg vil
prøve at flyve hurtigt, kommer rystelserne
uden varsel igen, og hele servobrædtet ry-
stes løs!

Jeg lår samlet det hele igen med ny rotor-
aksel og så til helitræf i Toftlund, hvor tap-
pene i koblingen går i stykker igen. Denne
gang er det et stålnav, der går i stykker - et
nav med ståltappe på, som jeg havde lavet
til et af de gamle koblingshjul.

Med velvillig assistance fra Lars Høeg
blev der så fremstillet en ny kobling magen
til den type Schliiters helikoptere bruger.
Høeg-Inventarfabrik i Toltlund udlånte
venligst drejebænk til dette formåI. Den
nye kobling skrues så fast til nylonhjulet
med tre stk. 3 mm skruer og har fungeret
upåklageligt lige siden.

Der snakkes med mange heli-folk til træl
og seminarer, men ingen kan komme på
flere mulige årsager til mine problemer.

Problemets løsning
Men så her i siutningen af oktober opdage-
de jeg noget, som man bagefter kan slå sig
på panden over og sige >Nååhh ja ...!< til.
Hullet til rotorakslen i rotorhovedet var bo-
ret ca. l/10 mm skævt ud!

Med et nyt rotorhoved og en nu 6 cm af-

.fortsættes nrBste side

Vinkeldrevs-tandhjulene har jeg indkapslet ved ganske simpelt at lime I mm balsaplader pd de
åbne sider med l0 sek.-lim, og så kan man, uden at det sviner under driften, filde det opstdede
rum næsten op ned.fedt.
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Po billedet Iil venstre ses, ht'ordan nun kan file hullet i halerotornavet ovalt. På billedet til højre ses, hvorledes halenovet derved køn pendle ca. 10"
til hver sirle. >Pendlingen<< betyder, at halerotoren kan indtoge aerodltnamisk neutralstitling a;f sig selv.

kortet hovedrotoraksel flyver den - og den
flyver faktisk ret godt og det endda med
aluminiums-styrerotorblade, der jo pga. af
vægten dæmper helikopterens reaktion på
styreimpulser - næste trin bliver at monte-
re styrerotorblade af træ.

Om selve det at flyve helikopteren kan
det siges, at den virker rer >godmodig<,
samtidig med at den er ret livlig, og så kan
den flyve meget stærkt. Dette er opnået ved
en strømlinet form på kroppen i kombina-
tion med, at rotorakslen hælder 5o fremad,
så kroppen indtager en korrekt stilling i
forhold til luftstrømmen ved fremadflyv-
ning. Kavan har da også foretaget vindtun-
neltests af Jet Ranger-kroppen, hvilket
man kan se i Kavan kataloget.

Koblingen et svagt punkt
Koblingen er nok et problem - måske ikke
ved >almindelig forsigtig< flyvning, men
ved hårdere belastende flyvning, idet mine
>rysteproblemer< sikkert kan sidestilles
med hård flyvning, og rystelserne kunne
koblingen jo ikke holde til. Dog kan jeg ik-
ke med sikkerhed sige, at rystelserne var år-
sagen til, at koblingen gik i stykker - jeg
har ikke prøvet den originale kobling efter
at helikopteren er begyndt at flyve.

Toppen af kroppen, der er skruet på re-
sten af kroppen med kun fire 3 mm skruer,
bærer hele servobrædtet og rotorakslen,
dvs. alle påvirkninger mellem krop og ho-
vedrotor overføres ved hjælp al lire små
skruer med stor afstand imellem. Det må
anbefales at )indføre( et ekstra par skruer
midt mellem de eksisterende; hele helikop-
teren løftes jo i dem!

>>Plusser<< ved Jet Ranger
* Robust og veludført mekanik, tandhju-

lene er ai god kvalitet.
* Er >godmodig< og alligevel ret livlig og

kan flyve stærkt.
* Rotorakslen kan afkortes uden videre -hvis man altså ikke laver hårde landin-

ger, for så er der jo fare for at klippe ha-
lebommen med rotorbladene!

* Helikopteren er en meget flot skalamo-
del, synes jeg.
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* Service og eftersyn er det nemt at kom-
me afsted med.

* Bygningen går rimeligt let.
* Efter at have fløjet en del med den kan

jeg sige, at de steder, jeg synes, der _sodt
kunne være kuglelejer, er rimeli_et slid-
stærke.

>Minusser( ved Jet Ranger
o Der >mangler< et par kuglelejer i styre-

mekanikken.
Det er formentlig tvivlsomt, om den ori-
ginale befæstigelse af )toppen( med ser-
vobrædt og rotoraksel kan holde til vir-
kelig hård belastning uden ekstra skruer
og forstærkning af glasfiberen omkring
hullerne.
Kombinationen af lang rotoraksel og
lavtliggende motor kan give nogle mær-
kelige rulninger, da pendul-effekten bli-
ver stor.
Indbygningen af resonanspotte er ret
vanskelig, i det mindste ved motor med
sideudstødning.
Koblingen havde jeg som nævnt en del

Sådan
afrundes
banen
vetl
slibning

rullen presser

skitse af fritøbet 
en hulning

kvaler med - en anden type er ønskelig.
r Så er der selvfølgelig det skævt udborede

rotorhoved - sådan et må ikke kunne
slippe ud fra fabrikken!

Modifikation af friløbet
Friløbet glider af og til, nu det er >slidt til<,
og det skal afhjælpes ved at slibe de skrå
baner, der presser de tre ruller ud mod
yderringen, en anelse buede, således at rul-
lerne bliver udsat for en større kilevirkning.
Se tegningen. T
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I denne nye rubrik vil vi fremover
samle alt vedrørende fremdriften
af vore motormodeller lige fra
startkassen og brændstoffet til
spidsen af udstødningen.

GUODEIW

Billig
glødestrømsregulator
Vidste du, at glødestrømmen kan reguleres
vældig effektivt ad anden vej end elektro-
nikkens?

Du skal på jagt i rodekassen og finde tre
12 volt el-pærer, to almindelige kontakter
og nogle stumper ledning. Pærerne skal ha-
ve følgende værdier: I stk. 12 volt 2l watt
og 2 stk. 12 volt 15 watt.

Pæren på 2l watt og en pære på 15 watt
parallelforbindes, således at der opnås en
samlet værdi på 36 watt. Denne 36 watt'er
forbindes i serie til en 12 volt akkumulators
ene pol og den ene kontakt samt gløderøret
og tilbage til akkumulatorens anden pol.
Den sidste 15 watt pære parallelforbindes
med de 36 watt med den anden kontakt
indeholdt.

Du har nu den mest stabile strømforsy-
ning,/-regulering, der kan fås. Skulle en af
pærerne springe, behøver du ikke være ner-
vøs for dit gløderør; du kan blot ikke starte
den dag.

Akkumulatorens strømstyrke er ligegyl-
dig. Du kan tappe strøm fra et lille motor-
cykelbatteri såvel som fra et bilbatteri.

Der er regnet med ca. 1,5 m ledning ud til
glødeklemmen. Strømgennemgangen på de
36 watt passer til Kavan og Webra 3 gløde-
rør m.fl. Med de yderligere 15 watt koblet
på passer det til OS 8, OS type F m.fl.

God fornøjelse! Hans Henrik Aaby
Nørgårdsvej I12 B, 7800 Skive

TA. 07-52 05 79

Geværolie til
firtaktsmotorer
Gravrust i firtaktsmotorer som følge af sy-
reætsning mv. er et stadigt tilbagevendende
problem i modelflyveverdenen.

For at hindre sådanne rustudviklinger
foreskriver de forskellige motorfabrikan-
ter, at motorerne efter endt flyvning tilfø-
res lidt rent motorolie gennem såvel hullet
til glødehovedet som gennem udstødnings-
røret, men på trods af dette sker der jævn-
ligt tæring af krumtappe og lejer.

Ejere af moderne skydevåben, hvor låse-
tøj mv. ikke umiddelbart kan adskilles,
renses og smøres, har samme problem, og
for at afhjælpe dette har våbenbranchen
markedsført geværolie på spraydåse, hvor-
med olien gennem et lille forstøverrør kan
sprøjtes helt ind i geværernes inderste kro-
ge.

Disse geværolier på spraydåse har også
vist sig særdeles velegnede til rustbeskyttel-
se af firtaktsmotorer, hvor man efter endt
flyvning gør følgende:
a. Motoren køres tør for brændstof.
b. Mens motoren endnu er varm, sprøjtes

et forsvarligt pust geværolie ind i krum-
taphusets drænrør, ligesom der sprøjtes
olie gennem udstødningsrøret til toppen
af cylinderen.

c. Proppen drejes rundt nogle gange, og
den lorstovede olie lægger si_e herved
oreralt i motorens indre.

\-åbenhandierne sælger også _eeiæriedt på
spral'då-re. nen de;ie er iroige ro: lokale
bøssemager kun anrendeligt ied egenrlig
langtidsopbevaring, hvor mororen renses,
inden den igen tages i brug.

Prisen for den tynde sprayolie varierer
lidt fra mærke til mærke, men ligger sæd-
vanligvis lige omkring 30 kroner pr. dåse.

Lars Pilegaard

Kvæl din Webra,
hvis den ikke går
ordentligt
llange ejere af Webra Speed 3,5 cmr har
gennem tiderne erfaret, at netop denne mo-
tor er meget krævende, hvad angår rigtig
tankplacering og nøjagtig nåleskrueindstil-
ling, ikke mindst i koldt vejr.

Webras 6,5 cm3 firtakter, som anvender
den samme karburator, havde de samme
problemer indtil for nyligt, men det har
labrikken nu rådet bod på ved at levere mo-
toren med en drosselkerne med formind-
sket boring som standard. Ønsker man hø-
jere ydelse, kan den oprindelige drosselker-
ne leveres som ekstratilbehør, men i så fald
anbelales det, at man anvender brændstof-
pumpe.

Firtakterens problem var altså manglen-
de sugeevne med den store drosselåbning,
og det var derfor nærliggende at tro, at det
samme gjorde sig gældende også for den lil-
le Speed motor.

En søndag klam og kold flyttede jeg der-
for den forsnævrede drosselkerne fra min
firtakter til den lille totakter og prøvestarte-

de først indendørs (husk god udluftning al
hensyn til kulilte) og derefter på flyveplad-
sen.

Der var overhovedet ingen problemer.
Motoren havde kun mistet mellem 500 og

600 omdrejninger/min., og det betød flyve-
mæssigt kun, at min model ikke længere
kunne stige lodret op til 100 meters højde,
men gik i stå godt halvvejs og blev hængen-
de i propellen.

Den kunne med andre ord nemt udføre
almindelig kunstflyvning, hvilket, dagens

kolde vejr taget i betragtning, ville have
været umuligt med den originale karbura-
tor. Faktisk var det så koldt, at både min
og andre modeller flere gange landede med
isbelægninger omkring rorspalterne.

Som et yderligere plus skal nævnes, at
nåleskrueindstiilingen ikke længere er kri-
tisk, og at marginen for indstilling til mak-
simal ydelse er øget fra I tii 2-3 >klik<. Den
forsnævrede drosselkerne vil altså også

kunne bruges med fordel i flermotorede
projekter, hvor ujævn motorgang er meget
kritisk for flyvesikkerheden.

Lars Pilegaard

dæntper tegnepapir udstødning

Nem og billig
udstødningspakning
Pakningen mellem motor og lyddæmper,
som dels skal sikre absolut tæthed og dels
forhindre delene i at >gnave aluminium<,
har det med at gå i stykker på de mest ube-
lejlige tidspunkter.

Fabriksfærdige pakninger kan imidlertid
nemt erstattes med en hjemmelavet efter
følgende opskrift:
a. Klip et stykke kraftigt papir eller tyndt

karton som vist på skitsen.
b. Prik hul i midten af papiret med saksen.
c. Anbring papiret mellem motor og dæm-

per og skru sammen.
d. Skær rent langs ydersiden.
e. Start motoren, og den varme udstød-

ningsgas gør arbejdet færdigt ved at
brænde papiret væk foran udstødnings-
porten.

Ved udstødningssystemer med fals skal pa-
piret klippes til i den ydre facon, før hullet
prikkes og delene samles. Også her gør mo-
toren næsten selv hele arbejdet, idet man
blot klemmer papiret mod udstødningspor-
ten, hvorved olierester så aftegner det per-
fekte snitmønster til pakningen.

Lars Pilegaard
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Modelflyve Nyt bringer indhæftet
i dette nummer en fuldstørrelses
tegning til >Fløjte-Marie<<, en
semiskalamodel af De Havilland
DH 60 G Gipsy Moth. Tegningen
er velvilligt stillet til rådighed af
det engelske Radio Control
Models & Electronics. Modellen er
konstrueret af dette blads
redaktør, David Boddington.
Lars Pilegaard har med hjælp fra
kammerater i Viborg-klubben
bygget modellen og beskriver den
her.

Er du interesseret i at bygge en solid, lang-
somt flyvende skalamodel, og har du en 3,5
cmr motor og tre servoer i skuffen, så er
>Fløjte-Marie< måske lige noget for dig.

>Fløjte-Marie( var en De Havilland DH
60 G Gipsy Moth, der sammen med 7 med-
søstre kom til Danmark som halvfabrikata i
november 1928 som et fællesindkøb til hæ-
ren og marinen.

Maskinerne blev samlet og fordelt med 6
til hæren og 2 til marinen. Den eneste ydre
forskel på de to værns maskiner var mærk-
ningen og hjulene, Marinens fly havde små
ballonhjul til brug på egentlige flyveplad-
ser, hvorimod hærens maskiner fik hjul
med stor diameter for bedre at kunne starte
og lande fra almindelige græsmarker, når
flyene gjorde tjeneste som observationsma-
skiner for fodfolket.

Fodfolket ejede dengang ikke transpor-
table radioer og havde derfor vanskeligt
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ved at kommunikere både med flyene og de
enkelte enheder indbyrdes. Med Storm P.
som opfindsom ballast løste man imidlertid
delvist problemet ved at udstyre nogle af
hærens >møk< med en dampfløjte på ud-
stødningen. Disse fly kunne så pifte signa-
ler til soldaterne om såvel fjendtlige troppe-
bevægelser som vigtige meddelelser fra le-
delsen om f.eks. >spisepause(, >øvelse
slut<, etc.

>Fløjte-Marie(( var en al disse maskiner,
hvorom der er skrevet mange munrre avis-
historier om forvekslede signaler blandt så-
vel soldater som jernbanefolk.

Foretrækker du at bygge en civil udgave,
kan vores tegning også anvendes som ud-
gangspunkt for mange spændende DH 60
modeller, som De Havilland fremstillede i
flere tusinde eksemplarer inden for typerne
Cirrus Moth, Gipsy Moth, Genet Moth og
Major Moth samt specialudgaver.

Bygning af modellen
At finde et skalaforbillede til netop din mo-
del er altså ikke noget problem. Arbejds-
tegningen, som er indhæftet her i bladet,
kan virke noget uoverskuelig, da den ikke
må fylde så meget for at kunne være på pa-
piret.

Med lidt tålmodighed i starten går det
imidlertid let. Vi brugte en times tid til at
gennemgå den engelske originaltegning,
inden vil startede, og vi fik ikke byggepro-
blemer senere.

Konstruktionsmæssigt er der ingen nyhe-
der i modellen. >Marie< ligner til forveks-
ling en motormodel fra radioflyvningens
barndom og kan altså, hvis man vil, bygges

uden brug af kunststoffer.
De anførte mål på balsa er beregnet på

almindeligt træ med en pladevægt på ca. l0
gram pr. mm pladetykkelse, altså f.eks. 15

gram for en 1,5 mm plade på l0x 100 cm.
Ved anvendelsen af hårdt,/tungt balsa kan
pladetykkelserne reduceres lidt, men det er
op til din egen erfaring om nødvendig styr-
ke kontra flyvestil.

Krydsfiner og hårdt træ fastlimes helst
med epoxy. Øvrige limninger kan udføres
med alt fra cyano til hvid lim, men selvføl-
gelig bør du tilstræbe at bygge så let som
muligt.

Vingerne
I modsætning til orginalflyet har modellen
ikke krængror, fordi små biplansmodeller
meget let tipstaller, når krængrorene an-
vendes ved lave hastigheder. Modelflyve
Nyt's model har kun tegnede krængror,
men hvis du ønsker sådanne, så husk, at
rorudslagene skal være meget differentiere-
de og have meget små udslag, ligesom der
skalamæssigt kun skal være krængror på
det nederste plan. >Fløjte-Marie< er ikke
en kunstflyvningsmodel, men en stabil ar-
bejdsmaskine, så ønsker du det helt vilde,
så stå al her og byg i stedet en Pitts.

Inden byggeriet iøvrigt påbegyndes, skal
du bestemme dig for hvilket beklædnings-
materiale, du vil anvende. >Film< har som
bekendt ikke samme styrkende egenskab

som silke.
Ved beklædning med silke, nylon eller

micafilm anvendes følgende materialer i
vingerne:
3 mm balsaplade til tipper og ribber.



5 mm rundet fyrreliste til forkant.
5 x 5 mm balsa til den dobbelte hovedbjæl-
ke.
5 x 5 mm balsa til bibjælken.
1,5x25 mm balsa til den opbyggede bag-
kant.

Hvis vingerne skal beklædes med film,
tilråder vi, at den dobbelte hovedbjælke la-
vesaf5x5mmfyr.

Hver vinge bygges i tre sektioner. nemlig
en venstre vinge, en centervinge og en højre
vinge. Øverste og nederste plan er næsten
ens, bortset fra centervingen. På regningen
er det øverste plan vist med luldt oplrukne
streger, og det nederste med stiplede.

Alle vingestykker bygges fladt pa b1'_uge-

bordet uden skrænkning/wash-out og sam-
les siden med en v-form på 2,5 cm målt fra
byggebord til undersiden af den yderste
vingetip. Husk under bygningen at sætte
den inderste ribbe på skrå. Den rigtige vin-
kel er vist på tegningen.

Øv er ste bæreplans centervinge forestiller
originalflyets tank af bølgeblik, og på mo-
dellen skjules her overvingens befæstigelse.
På tegningen er vist, hvordan vingen kan
sættes fast med en >gaffel<< af pianotråd og
€n nylonbolt. Men selvfølgelig kan vingen
også holdes på plads med tre nylonbolte,
hvis man ønsker det.

Nederste bæreplans centervinge laves
med en opbygget bagkant al 1,5 mm kryds-
finer. Tegningen viser elastikmontering,
men af hensyn til både lufrmodsrand og
skalaudseende foreslår vi vingen sat lasr
med en trædyvel forrest og en nylonboli
bagest gennem bagkanten. Understellets
hovedben skal støtte på undersiden af cen-
tervingen, så husk at indbygge en støttepla-
de al hårdt træ eller 4 mm krydsfiner. Un-
derstellet skal fastholdes af de samme gum-
mibånd, som holder vingen, så ved monta-
ge med nylonbolt skal støttepladen være så
tyk, at du kan fastgøre to klamps hertil
med skruer. Hele oversiden al centervingen
beklædes til sidst med 0,4 mm krydsfiner.

Kroppen
De lodrette kropssider udskæres i 6t stykke
af 3 mm balsa fra linien M til halespids.
Kropsspanterne F5, F6, F7, F8 og F9 laves
af 3 mm balsa og resten af 4 mm kr1'dsfi-
ner. Kroppens krummede overstde lares al
0,4 mm krydsfiner, som giver heie k:opper:
styrke og forhindrer konstrukrionen . al
brække ved en hård landing. 1,-i rnm 'raisa

kan anvendes, men konstruktionen skat I :a
fald støttes af langsgående lister.

Kroppens balsasider er indvendigr srøi'.el
af 3 mm balsastykker omkring nederste vin-
ge, omkring fastlimningsstedet for krop-
pens vingestøtter, lodret under spanterne
F7 og F8 og som en 3 x 3 mm liste langs un-
dersiden af bagkroppen fra FlO tit hale-
spids. I flyets næse forstærkes også med 6
mm balsa >doublers< (>fordoblere<) samt
yderligere en 3 mm >doubler< forrest.

Kroppens vingestøtter laves af 3 mm
krydsfiner, og centerpladen, hvorpå det

fortsættes nceste side

1q !*,ap!!*å

f,: t{f tlfiratt

Kropssiderne tned kroppens t'insestrcebere sonrles hver,ior sig pa b-vggebordet. De;forskellige
>doubler.s< .fasllintes, inden kroppen re.ises ontkring spanterne.

Kropssiderne somlet. Bemærk, at der allerede nu er lavet huller til tank og g(rstræk, og at J mm
balsasiderne ikke går helt frem til næsen.

,\Todelten er trcefcerdig. Den isolte pilot er i størrelse I:8.
der er anvendt et >antik-profik< ved vingeopbygningen.

3l

De krummede vingetipper illuderer, at



øverste plan fastgøres, af 2 mm krydsfiner.
Arbejdsgangen er i hovedtrækkene som

følger:
a. Udskær spalterne til vingestræberne i

kroppens balsasider som vist på tegnin-
gen.

b. Læg kropssiderne fladt på byggebordet
og lim vingestræberne på plads. Vær
meget omhyggelig med mål og vinkler.

c. Fastlim alle 3 mm >doublers< og 6 mm
>doublers<, således at siderne fra spant
F4 til linien >>M<< er en sandwich af 3 + 6
mm balsa.

d. Rejs kroppen på byggebordet og lim
. den sammen omkring spanterne F2, F3,

F4, F10, F5, F6 og F9.
e. Fastlim motorfundamentets bøgetræs-

bjælker langs indersiden af kroppen og

indsæt endnu en 3 mm balsa >doubler<
under bjælkerne mellem spant F2 og
F3.

f. Fastlim de tværgående 3 x 3 mm balsali
ster i top og bund ved spanterne F7 og

F8 og lim så de to spanter på plads.
g. Fastlim den krumme overdel af 0,4 mm

krydsfiner i to stykker. Det ene stykke
går fra F3 til F6 og det andet fra F6 til
F9. Bemærk at krydsfineren går ca. 3

mm ned over balsasiderne. Denne lim-
ning kan med fordel udløres med tyk
cyanolim. Først ndr limen er hærdet ud-
skæres de to cockpithuller.

h, Læg låg af 6 mm balsa over kropssider-
ne mellem F9 og halespids (underlag for
haleplan), idet haleslæberens pianotråd
samtidig monteres.

j. Lim med epoxy et messingrør med 2

mm indvendig diameter langs undersi-
den af spantet F3 og lim så bund af bal-
sa fast mellem spanterne F2-F3 og F3-
F4. Fastlim til sidst en næseklods af bal-
sa og afslut arbejdet med at pudse flyets
næse i facon. Bemærk, at kroppens un-
derside rkke beklædes fra vingens bag-
kant til halespids.

k. Motorpladen, som gør det muligt at ud-
skifte motor undervejs, laves enten af 3

mm paxolin eller god krydsfiner, og pla-
den skrues til sin tid med påmonteret
motor fast til bøjebjælkerne med
mindst 6 skruer.

l. Fastlim centerpladen til overplanets
montering foroven på vingestræberne
med epoxy, og som ekstra støtte indbo-
res dyvler af I mm pianotråd som vist
på tegningen. Når limen er hærdet, pla-
ceres overvingen på centerpladen. Mål
vingen på plads og bor hul i pladen til
nylonbolten. På hullets underside lastli-
mes en møtrik med epoxy med gevind
svarende til den anvendte nylonbolt.

Motorcowlet
Har du ikke mod på at lave motorcowlet
selv, kan dette købes fikst og færdigt i va-
cuumformet ABS-plast for en pris af 2,9 f.

fra MAP Plans Service, P.O. Box 35, Wol-
sey House, Wolsey Road, Hemel Hemp-
stead, Herts, HP2 4SS, England. Send din
bestilling til denne adresse sammen med en
check udstedt på beløbet (altså i engelske
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pund - det klarer din bank for dig). Ud
over købsprisen må du regne med at betale
et lille gebyr til banken for at udstede chec-

ken samt evt. told af corvlet, når det engang

kommer. Anvend evt. den trykte bestil-
lingskupon, som du finder på disse sider i
bladet.

Hjemmebygning af cowlet foregår enten
med balsablokke/plader eller med epoxy og
vaev som beskrevet andetsteds i bladet i ar-
tiklen >Cowl å la Lundqvist<.

Haleplan og finne
Haleplan, finne og ror udskæres af 5 mm
balsaplade, som rundes langs alle kanter.
Skær slidser til hængsler, men monter først
hængsler og horn når flyet er beklædt og
eventuelt malet. Fastlim haleplan og finne
og lav enten spalter til trækstænger eller
fastlim yderrørene, hvis du anvender ka-
beltræk.

Understel
Understellets konstruktion er til dels af-
hængig af den valgte DH 60 type. Cirrus
maskinerne havde understel med fast gen-

nemgående aksel og store hjul for at for-
hindre akslen i at hænge i langt græs og lig-
nende. Gipsy, Genet og Major samt Cirrus
X flyene havde X-benet stel som på Tiger
Moth med små hjul med ballondæk,

Understellet på tegningen er til en Cirrus,
og til de øvrige typer kan stellet laves som
skitseret.

Støddæmperhusene på hovedbenene la-
ves al epoxylimet balsa eller af >klemryg-
ge( som beskrevet i Modelflyve Nyt nr.
3/85 s. 42. >Klemrygge< (fås hos boghand-
lere og kontorforsyninger) kan også anven-
des til haleslæberen, hvis ikke man fore-
trækker epoxylimet fyr. Klemryggene kan
med fordel fastgøres med lidt polyurethan-
lim, og en tot skumgummi i begge ender
forhindrer, at limen skummer ud over alle
bredder.

Understelsmæssigt var >Fløjte-Marie<
en bastard, idet hæren som tidligere nævnt

foretrak den ekstra sikkerhed, som store
hjul kombineret med X-understellet gav.

Understellet fastgøres som beskrevet un-
der >vingen< med klamps eller elastikker
omkring hovedbenene til det nederste bæ-
replan, og forbenene stikkes ind i det fastli-
mede messingrør under spant F3.

Vingestræbere og rigning
Vingestræberne laves af 3 mm krydsfiner.
Til fastgørelse af stræberne i vingernes

splitøjer forsynes stræberne med kroge af
0,8-1,0 mm pianotråd. Krogene skal for ov-
en sidde på tværs af stræberne og på langs
for neden.

Alle krogene er ens, og de fæstnes med
epoxy i borede I mm huller.

Lim de øverste kroge på først, og mens

limen hærder, samles flyet. Sæt derefter
stræberne fast i det øverste bæreplan og lim
så de nederste kroge fast i den aktuelle
længde. Små skævheder i vingens v-form
kan gøre, at du ikke helt kan stole på teg-
ningen.

Rigning er ikke nødvendig, men den pyn-
ter og kan laves med små kroge og tynd ela-
stiktråd, som kan købes i ruller i stofforret-
ninger.

Beklædning og maling
Allerede nu, hvor vingen forlængst er byg-
get, har du taget stilling til dit beklædnings-
materiale, og hvordan du farver dit fly er
selvfølgelig afhængig af dit skalaforbillede.

Vi valgte at beklæde med Micafilm, og
da >Fløjte-Marie< var sølvdopet, brugte vi
selvfølgelig den aluminiumsfarvede. An-
vendelsen af Micafilm betyder ikke blot
hurtigere byggeri, men sparer også megen
vægt, og da såvel selve beklædningsmate-
rialet som den tilhørende lim er brændstof-
fast, fandt vi det ikke ulejligheden værd at
beklæde med stof med tilhørende malerar-
bejde.

Micafilmen er måske nok lidt vanskelige-
re at arbejde med end >almindelig film<,
men det beror som oftest på, at Micafilmen

Princip .for X-benet understel

A. Forben al 2 mm pianotråd
B. Nederste del af X'ct laves af I mm pianotråd
C. Aksler al messingrør passende til valgte hjul
D. Hovedstel af 3 mm pianotråd
E. Øverste del af X'et laves al kraftig elastiktråd



kræver betydelig mere varme. Kniber det
med at stramme Micafilmen helt op ved
vingetipper og lignende steder, hvor der
som regel opstår små rynker, er en regulær
varmepistol, som ellers anvendes til af-
brænding af maling og lignende, en virkelig
god hjælp.

Herefter monteres de små vindspejle. Vi
lavede dem af tyndt plast, som det kendes
fra f.eks. leverpostejbakker, og limede fast
med cyano. Nationalitetsmærkerne blev
skåret i film og diverse bogstaver er almin-
delige gnubbebogstaver. Streger omkring
cockpit, kuffertrum og krængror er skåret
af selvklæbende folie, og til sidst er hele
maskinen sprøjtet over med mat polyure-
thanlak. Det giver dels en yderligere
brændstofbeskyttelse ved alle samlinger, og
får dels den blanke Micafilm til at ligne en
rigtig sølvdopning. Hvis du ikke ønsker den
sidste oversprøjtning, så husk at brænd-
stofbeskytte gnubbebogstaverne med en
god, klar terpentin-lak.

Slutmontage
Byggearbejdet afsluttes nu med montering
af motor og radiogrej, og med det sidste af-
vejes tyngdepunktet som sædvanligt. Tyng-
depunktet skøl med tom tank ligge på over-
planets hovedbjælke - eller et par millime-
ter foran.

Rorudslagene justeres derefter til:
Sideror: 28 mm hver vej, ialt 56 mm.
Højderor: 12 mm hver vej, ialt 24 mm.

Flyvning
Under forudsætning af, at du har bygget
uden skævheder, har placeret tyngdepunk-
tet korrekt (eller bedre: et par millimeter
foran den viste tyngdepunkts-placering) og
flyvemæssigt er kommet ud over begynder-
stadiet og har en vis rutine med lidt mere le-
vende fly, skulle >Fløjte-Marie< ikke kun-
ne give dig sved på panden.

Begynd med et par hurtige ture ned ad
startbanen. Hvis motorens højretræk er
korrekt til netop din motor, skal >Marie<
løbe lige ud med et minimum af rorudslag,
så ret i givet fald på højretrækket frem for
at gå i luften med stor rorkorrektion. Det
medfører uvægerligt et begyndende rul
straks efter starten.

Oppe i luften er der ingen problemer,
men husk på, at vores dame er en ægre old-
timer og ikke en vild krabat som en Pirrs, så
læg din flyvestil derefter, og venr med ar
prøve hendes formåen til flyet er rrinmel
helt ind på såvel ror som motor.

Landingerne kræver lidt forøvelser, så
begynd de første landingsrunder straks, når
flyet er >grovtrimmet(, mens du endnu har
rigeligt brændstof i tanken. På grund af
flyets store luftmodstand (fælles for alle bi-
planer) skal >Marie< bringes gennem lan-
dingsrunden med forholdsvis højt omdrej-
ningstal på motoren, og først lige før hjule-
ne rører banen, nedsættes omdrejningerne
til tomgang.

Fløjten
Det er i skrivende stund ikke lykkedes for

Tegningen er lånt fra KZ- og Veteranfly Klubbens blad nr. I/84.

Modelflyve Nyt's prøvebyggere at kon-
struere en acceptabel fløjte, men hvis du
har løsningen på problemet, har vi den for-
nødne spalteplads til at udbrede kendska-
bet til din konstruktion.

Også andre konstruktioner til DH 60 så-

som slots, støddæmpere, ski, pontoner etc.
er meget velkomne, Iigesom Modelflyve
Nyt meget gerne vil se et billede af netop
din model og høre din mening om såvel fly,
som tegning og byggevejledning.

Ikke alene vil sådanne tilbagemeldinger
give inspiration til andre Moth-ejere, men
redaktionen får også et fingerpeg om, hvor-
dan bladets fremtidige tegninger skal laves,

,)/,,, å
2ø/tute-

ligesom vi får en fornemmelse af, hvilke
flytyper bladets læsere er interesserede i at
bvgge.

At gentage successen med Grokkeren er
nok for meget at håbe på, men det kunne
da være sjovt, hvis vi til kommende hob-
byflyvertræf kunne etablere et selvbestaltet
>Marie-træf< i et hjørne af pladsen. n

Data for prøvemodellen
Vingefang: 118 cm
Længde:94,5 cm
Vægt: 700 gram excl. radiogrej og motor.
Vægt: l.3zl0 gram med OS 3,5 cm' firtakter og
radioudstyr (flyveklar).

Fc
"-6,,d

Udfyld nedenstdende kupon (eller en fotokopi af den) med din ailresse. øverste halvdel tægges i
en kuvert sammen med en international check på 2,90 [. udstedt til >MAP Plans Service<. Den
nederste halvdel af kuponen klippes ud og klistres uden på kuverten som adresse. Sd har du
bestilt et motorcowl til din >Fløjte-Marie<< ......

Please send me an APS-cowl for the DH 60 Moth.

\ame (navn):

Adress (adres-se):

I enclose a cheque of 2,90 f for the cowl and postage.

MAP Plans Service
P.O. Box 35
Wolsey House, Wolsey Road
Hemel Hempstead
Herts, HP2 4SS

Great Britain

-l

L________r______l
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Sadan kan du lave wakefieldpropeller
Udskæring af wakefieldpropeller af en balsaklods

I fortsættelse af artiklen om
kroppe til wakefieldmodeller
4/85 bringer vi her en artikel
hvordan man laver det
allervigtigste på en wakefield-
model - propellen.

I nr.
offi, T- s//6N/øtø/4AAAh tue P@PEZ /tEo 6&HEæ/|Z

sn6p/4 va HJ&? E 26rE zål HaN s€zv
Øusmuæ€ s/p€ Æætl/tuz&
HCl BESEHH€C ry"T. PCOP€LZ€N D/AH€6E
6 cqcill4€, Hr'OæE;æ HNøil E€45 b/C-

Jørgen Korsgaard har skrevet. o-s

han har naturligvis også lavet alle
tegningerne.

Endnu er det ikke mulig: a'. iø-ce :ærd:ge
propeller til rrakelields. DE: ha: eile:s ræ-
ret eksperimenleret en d:i nei a: ,ar: p:o-
pelblade i støbelorme rned anrencielse ai
diverse moderne kunststoffer eri. supple:et
med det traditionelle byggemateriale: bai-
satræ. ltlen indtil videre laver langr de t-leste

propeller ved at skære dem ud ai balsatræ
som beskrevet her.

Propellen
Uanset om man vælger et byggesæt eller
bygger fra en tegning, skal man lave propel-
len selv.

En propel er egentlig bare et sæt vinger,
der drejer sig om en fælles akse, men i
modsætning til en almindelig vinge har pro-
pellens blade som følge al rotationen for-
skellig hastighed fra navet og ud til tipper-
ne, og dette får en masse konsekvenser lor
en propels udseende.

Dette kan man få en masse ud af - o_eså

teoretisk - men her vil vi nøjes med at se

på et par forhold, som lorhåbentlig kan
hjælpe med til at give et godt håndværks-
mæssigt resultat.

En propels hoveddata er dens diometer,
stigning, bladbredde, bladform og profil.
Diameteren er den direkte afstand fra pro-
pelspids til propelspids ved en to-bladet
propel, som alle wakefields bruger.

Stigningen er et mål for, hvor langt pro-
pellen skruer sig på dn omdrejning, og den
ligger for de fleste modellers vedkommende
på 600 til 900 mm. På grund af de forskelli-
ge flyvehastigheder på bladet - tippen be-
væger sig hurtigst og navet langsomst - r'il
de enkelte dele af bladet også få forskellige
vinkler i forhold til rotationsaksen, hvori-
mod den egentlige stigning vil r'ære den
samme - se figur l. Man taler her om den
geometriske stigning, den såkaldt heliske
stigning.

Vi skal i det følgende beskæftige os med
Christian Schwartzbachs propel, som ikke
har geometrisk stigning. Schwartzbach har
udført en serie indviklede beregninger, der
bevirker en stigning, som afviger en del lra
den geometriske, men som har meget fine
egenskaber. På alle propeller er der en sam-
menhæng mellem bladformen og propel-
bladets vridning - propelbladets vinkler -
og profilet i bladet. Profilet i den viste pro-
pel er med flad underside og skarp forkant.

I

Fig. I

Kommer man til at lave undersiden krum,
er det dog uden større betydning. Til gen-
gæld er det meget vigtigt, at propelbladene
er helt ens, og at vinklerne er som vist.

Balsa til propellen
Der er principielt to måder at lave sake-
fieldpropeller på, enten kan man laminere
den (det bringer vi senere en artikel om), el-

ler man kan snitte og skære den ud af en

klods. Vi skal i denne artikel beskæftige os
med at skære propelblade ud af en 20 mm
balsaklods.

De fleste wakefieldflyvere vælger en ikke
for hård balsakvalitet, da det så går hurti-
gere med snittearbejdet. Til gengæld kræ-
ver sådanne propelblade beklædning med

Fig. 2 I 
".r.urun

glasfiberklæde påsat med epoxy for at gøre

dem tilstrækkelig stive.
De fleste hobbyforretninger ligger inde

med 20 mm balsaplader, og det er bedst,
hvis du kan finde en, som er skåret i >quar-
ter grain<, spejlskåret.

Bedding
Nu kan du gå i gang med at fremstille bed-
dingen, som er vist på figur 3. Denne bed-
ding er absolut nødvendig, hvis du vil være
sikker på at få en god propel.

Pladen kan være en møbelplade eller
spånplade og skal være ca. 100 gange 350

mm. På pladen tegnes en midterlinie og pa-

fortsættes næste side
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I

rallelle linier som vist. Derelter fastlimes de
mange 4 x 4 mm fyrrelister, således at 2 mm
krydsfiner netop går tilpas stramt i mellem-
rummene. Du må ikke bruge for meget lim,
og pas på, at der ikke kommer lim i mel-
lemrummene.

De mange vinkler klippes ud og limes
fast på 2 mm krydsfiner for derefter at blive
savet nøjagtigt ud. Vinklerne gives en let
afpudsning. Vinkel nr. 9 skal ikke anvendes
på beddingen, herom senere.

Der bores et 3 mm hul vinkelret i pladen,
og her indlimes et stykke messingrør med 2
mm hul.

Fremstilling af propelbladet
Figur 4 viser, hvordan man laver balsaklod-
sen, som propelbladet skal skæres ud af.
Fig. 4 a viser propelklodsen set fra oven.
Denne tegnes af og figuren skæres ud i pap
eller tyndt krydsfiner. Husk at tegne de pa-
rallelle linier med. Når denne skabelon er
færdig, tegnes den over på 20 mm pladen.
Vi skal have to helt ens propelblade og der-
for også to helt ens klodser. De skal tegnes

op i samme side af pladen, hvorved det op-
nås, at årerne ligger ens i begge klodser.

Et indskud: Utrolig mange har startet de-
res wakefield-karriere med at lave to >spejl-
vendte< propelblade. Når de så har skullet
sætte dem sammen til en færdig propel, har
de opdaget, at det ene blad var til en høj-
redrejende propel og det andet til en ven-
stredrejende. Og det lader sig ikke rigtig

Fronk Dahlin
klar til at kaste

sin wakefield-
model.

forene på 6n og samme propel. Husk der-
for: De to propelblade skal være helt ens!

De to klodser saves ud enten med løvsav
eller på en dekupør- eller båndsav.

Når de to klodser er savet ud, skal de li-
mes sammen oven på hinanden som vist på

fig. 5 b. De limes sammen med en lille klat
lim i hver ende - de skal let kunne skilles
igen.

Nu skærer og pudser man den store
klods, så den passer med skabelonen, og
man sørger for, at siderne er helt vinkelret-
te. Således bliver de to propelklodser helt
ens.

På den øverste klods - når den mest

buede side vender til venstre - opmærkes
nu de parallelle linier. De tegnes nu helt op,
og med en vinkel tegnes linierne også på si-
derne, så klodsen får det udseende, som er
vist på fig. 5 b. Husk at være omhyggelig
og nøjagtig.

De to klodser skæres nu fra hinanden
igen med en balsakniv. Det er nu på tide at
opmærke midterlinien på siderne af klod-
serne som vist på fig. 5 c. Dette foregår
med en almindelig lineal.

Derefter skal du have tegnet for- og bag-
kantens forløb på begge klodser. Her skal

.fortsættes næste side
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Fig. 8

du se på figur 4 c. Tag det heit roligt nu, el-
lers kan du nemt lave fejl. Læg propelklod-
serne foran dig med den mest buede side
mod venstre og skriv tydeligt med fed skrift
forkant og bagkant de rigtige steder. Sam-
menlign med figur 4 a.

Tag så den ene klods og hold den sådan,
at du ser lige ind på bagkanten. Så sam-
menligner du med fig. 4 c. Den fuldt op-
trukne linie er propelbladets bagkant, og
tallene angiver de forskellige steder afstan-
den i millimeter fra midterlinien. Disse
mærkes nu omhyggeiigt af med lineal og en
spids blyant. Så forbindes punkterne med
lineal og blyant, og du skuile nu hare en S-
krum linie, der ligner den på regtlreen til
forveksling.

Forkanten - den punkrerecie ii:lie på ii-
gur 4 c - opmærkes og tegnes på ien ar-
den side af klodsen.

Den anden propelklods forberedes på

samme måde.
På figur 5 d og 5 e har jeg lorsøgt ar iiiu-

strere dette opmålings- og tegnearbejde.
Nu finder du vinkel nr. 9 frem, og enden

af bladroden opmærkes som vist på figur 6

a. For- og bagkant forlænges indtil de rigti-
ge steder på bladroden. Derefter følger du
figur 6 b.

Nu kan det egentlige snitte-arbejde be-
gynde. Hertil anvendes bedst en balsakniv
med et langt blad, der skal være lige på den
skarpe kant. Nogle wakefield-flyvere bru-
ger en almindelig lommekniv eller dolk,
som blot er slebet usædvanlig skarp. High-

,,/n- e-clrset

.'ta_

speed klinger til nedstrygere kan også slibes
til et meget skarpt snitte-instrument.

Start med at snitte på propelbladets un-
derside - det er den side, som vender ned-
ad mod bordet, når forkanten vender mod
venstre. Når du er kommet godt igang med
undersiden, så tag også en del spåner af
oversiden. Undersiden gøres nu færdig,
idet du snitter ind til en halv millimeter fra
stregen. Undersiden skal være flad, men
må dog gerne krumme en smule indad, så-

ledes at propelbladets profil bliver en smule
krumt. Den må endelig ikke bue udaf.

Nu tager du sandpapir nr. 120 og pudser
undersiden, så den bliver helt jævn. Dette
l(an du konriollere ved at holde den hen i
:ærheden al ciin albejdslampe.

.{lie krydsfiners vinkier piaceres nu på
ceddingen - propelbladets centerlinie skal
r ære parallel med beddingens sider, når det
lægges på. Det er klogt at lime vinkel nr. 5

iast på beddingen og så skubbe de andre
vinkler på plads mod propelbladets under-
side. Se fig. 7 a. Kontroller, at alle vinkler
rirkelig passer mod propelbladet. Er der
mere end en halv millimeters åbning nogen
sreder, må du igang med sandpapiret, og
hvis der er helt slemt endda med balsakni-
ren. for at få propelbladet til at passe til
vinklerne. Dette arbejde er noget af det vig-
tigste for at få en ordentlig propel.

Når undersiden nu er OK, gøres oversi-
den færdig, og hertil vil det være fornuftigt
at lave nogle skabeloner af pap eller kryds-
liner af oversiden af de propelbladsprofi-

2oe db-t 29 e1-yfu7ø/- a/u=

a//e øåL / aLncLr

ler, der er vist på fig. 4 b. Det færdige pro-
pelbiad skal være tykkest ved roden og tyn-
dest ved tippen. Under forarbejdningen må
man ofte lade tommel- og pegefinger køre
fra bladroden og udefter for at mærke efter
ujævnheder. Det er her en fordel med me-
get følsomme fingerspidserl

Når du er tilfreds med det lidt grovere
pudsearbejde, går du over til finere og fine-
re sandpapir og slutter af med nr. 400. Hele
tiden skal du passe kontrolarbejdet med
beddingen.

Begge propelblade skulle nu helst være
ens - hvis de vejer lige meget, er det nor-
malt tegn på, at de er det. Hvis ikke, må du
prøve at fjerne lidt balsa fra det tungeste
blad, helst hvor det ser ud til at være lidt
t;'kkere end det andet.

Hvordan den færdige propelrod skal se

ud, kan du se på fig. 7 b og c. De viste
hængsler skal ikke monteres, før propelna-
vet er fremstillet.

Propellen skal nu overfladebehandles.
Hertil anvendes zaponlak (metallak), idet
det ikke trækker så meget som dopelak.
Bladene gives to gange lak med afslibning
imellem og skal nu beklædes med et lag
glasfiberklæde.

Glasfiberklædet skal være af den kvali-
tet, der vejer 25 gram pr. kvadratmeter.
Pas på: Man kan få noget, der er lidt lette-
re, men det er almindeligvis ikke særlig vel-

egnet, da der i det lette klæde er flere tråde i

.fortsættes næste side
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længderetning, end der er i tværretningen.
Derfor vil denne type glasfiberklæde kunne
bevirke, at propelbladene slår sig.

Glasfiberklædet hæftes på bladene med
acetone eller celluloselortynder - det dup-
pes på igennem glasfiberklædet med en
pensel, og man glatter efter med fingrene.
Når glasfiberklædet sidder fast, klipper
man det overskydende klæde af med en god
saks. Lad l-2 mm stå ved propelbladers
kant. Det slibes af, efter ar eporien. som nu
skal påføres, er hærdet.

Man kan bruge lorskeilt_ee :ype: epor1 ,

f.eks. den blå Araldir eporliin. Hr:. man
vælger en eporl'lim, så skal Ce: rære ien
langsomt-hærdenCe :r p;.

Epoxien blandes ,erurd;gi : e'. bæger.
hvorefter man iilsærie: m3ihanLri eiler al-
mindeli_e sprir. Der skal iilsælres mel;en I

og 1,5 gange så meget sprir elier neihanol
som der er epoxy. Der røres godr rundl i
blandingen, indtil den er tynd, næsren som
vand, hvorefter bladene >lakeres< med
denne blanding. Spritten/methanolen for-
damper, og epoxien hærder iløbet al 20-24
timer ved almindelig stuetemperatur. Efter
hærdningen slibes bladene af med nr. 400
sandpapir.

Nu kan man igen give et par gange za-
pon-lak og derefter beklæde bladene med
tyndt japanpapir og yderligere lak, det er
dog ikke nødvendigt. Bladene er klar til
montering!

Propelnavet
Hvorledes dette fremstilles, r'ises pa tigur t.
Start med at lave enkeltdelene l--. plus I
stk. messingrør, 2 mm indvendigr hul og 9
mm lange. Del t (6 stk.) limes sammen med
epoxy og bores igennem som visr. Hiis du
ikke har adgang til en boresrander, må du
fremstille hullerne enkeltvis i hvert stykke.

Figuren viser, hvorledes der skal laves
hak i hver ende af propelnavet. Hakkene
skal være 3 x 3 mm, så de passer til de to
stykker messingrør. Derefter skal del nr. 3

limes fast på navet med epoxy. Sørg for at
rense delene grundigt med acetone og riv
limfladerne op med groft sandpapir. Hul-
lerne i del nr. 3 skal centrere med navets.
De to stk. messingrør epoxylimes fast i hak-
kene.

Nu skal enderne af del nr. 3 bukkes som
vist. Navet anbringes i en skruestik (ellers
risikerer du, at limningen sprin_eer op under
arbejdet), og selve bukningen loretages
med en hammer. Husk at eporl'lime de
bukkede ender.

Del nr. 4 skal ikke have der brede stykke
messingrør monteret, før selve navet er helt
færdigt, ellers kan du ikke få fjederen og
del nr. 2 anbragt. Messingrørsstumperne på
delene 4 og 5 kan enten epoxylimes eller
loddes fast.

Der fremstilles to stk. fjedre - del nr. 6.
Du kan selv lave disse fjedre omkring et
stykke 2 mm pianotråd anbragt i en bore-
maskine. Det hænder også, at fjedrene i
visse kuglepenne kan anvendes.

Anbring ljedrene på delene 4 og 5 - hvis
du er i tvivl om, hvor de skal sidde, så kig

Propcltturet i.lterdig tilstLtnd. Hele propelntekunikken er indkupslet i cn plastikspinner, so der
:{.:. ,i:/)nlnicr skidt i tttekanikken tetl lundin,Len.

på legningerne al propelnavet ,,in acrion,(
på figur 8. \u eporllimes del nr. 2 lasr -pas på, at der ikke kommer eporl'på delene
4 og 5. Sørg for, at det hele bliver vinkelret.
Når limen er tør, kontrollerer du, at stop-
og panikknappen kan bevæge sig frit og
uhindret. Husk nu at montere det sidste
stykke messingrør pe del nr. 4.

Nu er selve propelnavet færdigt, og du
kan nu montere hængslerne på propelbla-
dene, idet du anvender den opstilling, som
er rist på ligur 7 a. Sæt hængslerne på aks-
len i naret og mærk al. hvor skruerne skal
sicce. \1e;. e; sy.'!o:e: ciu for:;l .k:uerre.
C:i .:.e:-_:);3::t :l'..tr,.:-:: ra-: :\ti3) aa::.
IJ,:- j., ::r -:, r- i:-:-.,.- ::.r:a.ltac3 a..::La-

ioks. niå ciu rære særiig omhvggel;g nied ar
rengøre liml'laderne. På ligur 9 kan du se,

hvorledes hængslerne anbringes.
Den epoxy, du anvender til selve akslen,

skal være halwejs hærdet, da frisk epoxy
på grund af hårrørsvirkningen ellers vil
trænge ind i selve lejet, hvorved propelbla-
dene ikke kan bevæge sig frit, som de jo
netop skal.

Tilbage er nu at fremstille medbringer og
kardanled som vist på figur 8. Medbringe-

Her lrcekkes
en vuke_field
op. Gurnrni-

ntoloren
st rcek kes

kraftigt ud
og vrides

rundt ved
hjcelp af en

ombygget
bore-

tttoskine.

ren laves bedst på drejebænk, men den kan
ogsa liles ud.

Pa figur 8 ses propelnarel ))in action(.
Nr. I viser situationen, når motoren er
trukket op. Unbrakoskruen på medbringe-
ren holder stoppinden ude og trækker pro-
pellen rundt. På nr. 2 er panikknappen
trykket ind i stophullet på næseklodsen.
Drejningsmomentet fra gummimotoren
hindrer knappen i at springe ud igen. Pa-
nikknappen anvendes, når man står og ven-
ter på termik. Så kan man have motoren
fuldt optrukket, uden at man behøver at stå
og hoide på propellen. En let vridning af
prop:lien iår knappen til at springe ud
igen. Pa nr. 3 er motoren løbet ud, og stop-
pinden er ,'1ås!<< i stophullet. Propelbladene
klapper ind langs kroppen. J

Det er svært at lave en uakefieldpropel - ikke
mindst førs1e gang man prøver. Hvis du har
problemer, så kan du sagtens få hjælp fra en af
de erfarne danske wakefield-flyvere.

Kontakt i.første omgang Jørgen:
Jørgen Korsgaard
Ahornweg 5, D-2397 Ellund-Handewitt
Vesttyskland
Tlf. (fra Danmark): æ9-49-46 08 68 99
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Aluminiumsmodel
Bedre sent end aldrig! Det gælder i mange for-
hold. Jeg - en mand i min bedste alder - har
siden min tidligste barndom været fascineret af
flyvning. Med/yvemaskiner! Efter mange gen-

vordigheder (som kunne fylde flere numre af
dette meget fortræffelige blad) er jeg endelig
kommet i gang. Jeg befinder mig på det trin af
indlæringsforløbet, hvor en helskindet, egen-

hændig landing simpelthen bare er en triumf
uden lige.

Efter afslutningen på denne sidste fase, før
uafhængigheden, burde min hårdt prøvede in-
struktør nok ordineres et rekreationsophold af
passende varighed - i rolige omgivelser. I sam-
me forbindelse: En båndoptagelse af ordvekslin-
gen mellem instruktør og elev under en drama-
tisk landingsøvelse ville uden tvivl være af uvur-
derlig underholdningsmæssig værdi for efter-
slægten.

Nok om det. Nu til noget helt andet. Jeg er
smed og har en knusende lyst til at bygge en træ-
ningsmodel i aluminium. I hvert fald kroppen.
Det går ikke, siger skeptikerne med d1'stre mi-
ner. Det giver radioforstyrrelser.

Kan jeg gennem dette medie få en kvalificeret
vurdering. Ja eller nej?

I Modelflyve Nyt nr. 2/85 fortælles om en au-
stralsk verdensmester, som åbenbart har både
tid og råd. Han havde beklædt sine modeller
med aluminiumsplade. Ikke et ord om radiofor-
styrrelser. Jeg kunne godt tænke mig noget off-
set-plade, som Modelflyve Nyt i samme nummer
(2/85) tilbyder at kunne skaffe.

Venlig hilsen,

SVEND DUEHOLM
Carit Etlarsvej 4, 7330 Brande

Offset-pladen er på vej til dis fra vores flinke
trykkeri! Vi har sendt dit brev til RC-unionens
nye frekvenskonsulent, Frede Vinther, som sva-
rer følgende pd dit spørgsmål:

Selv om aluminium ikke er det optimale skær-
memateriale, når man bevidst afskærmer elek-
tronik, er det dog tilstrækkeligt til at montering
af indvendig antenne ikke er mulig. Hvis hele
flyet - altså også vingerne - er af aluminium,
vil der givet kunne opstå problemer i visse vink-
ler på grund af de store fladers skærmvirkning.

Det er i denne forbindelse relevant at pege på
to nye materialer, som vi modelbyggere har taget
i brug, først det mest udbredte - kulfiber. Det
er et ganske glimrende afskærmningsmateriale,
hvilket nogle dristige piloter har måttet erfare på
den hårde måde. Lidt forstærkning i forkroppen
eller en hovedbjzelke af kul vil næppe give pro-
blemer, men køber man et sveevefly, hvor hele
bagkroppen er kulfiber, er resultatet udvendig
antenne.

Et andet materiale, der har suspekt karakter,
er alu-Micafilm. Mit sidste nye fly skinnede og
blinkede i solen, men pludselig 2-300 meter ude
gik radioen i fail-safe. Det gentog sig et par gan-

ge, før jeg fik mistanke om årsagen. Udvendig
antenne var løsningen, til trods for at hovedpar-
ten af vingen har materialet på.

Skulle andre have erfaring med beklædnings-
materialer eller lakker i ovenn?evnte forbindelse,
hører Modelflyve Nyt meget gerne herom.
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Forklædt Proctor
Antic over Sundet ....
Må det være en gammel modelflyver (og også
gammel pilot på de store apparater) tilladt at ka-
ste lidt grus i maskineriet?

Efter at have modtaget Modelflyve Nyt 6/85
læste jeg artiklen side 16 >Sundflyvning 75 år ef-
ter(. Her s!år der flere steder: ))... en radiostyret
skalamodel af Bleriot XI monoplan ....< Gamle
Louis Bleriot ville vende sig i sin grav, hvis han

læste det. Nu er vi jo nok så heldige, at man op-
pe på sky nr. syv ikke abonnerer på bladet, for
den anvendte model er en Proctor Antic, som er

en skalamodel efter modelflyet Proctor Antic.
Det ville svare til, at man til en skalakonkurrence
anmeldte en kamoufleret )Curare( kunstflyv-
ningsmodel som en Spitfire Mk IX.

Bortset fra dette >grus<< er artiklen god og

>dåden< endnu bedre.
Med venlig hilsen,

J. MØLLER
Midtjysk Modelflyveklub

Du har ret .... også i, at vi ikke har nogen abon-
nent på sky nr. syv. red

Er byggevejledninger
gået af mode?
Er byggevejledninger til combatmodeller blevet
kedelige at læse, eller er de blevet kedelige at
skrive?

Grunden til, at jeg skriver dette, er, at man i
Modelfllve Nyt de sidste 4-5 år ved samtlige teg-
ninger til combatmodeller (mest skummodeller)
har kunnet læse: >Jeg skal ligesom alle andre
elegant springe hen over modellens opbygning.<

Hvis tegningerne kun er for dem, der i forve-
jen godt kan bygge en rnodel, så OK, men jeg vil
gøre opmærksom på, at bladet kan købes i kio-
sker samt lånes på biblioteket.

Trods mange års erfaring med at bygge og
ødelægge modelfly fik jeg først sidste år lært at
bygge en skummodel, da Benny Furbo viste mig,
hvordan en sådan skulle laves.

En combatmodel kan være en god begynder-
model, da den er >forholdsvis< simpel at lave og
kan evt. give et nyt medlem til unionen, men hvis
der ingen byggevejledninger er til de gode tegnin-
ger i vores fremragende blad, kan man ikke for-
lange, at de mennesker, der køber eller låner de-
res blad, kan finde ud af at bygge noget som
helst.

Byggevejledninger til skummodeller kan vel
nærmest kopieres, så hvis der er en tegning i
hvert blad, kan en byggevejledning undværes en
gang imellem, men en ordentlig byggevejledning
hvert femte år er sgu for lidt.

Nu burde jeg vel nok fortsætte med en bygge-
vejledning, men jeg vil - ligesom alle andre osv.

Happy landings til alle i 86!

TOM PEDERSEN
Modelflyveklubben Sumetra

Herning

Ja, Tom, du har selvfølgelig ret, men du rører
ved et problem, som ikke er så let at løse. Pro-
blemet er, hvor mange gange vi gider læse det
samme, forstået pd den måde, at mange øf Mo-
defilyve Nyts læsere har læst samtlige numre og
derfor sagterc kan huske, da Asger Bruun-An-
dersen skrev om bygningen af skummodeller,
især kan dem, som evt. kan skrive en sddon byg-

gebeskrivelse sagtens huske den tidligere. Men
der er jo ogsd dem, som kommer til hele tiden,
som du rigtigt nævner. Men hvk vi skulle tage

højde for det, sd skulle alt stof >genudsendes<<

hvert år - og sd har vi kun dn drgang.

En anden måde at løse problemet pd er at
skrive en slags >>grundbog<<, hvor alle de grund-

læggende ting bliver beskrevet, men det koster
ikke alene mange penge, men også en masse tid
for dem, som skal lave den.

En mellemvej til alt dette ville være, at evt. in-
teresserede pd biblioteket kan låne alle udgaver
af Modelflyve Nyt og derigennem læse om det.

Sidste udvej vil være - som du selv nævner
det - at du selv beskrev bygningen aJ en skum-
model!

!1,'h,:r?dl

- Peter har

Hilmer & Co.
Jeg har det indtryk, at det er normalt at kræve et
dementi, når man mener, at dagspressen har
misbrugt ens eget navn. Det må også gælde for
Modelflyve Nyt. Det, jeg gerne vi have demen-
teret, er naturligvis de ærekrænkende omtaler
af, at jeg skulle være i styringsgruppe med Hugo
Dueholm og Benny Juhlin. Der må være græn-

ser for, hvem man bliver grupperet sammen med

i et tidsskrift, der henvender sig til alle landets

modelflyvere. Tænk at blive stemplet som >>ska-

lagal<<!

Iøvrigt er det min far, Hilmer Petersen, der er

blevet valgt ind i styringsgruppen. For at gøre

forvirringen total har jeg en bror, Per Hilmer
Petersen, der også er modelflyver. Så jeg kan
godt se, at muligheden fbr at lave fejl er ikke
ubetydelig.

Venlig hilsen og god jul,

OLE HILMER PETERSEN
Nymarksvej 24, 4m Roskilde

Hermed min oprigtigste undskyldning - eller
rettere mine oprigtigste undskyldninger til sdvel
Ole Hilmer som Hilmer. Desuden en undskyld-
ning til Per Hilmer for ikke at blande ham ind i
sagen (hvorfor skulle han ikke også have en

plads i styringsgruppen, når bror Ole nu fik
det?). Og - bare for at være på den sikre side -
en undskyldning til fru Petersen (Hilda?), som
jeg husker at have talt med i telefonen et par
gange.

Godt nyldr allesammen! Per Grunnet



Nickel-cadmium batterier til elektro-modeller
Sådan bygger du selv dine bstterier op - og sådan posser du dem!

Her kommer tredie afsnit af
Bertel Tangøs artikelserie om
ni-cad-batterier. De to første
artikler kan findes i Modelflyve
Nyt 2 og 3/85.
Alle, der benytter ni-cad-celier i
deres modelflyvevirksomhed, kan
lære noget af Bertels artikler, der
er skrevet specielt med henhlik på
den voksende gruppe RC-flylere,
som har fået øjnene op for
elektroflyvningens velsignelser og
problemer.

Til elektroflyvning kan kun anvendes batte-
rier sammensat af sintrede celler. Det er
den eneste type, der kan tåle store op- og
afladestrømme, og de er karakteriseret ved
at være forsynet med sikkerhedsventil (et
lille hul ved pluspolen, som iøvrigt kan væ-
re vanskeligt at få øje på). Cellen er forsy-
net med loddeflige i mere eller mindre hen-
sigtsmæssig udlørelse, dvs. mere eller
mindre velegnede for store strømme, samt
mere eller mindre velegnede for direkte
sammenlodning.

Ved sammensætning af de enkelte celler
til batterier bør man anvende loddetin med
lavt smeltepunkt, hvis man ellers kan få fat
i det. Navnlig den negative pol er ret lølsom
over for varme, og der bør loddes så kort
tid som muligt. En god id€ er at lægge sine
celler nogle timer i køleskabet, så de bliver
godt gennemkolde, inden man foretager
operationen.

Lod aldrig direkte på cellekappen, men
brug loddefligene. Hvis disse er tilstrække-
Iigt lange, kan man lodde dem direkte sam-
men. Smelt en lille klat loddetin på lodde-
fligen fra en celle, anbring dernæst lodde-
fligen fra den næste celle ovenpå. På denne
flig varmes nu med loddekolben så hurtigt
som muligt, indtil tinnet smelter og de to
flige hænger sammen. Hvis fli,eene ikke er
tilstrækkelig lange, loddes de i sredet sam-
men ved hjælp af kobberrråd eller kob-
berplade af minimum 2,5 mm' i -,r'ærsnir.

Vær opmærksom på, at nogle cellers lod-
deflige kan være for spinkle til ar blir e iod-
det direkte sammen, hvorfor man er tvun-
get til at bruge kobberplade eller lignende
for at få tilstrækkelig dimension til srore af-
ladestrømme.

Man må være meget omhyggelig med
dette arbejde. Denne omhu gælder narur-
ligvis også batteriets tilledninger og stik.
Jeg har med fordel kunnet anvende små ba-
nanstik fra modeltog. Disse stik skrues på,
og de har den fordel at være meget prisbilli-
ge i forhold til de mere avancerede stik,
som kun kan loddes på. Desuden er de
nemme at tage af og på, uden at man skal
varme loddekolben op hver gang.

Disse banenstik vil jeg dog kun anbefale

som en foreløbig løsning i en forsøgsfase.
Til permanent brug bør anvendes runde en-
keltstik eller firkantede dobbeltstik - beg-
ge fås i >han< og >hun< udgaver og føres
bl.a. af Graupner.

Som jeg i tidligere afsnit har været inde
på, fås batterier naturligvis også fikse og
færdige for dem, der ikke vil have besværet
med sammensætningen. De er dog væsent-
ligt dyrere, så der er penge at spare ved at
gøre det selv, navnlig hvis det er et større
antal, det drejer sig om.

De sammenloddede celler må ubetinget
isoleres fra omgivelserne på en eller anden
måde, således at f.eks. en skruetrækker el-
ler lignende metalgenstand ikke ved et
uheld kommer til at forårsage kortslutning.
Det bedste er at anvende de såkaldte akku-
kapper, som dels isolerer, dels holder cei-
lerne på række ved hjælp af en slags ind-
snævringer. Disse akku-kapper kan fås

med plads til max. l0 celler ved siden af
hinanden.

Hvis man synes, akku-kapperne fylder
eller vejer for meget (de er nu ganske lette),
kan man i stedet klistre sine celler sammen
med tape af en slags. Afdækningstape, som
malere bruger, er således udmærket, det
kan rives over med fingrene,, og man kan
ovenikøbei skrire på det (nummerering al
batterierne er en god ting). Et enkelt lag

over polerne danner tilsrrækkelig isolation.
navnlig hvis man kan holde spidse genstan-
de på afstand.

For en ordens skyld skal nævnes, at det
altså er en serieforbindelse af celler, vi her
taler om, dvs. plus til minus, osv.

Pas på ompoling
Man må ikke sammensætte celler af for-
skellig kapacitet, hvilket næsten skulle væ-
re overflødigt at nævne. Årsagen er bl.a.,
at når den celle, der har mindre kapacitet
end de øvri,ge, har opbrugt sin kapacitet,
begynder de celler, der stadig har kapacitet
tilovers, og som ligger ved siden af den afla-
dede. al lade or.er i staklen. Da plus imid-
iertid er ;orbundet med minus. r'ii cellen
blive ompolei. hrilket er lderst uheldigt.

Denne ompoling kan dog også linde
sted, selr'om cellerne er al nominelt den
samme kapacitet (f.eks. 1,2 Ah), hvilket er
årsagen til, at man ikke bør aflade sit batte-
ri lor kraftigt (dyb-afladning), således at
spændingen på nogle af cellerne falder til 0,
hr.on'ed de kommer i risiko for at blive på-
virkede al de nærliggende celler, altså om-
polede.

Hvis den samlede batterispænding ikke
er til at få op efter en sådan afladning, må
man som jeg tidligere har været inde på,
forsøge at lokalisere den eller de celler, der
er kommet på nul eller blevet ompolet, og
ved hjæ1p al kortvarige strømstød på et par
ampere eller mere forsøge at få spænding
på dem igen, hvilket i reglen lykkes, i hvert

fald hvis det drejer sig om nye eller nyere
celler.

Som en tommelfingerregel kan man reg-
ne med, at den gennemsnitlige spænding ik-
ke bør komme under ca. 1,1 volt pr. celle
ubelastet, altså f.eks. ca. 5,5 volt for et 5-

cellers batteri. Det svarer nogenlunde til en

spænding på ca. 0,8 volt ved en belastning
på ca. 3-4 ampere.

Et par bevingede ord om ladning: Nye
celler bør altid langsomt oplades et par gan-
ge (se artiklen om ladning i nr. 2/85). Efter
hver gang aflades de med 5-7 ampere f.eks.
over to parallellorbundne bil-forlygtepæ-
rer. Dernæst kan de hurtiglades og aflades
med større strømme, f.eks. ved flyvning,
og så er vi jo straks inde på noget mere
spændende!

Langsom opladning bør som tidligere
nævnt også afløse den evindelige og uund-
gåelige hurtigladning for at få udjævnet
opbyggede forskelle cellerne imellem. Op-
lad langsomt f.eks. en gang for hver l0 gan-
ge hurtigopladning.

Advarsel
En opladet ni-cad celle er en lille bombe,
hverken mere eller mindre, for nu at bruge
et udtryk lra brugsvejledningen til Robbes
Auto-\Iax. Ja, jeg burde vel egentlig sige:

oleropladet, for selvom trykket i en opla-
det - ikke mindst en hurtigopladet - celle
kan r'ære stort, er det dog ingenting ved si-

den al trykket i en overopladet og gloende

- var jeg lige ved at sige - celle. En sådan
celle (eller batteri) må man lade ligge og kø-
le af, og hvis først elektrolytten (kalium-
hydroxid) er begyndt at sive ud, kan man
godt kassere cellen (batteriet) med det sam-

me. Under.alle omstændigheder er der eks-
plosionsfare til stede.

For god ordens skyld skal jeg nævne, at
det er der også, hvis man foretager den før
omtalte chokbehandling med strømstød på

en polvendt celle. Elektrolytten er iøvrigt
ætsende.

Lagring/ opbevaring af ni-cad
celler og batterier
Jeg har lør været inde på problemerne
vedr. opbevaring/lagring af enkelte celler
og batterier, hvis de for en kortere eller
længere tid er ude af brug. Jeg vil her sam-

menfatte (gentage), fordi jeg synes, det er
vigtigt, at man er dus med disse forhold.

Man kan skelne mellem nye og brugte
celler. Ny celler, som man lige har fået fra
forhandleren, kan i princippet lagres i må-
neder, ja år (de har måske allerede været
lagret længe elter at være kommet fra fa-
brikken), uden at man behøver at foreta-
ge sig noget som helst. De er >forsynet<
med en spænding på I volt eller mere, hvil-
ket dog ikke siger noget om ladetilstanden.

.fortsætrcs næste side
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Brugte celler kan man opbevare på to
forskellige måder: Man kan lade dem op
(langsom ladning er at foretrække), hvoref-
ter man simpelthen lader dem ligge - så

køligt som muligt lor at mindske strømaf-
givelsen til omgivelserne. Færdigt montere-
de batterier bør dog skilles elektrisk ad for
at forhindre den uheldige indvirkning, de
enkelte celler kan have på hinanden (dybaf-
ladning, ompoling). Når cellerne skal tages
i brug igen, skal de behandles som nye for
at de kan få kraften tilbage.

Man skal være opmærksom på, at jo
ældre cellerne er, desto hurtigere mister de
deres strøm, og selv relativt nye celler har
ved opbevaring ved stuetemperatur stort set

mistet deres kapacitet på 4 måneder. Denne
ulempe ved ni-cad cellen er >betalingen<
for at kunne op- og aflade med store strøm-
me og skyldes iøvrigt væsentligst cellens
ringe indre modstand.

Disse opbevaringsmetoder er passende for
celler (batterier), der skal overvintre eller i
det hele taget være ude af drift i måneder
eller år. Hvis man imidlertid ønsker at ens

batterier skal være til rådighed når som
helst, uanset om det varer måneder eller
måske kun nogle få dage, kan man bruge
en anden metode, nemlig at vedligeholdei-
seslade dem med en ganske svag strøm i
størrelsesordenen 0,01 C - dvs. ca. i2 mA
for en 1200 mAh celle. Hvis man ikke har
mulighed herfor, kan man også langsomtla-
de et par timer om ugen med 0,1 C (120 mA
for den samme celle).

Det skal måske nævnes, at et batteri, der
således er holdt i >stand-by< position, godt
kan modtage yderligere et par minutters
hurtigladning umiddelbart før flyvning.
Det forøger måske ikke kapaciteten, men
det sætter spændingen en lille smule i vejret
og forøger dermed kraften i begyndelsen af
flyvningen. Men det skal altså gøres med
forsigtighed, navnlig hvis man lader >på
tid(, altså uden ladeautomatik, og ved det
mindste tegn på varme, må ladningen af-
brydes. Ved automatiske ladere som Rob-
bes Auto-Max skulle det gå af sig selv.

Afladning/opladning
Jeg har i artiklen i Modelflyve Nyt nr. 3/85
været inde på memory-effekten, altså en
celles eller et batteris tilbøjelighed til kun at
ville afgive den strøm, man ved gentagne
ganges >klat-ladning< fylder på det.

Ved drivbatterier er der i reglen ingen
problemer, lordi de gennemgår en hel cyk-
lus, hver gang de bruges. Modtagerbatteriet
kan imidlertid gå hen og blive et problem.
Sagen er, at man ved elektroflyvning al

Kapacitet, målt i milli-ampere

vægt- og pladsmæssige grunde gerne vil
bruge et så lille modtagerbatteri som muligt
(225 mAh eller måske 100 mAh). Hvis man
gentagne gange klatlader på et så lille batte-
ri, risikerer man (afhængigt al hvor meget
strøm servoerne bruger, forstås), at man lø-
ber tør for strøm, lør man aner det.

Det må derfor tilrådes, at man gør det til
en vane at aflade lør hver opladning. Hvis
man ikke har tålmodighed til at vente på en
langsom afladning (restudladning) af mod-
tagerbatteriet, kan man hurtigaflade det
med en strøm, der kan sammenlignes med
afladningsstrømmen fra drivbatteriet. For-
udsætningen er blot, at cellerne er sintrede.

Nedennævnte skema er lånt fra Varta,
men da ni-cad cellerne ligner hinanden
meget i opbygningen, kan værdierne stort
set overføres til andre mærker.

Eksempel
Et 225 mAh modtagerbatteri har været la-
det helt op og dernæst brugt til flyvning i en

timestid; I stedet for, når man kommer
hjem, at lade det helt op igen (klatladning)
eller simpelthen ingenting foretage sig og

regne med, at der er strøm nok til endnu en

times fl1.r'ning en anden dag. aflader man
batteriet under kontrol med en værdi i ske-
maet f.eks. 1,35 ampere (afladning over en
lampe eller anden form for modstand).

Ved en spændingsværdi på 0,8 volt af-
brydes afladningen. Hvis man nu tager tid
på denne afladning, som jo skal ligge et el-
ler andet sted under de 7% min., der er
nævnt i skemaet (noget kapacitet er jo
brugt til flyvning), får man oven i købet et
billede af, hvor meget strøm, der er brugt
til flyvningen. Ved at trække den mængde
strøm, der hurtigaflades, fra den samlede
kapacitet, kan man se, hvor meget batteriet
er blevet tappet under flyvningen. Man fin-
der måske på denne måde ud af, at man
kan bruge et endnu mindre modtagerbatte-
ri, hvem ved?

Efter afladningen kan man så oplade
modtagerbatteriet igen (evt. vedligeholdel-
sesoplade) efter de samme retningslinier,
som gælder for drivbatterier, og man har
(påny) et frisk batteri med den fulde kapa-
citet.

For at få tilstrækkeligt udbytte af
ovenstående (såvel som tidligere nævnte
værdier) er det nødvendigt at kunne måle
såvel strøm som spænding. Anskaffelse af
amperemeter og voltmeter må derfor anbe-
fales. !

Artikelserien fortsætter i et kommende nummer.

100 22s s00

Klæbning af
aluminium
Uanset hvilke styrker fabrikanterne rekla-
merer med for deres lime, er ingen limning
stærkere end det svageste punkt.

Det svage punkt ved klæbning af alumi-
nium er vædningen eller vedhæftningen til
metallet.

Tabellen giver værdier for vedhæftnin-
gen ved forskellige forbehandlinger:
1. Pickling .........20 N/mm'?
2. Slibning .........17 N/mm'
3. Ætsning ........ 16 N/mm'
4. l0 a anodisering ................ l3 N/mm'
5. Simpel affedtning l0 N/mm'

Typiske trækforskydningsstyrker for
epoxyprodukter ligger omkring 15-25

N/mm'ved 20" C.
Forslag til fremgangsmåde ved limning

af aluminium:
l. Affedt med triklor, sprit eller lignende.

2. Mekanisk alslibning.
3. Klæbning umiddelbart efter slibning

(mar. 1 time efter afslibning).
\lellem afslibning og klæbning må der ikke
ske berøring eller afblæsning med trykluft.

Luis Petersen

Propeller og
>skubbermotorer(
At finde den rigtige propel til et modelfly
kan ofte være en lang og vanskelig proces.

Dels afhænger propelstørrelsen både af
den givne motorkraft, flyets vægt, næsefa-
con og ikke mindst af modellens luftmod-
stand, så resultatet er som oftest, at man
har investeret i indtil flere propeller, inden
man når frem til den bedste.

Med >skubber-motorer( er det endnu
vanskeligere, lordi udbuddet af forskellige
propelstørrelser er meget begrænset, men
her kom Svend O. Petersen, Herning, også

kendt under navnet >O.S.<< fornylig med et
råd, som kan afhjælpe problemet for man-
ge modelflyvere.

Motorer med frontkarburator og aftage-
ligt fronthus kan ifølge O.S. nemlig bringes
til at køre baglæns på følgende måde:
l. Skru de lire bolte løs, som holder front-

huset på plads mod krumtaphuset.
2. Hold motoren med lront mod dig selv

og drej så fronthuset fra >klokken 12<

position til >klokken 9<.

3. Vær sikker på, at pakningen mellem
front og krumtaphus er ubeskadiget og

skru så de fire bolte fast igen.
Motoren er nu ))timet(< til at køre den

modsatte vej, og du kan bruge dine almin-
delige propeller på pusher-modellen.

Motoren lider på ingen måde overlast el-

ler kommer til at gå dårligere ved at køre
baglæns. Faktisk genvinder en del gamle

motorer mærkeligt nok deres ungdoms-

Tilladt konstant belastning i )C( ...................
Tilladt konstant belastning i ampere
Udtagbar kapacitet i procent afnormalkap. .....
Afladetid iminutter
Tilladt belastning i 2 minutter, ampere . .......... .

Tilladt belastning i max. 2 sekunder, ampere .....

6

3,0
75
'7,5

5

10

6

0,6
75
?<

I
2

6

l,35
'75

7,5
).,
4,4

NB: Afladningen onses for tilendebragt ved en spænding under belastning
på 0,8 volt ved stuelemperatur.
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Linestyrede speedmodeller

På vej mod ?A0km/t med 0,8 cm3 speedmodel
En historie om, hvordan ZIT .049
blev udviklet af Dave Williams.
Artiklen er en oversættelse af
Dave Williams' artikelserie i
foreløbig fire dele i >Speed
Times<. FØrste del blev bragt i
oktober-december nummeret 1984.
Niels Lyhne-Hansen står for
oversættelse og bearbejdelse.

Efter at have r'ære! borre fra modelflyvning
siden 1960 troede jeg i 1980. at jeg kunne
blive interesseret i RC-flp'ning og b1'ggede
derfor flere modeller. Under min søgen i
>Model Aviation< efter nogle RC-opl1's-
ninger stødte jeg på Nick Shers %A rekord-
model artikel. Den gik rent ind! Gennem
telefonsamtaler og brevveksling hjalp Nick
mig med at udvikle en schnuerleskyllet Cox
Tee Dee. Dale Kirn var behjælpelig med
modelkonstruktion og Chuck Schuette
konstruerede en effektdæmper, som bragte
Tee Dee'en op på 38.000 omdr.,/min.

Tee Dee'en var ikke konstrueret til så
høje omdrejningstal. Næsten hver prøve-
kørsel sluttede med flere iimers arbejde
med at reparere og skifte dele ud på moto-
ren, og gode reservedele var sr.ære at lå ia:
i. Ved de amerikanske mesrerskabe; i 1981
viste Carl Dodge mig sin hjemmelarede 1.5
cm' motor. Det blev vendepunkret. Je*e 

'3:-

sluttede mig for at lave en moror. sorn r ille
forblive hel ved høj e omdrej ningsral . . .. let-
tere sagt end gjort!

Jeg forestillede mig en nydelig, glat mo-
tor, men jeg lovede mig seiv, at skønheden
aldrig måtte vinde over det funktionelle.
Stemplet skulle udstyres med krydspind,
plejlstangen være ekstra stærk, krumtap-
akslen umulig at ødelægge, og motoren
skulle forsynes med kuglelejer. Noget af
det vigtigste at tænke på, var cylin-
derlkrumtaphus-overgangen. Jeg havde
tidligere undersøgt over 100 Tee Dee krum-
taphuse og havde fundet tre, der var 2.000
omdr./min. bedre end de øvrige, simpelt-
hen fordi cylinderen sad nøjagtig lodrer på
huset. Et andet ubehageligt problem ved
Tee Dee'en var, at efterhånden som gevin-

det blev slidt, blev cylinderen drejet. Den
simpleste løsning på disse problemer var at
spænde cylinder og krumtaphus sammen
med skruer. Da mine tegninger til motoren
var færdige, var den alt andet end pæn -heral navnet Zit!

Cylinderen er lavet i stål og består af tre
dele. Den inderste foring er med fræsede
porte. Den passer ind i den yderste del,
hvorpå køleribber og befæstigelsesflangen
sidder. Disse to dele sølvloddes sammen,
samtidig med at udstødningsmanifolden
loddes på. Delene bearbejdes, forkromes
og lappes. Stemplerne har voldt mig mange
kvaler. Når de blev lavet ai mehanite, blev
de ødelagt ved høje omdrejningstal. De før-
ste stempler af mehanite brød sammen ved
høje omdrejningstal. \lange forskellige r1'-

per stempler er gået lorud lor der ståistem-
pel, jeg nu anvender, og da der slides hur-
tigt, er fortsatte eksperimenter nødvendige.
Krumtappen er af ll44 stål med en søle,
der er presset i. Akslen er .312 (8 mm) i dia-
meter og løber i to lejer. Medbringeren er
forsynet med konusbøsning.

Da den første motor var samlet og til-
kørt, blev den målt til et ikke særligt impo-
nerende omdrejningstal på 28.000, en smu-
le mindre end det Tee Dee'en kunne klare.
\Ien da eilekillddæmperen blev sat på,

,e-io:c.e _re-s siora Lr_;:le. da orrcire-iningstælien
',rs:: -:9.iirl u-ni.:. n:n. D;r sa;r:ne Eo:o:
låede sene:e o; ;a 4-:.-<00 on-rii. ;nin. -{i
de 30 c1'lindre og omkring 150 srempler jeg
siden har lavet, er flere nåer op på samme
omdrejningstal, men ingen har løbet hurti-
gere.

Testflyvningen gav mange nye proble-
mer. Når endelig stemplerne holdt, var der
problemer med brændstoftilførslen. Tem-
melig tit røg et propelblad af. Vi nåede al-
drig at få taget tid på en hel flyvning, og
måtte nøjes med en fart over to omgange
målt til 239 km/t. Det næste år blev brugt
til at fremstille et reguleret brændstoftilfør-
selssystem, og desværre forgæves at desig-
ne nye stempler. Farten blev igen målt til
239 km/tlige før stemplerne brød sammen.

Det er oplagt at spørge: >Hvorfor ikke
ABC?( Det skyldes kun min dengang

manglende erfaring og fremstillingsmulig-
heder, men en Zit ABC er under fremstil-
ling. Stålstemplerne blev af mange grunde
førhen undgået, men på et tidspunkt havde
jeg ikke andre muligheder. Der var kun få
uger til de amerikanske mesterskaber.

Den første stålstempelmotor blev prøve-
fløjet på min monoline model. Første flyv-
ning 177 km,/t. For meget brændstof og en
brækket propel. Næste 202 km,/t og stadig
for fed blanding. Så 210 og motoren havde
allerede nu tabt en del kompression. Vi luk-
kede endnu mere for brændstoffet og nåe-
de 222 km/t. Jeg bruger 7 cmr 40Vo nitro
brændstof og opnår som regel 12-13 om-
gange. Efter tidtagningen blev modellen
ved med at fl1ve stærkere og stærkere og
fløj ved 20 omgange. Motorerne bliver san-
delig økonomiske, når lyddæmperen er ef-
fektiv under hele flyvningen. Desværre
havde motoren nu tabt næsten al kompres-
sionen, og den blev lagt til side til mester-
skaberne.

Den første testflyvning ved mesterska-
berne lå på 217 km/t, men mit monoline
udstyr brød sammen, og motoren blev sat

over i reservemodellen, en to-line model. I
den officielle flyvning så alt godt ud i de
første omgange, men så varmede motoren,
og jeg måtte nøjes med et slutresultat på
l9-s km/t. Gløderør og stempel var lige til
ai kaste over højre skulder.

For er st1'kke tid siden, efter en række
gode testfl1'ninger, besluttede jeg mig for
at fremstille motoren med salg for øje. Der-
efter lulgte en serie fejlfremstillede stemp-
ler, som satte en stopper for den id6. På
den anden side set er det et spørgsmål om
nogen modelflyver, der har lulgt samme idd
og gjort deres hobby til deres arbejde, sta-
dig har fornøjelse derved. I

De næste dele af artikelserien vil følge i kom-
mende numre af Modeffiyve Nyt.

Tøm lommerne og
spyt på fingeren ....
Nøgleknippe, lommekniv, lighter og hvad
man ellers går rundt med i sin bukselomme
af hørdware, kan forårsage nogle grimme
hak i den pæne balsaoverflade, når man
sidder og arbejder med tingene i skødet.
Men det kan godt undgås, hvis man følger
opfordringen i overskrilten.

Skulle der alligevel komme et hak, så lad
være med at skynde dig med at tage det fine
sandpapir for at slibe det væk. Det kommer
godt nok umiddelbart til at se fint ud på
den måde, men det er kun så længe slibe-
støvet sidder nede i hakket.

Nej, kom lørst lidt vand på, og lad træet
rejse sig. Slib så, når det er tørt igen.

RC-4411

ogeÅb8*fu

Et ddrligt billede a"f
den lille 0,8 cm'
ZIT-motor.
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De nummererede billeder refererer til de
tilsvarende numre i tekslen. I alle tilfælde er
billederne fra bygningen af >Fløjte-Marie<,
som der bringes legning og byggebeskrivelse til
andetsteds i bladet.
Fotos: Lars Pilegoard.

Hvem gribes ikke af
magtesløshed, når man på en
modeltegning ser et
æggeskalstyndt motorcowl lavet af
balsatræ - og man så forestiller
sig, hvordan man seh'r'il slippe
fra sådan en opgave.
Men der er hjælp forude - Lars
Pilegaard beskriver her, hvordan
man let og elegant kan slippe fra
den slags opgaver ved at bruge
kunststoffer.

Motorcowl å la Lundqvist
Fremstilling af moiorcoril kar: i nan-qc :ri-
fitldr' r,:r: haJu lc.'..::.ig: (1S ::.::j\i3\3n-
de. :kke nirc:: :rrs nan ai pladshensl'n i
mol orrummet ønsker ar lave co* let af glas-

tlber. Det var netop, hvad vi ønskede, da vi
byggede Modelflyve Nyts )Fløjte-Marie<,
men at fremstille forme til støbearbejdet
blot for at lave et enkelt motorcowl, over-
steg næsten vores energi.

Løsningen for os var derfor at lave et
motorcowl al epoxy over en simpel positiv

forrr sorn beskrevet i flere modelflyveblade
og -bøger af svenskeren Pår Lundqvist.

Arbejdsprocessen er i al sin enkelthed
som følger (tallene refererer til billedernes
numre):
l. Anbring en skumblok af den type blom-

sterdekoratører anvender i f.eks. orkide-
dekorationer på flyets næse. Lim blok-
ken last med cyano og forsyn eventuelt
den fastlimede blok med skæreskabelo-
ner af pap.
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2. Puds klodsen i facon med sandpapir og
en grov rasp. \led den risre l'orm rager
det kun lå minurter.

3. Beklæd hele fl1'ers næse med hushoid-
ningsfilm. Sæt lilmen fasr med rape og
stram op med en hårtørrer. Formen er
nu helt glat og behøver hverken spartling
eller behandling med voks.

4. Klip tre stykker epoxyvæv type 70 gram
til og stram det første stykke ud over for-
men og et stykke ned over balsasiderne.

5. 24-timers epoxy pensles hen over vævet,
hvorefter der pålægges endnu et lag
væv, som overpensles. Gentag processen
med det sidste stykke væv. Vær omhyg-
gelig med, at der ikke er luftblærer mel-
lem vævslagene og spar på epoxyen. Det
er vævet og ikke epoxyen, der giver styr-
ke. Overflødig epoxy duppes til sidst al
med køkkenrulle.

6. Værktøjet rengøres med sprit. Epoxy på
fingrene vaskes af med varmt vand og
sæbe. Brug endelig ikke sprit. Det for-
tynder blot epoxyen og får den til at
trænge ind i alle hudens porer og rifter.
Når epoxyen er hærdet, ljernes cou'let
fra formen og klippes,/skæres rent langs
den ønskede kant.

Det lærdige cowl kan forekomme remmelig
blødt, men heri ligger netop dets sr1'rke.
Yderligere vævslag vil ganske vist gøre cotr -
let helt stift, men til gengæld går det så ler-
tere i stykker. Med kun 2-3 vævslag vil dei
færdige cowl til f.eks. >Fløjte-Marie< kun
veje ca. 5 gram før bemaling. Antallet af
vævslag afhænger iøvrigt af motorcowlets
facon. På en stjernemotor, hvor cowlet
faktisk er et rør med indbygget forkant, går
det fint med kun to lag væv på små model-
ler. Såfremt overfladen ønskes glat som
metal, pensles cowlet straks når det er hær-

det med epoxy og mikro-balloner, som si-
den vandslibes. En god porefylder kan også
bruges. men har selrlølgelig ikke samme
r eChæfinine:er ne.

.\Iace i_fi:, i ;,\'. ;-r r;,'. ;
RC-redaktør. Lars

Pilegaard, gør hvad
han kan for at

gemme sig bag sin
udgave af >Fløjte-

Marie<.
Som det ses, er

cowlet frnrdigt - der
er også kommet en
overbygning på, sd
der er plads til den

lille.firtakter
OS 20 FS.

Foto: Lars Petersen.

Skal motorcowlet forsynes med beslag og
lignende af metal, kan dette fæstnes med
stabilit-expres, når limfladerne forinden
kradses op med sandpapir. I
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Ligesom for et år siden har Arild
Larsen udarbejdet et index over
den seneste årgang af Modelflyve
Nyt.
Index'et medtager kun større
artikler og henviser til dels et
bladnummer (l-6) og sidetallet i
det pågældende blad.

Generelt
Messer. træf mr.
ClAM-rapport (Bjørn Krogh) ............ t: lf
Nurnberg Messen 1985 (Per Grunner) ...2:2G23
Arrangement af stævner
(Jesper Buth Rasmussen) .................. 2: 49
Referat fra Samsølejren
(Benny og Preben Graves) ................. 3: 17

Tips mv.
Adskillelse af motor (Luis Petersen) ..... l:46-47
Tilkokset motor (Luis Petersen) .......... 2: 43
Støjdæmpning på klubbasis
(Lars Pilegaard) .................. ............ 3: 47
Støjdæmpning på G-Mark motoren
(Lars Pilegaard) .............................. 5 : 43
Byggetips - webbing
(Jørgen Korsgaard) ......3:49
Forslag til fremstilling af bagkanter
(Jørgen Korsgaard) .......................... 3 : 49
G[øderørets funktion
(Benny Steen Nielsen) ...4:32-33
Problemer med Webra motor
(Lars Pilegaard) .............................. 4: 38
Flaps og tyngdepunkt
(Benny Steen Nielsen) ........... ............... 44-45
Brug den rigtige olie til din
OS-motor (Lars Pilegaard) ........ .... . . . . 6: 49

Diverse artikler
Da ritmesteren åbnede Vandel for
modelfl yvning (Niels W. Sørensen) ...... l : 20-21
Hjemmedatamaten på byggebordet
(Benny Steen Nielsen) ... l:38-42
Spørg datamaten om din model kan
flyve(Kaj Sørensen) ..... 1:38-39
Reklamepenge i modelfly
(Lars Pilegaard) .................. 3:28-29
Muscul-Air pedalfly (Benny S. Nielsen) 4: 14

Over Øresund med RC-model
(Mikael Seedorf) ......... 6: 16-19
Vi tester OS FS-20 4-rakter
(LarsPilegaard) .................. 6:48-49
Index årgang 1984 (Arild Larsen) ........ l: 52
Methanolforhandlere (Karen Larsen) ... 3: 46
Videofilm fra RC-unionen
(Benny Steen Nielsen) ... 5: 60

Radiostyring
Test af b1-ggesæt

RC-svæveren >Eismann Focus<
(Børge Martensen) .. ............. l: 22-23
RC-svæveren >Eismann Playboy<
(BørgeMartensen)............... 6:45-46
Kavan Lockheed 286 L helikopter
(K. H. Nielsen) l:36-37
Prøveflyvning af Kavan Lockheed
286 L (K. H. Nielsen) ... 4: 26
2 meter svæveren >>Raven<

(BørgeMartensen)............... 3:26-2'7
Vi afprøver >Cambria Navion<
(LarsPilegaard).................. 5:16-18

Svæveflyvning
2 meter regler til svævere (SMSK) .....
VM i klasse F3B (oversættelse:

Preben Nørholm) .........................
Sear;he; RC-;:: :;s-:::d::
R C- sr æ r e:no:e is ; c ::i-. e

. 2:40--11

(Prererj \e:loim) .......4: 15-16
\\{ i klasse F3B (Preben Nørholm) .....5:,22-23
Nordsø Cup og NM i skrænt
(Preben Nørholm) .......6:37-39

Kunstflyvning
Nu må udviklingen vendes for RC-
kunstflyvning (Ejner Hjort) ............... 1: 50-51

Junior Stunt-teknik - 2 (Ejner Hjort) .. 4:21
Tips til kunstflyvningspiloter
(Ejner Hjort) 3:,44-45
VM i F3A kunstflyvning i Holland
(Per Andreasen & Svend Plougstrup) ... 6: 35-36
Interview med Ivan Kristensen
(Ole Meyer) 6:46-47

Elektromodeller
Opladning af ni-cad batterier
(BertelTangø) 2:28-30
Opladning af ni-cad batterier
(BertelTangø) 3:20-22
Elektroflyvertræf i Skåne
(BertelTangø) 4:28-29
Begyndererfaringer med elektromodeller
(Peter Christiansen og Carl-Aage
Andersen) .................5: 19

Elektroflytræf i funge 1985
(BertelTangø) ............6:29
>Guppi< en lille elektromodel

lsvenÅkeStåhD ................. 6:dr0-41

Skalarnodeller
Kom igang med Dan-skala
(Finn Rasmussen) ............................ I : 43

Besøg hos verdensmesteren i RC-skala
(TorbenBachSørensen) 2: 16-18
Til RC-skala konkurrence
(Hans Erik T. Larsen) ......... ............. 2: 37
Lockheed P-38 Lightning - 1

(LarsPilegaard).................. 2:46-47
P-38 - 2 (Lars Pilegaard) ................. 3 : 2'l
P-38 - 3 (Lars Pilegaard) . . . . . ..... . . ..... 4: 38

P-38 - 5 (Lars Pilegaard) ................. 5 : 20-21
>Buf-l< - et bagvendt skalaprojekt
(Lars Pilegaard) .............................. 3 : 50

Bygning af modeller
Impala F3B - bygget efter tegning
(Børge Martensen) ............... ............ 2: 42
>Vixen<< RC-deltamodel
(FlemrningJensen)............... 3:30-33
Semiskalamodel af Draken
(LarsPilegaard).................. 5:38-41
British Aerospace Hawk
(Lars Pilegaard) .................. 6:26-28
Klubbens 2 meter RC-svæver
(PrebenNørholm) ............... 6:30-33

Byggetips mv.
Aftageligt sideror (Henry Frank) ........ . 2: 30
Byg pontoner til dit RC fly
(Hans Erik T. Larsen) .. . ......... .... ...... 2: 38

Tips om lim (Jørgen Korsgaard) .......... 3: 42
Tips om understel (Lars Pilegaard) ...... 3: 42
Fremstilling af pilotdukke
(Lars Pilegaard) ...... ......... . .. .. . ......... 4: 27

Hjul til små modeller
(Lars Pilegaard) .............................. 4: 38

Helikopter
Helikopter for begyndere
(Ulrik Frandsen) .... . . . . .. .. .. . 5: 4243

Dir erse

PC\I-:iræ_e {Pe; Grunnet) l: 15-16

Hro: :.uii-el tlFer modellen?
( Leif Damgård Jørgensen) ................. I : 30
>Litile Lady< - om små modeller
(Lars Pilegaard) ........ . . ... ..... ..... ....... l: M
Flyvning på Egeskov (Benny Juhlin) .... 4: l2
Fllveshow i Haderslev (Bent Møller) .... 4: 34
RC-minifly uden graenser

(Lars Pilegaard) .................. ............ 4: 37
Varighedsrekord med RC-model
(Finn Rasmussen) ................. ........... 4: 39
RC-hobbyflyvertræf (Benny S. Nielsen) 5:32-33
Oplæring af nye RC-piloter
(HugoDueholm).................. 5:45-46
Toptreff i Viborg (Lars Pilegaard) ....... 5: 46-4'7

RC-klubberne i Danmark
(Karen Larsen) ...........2:56
Gå på rekord-jagt! (Bjørn Krogh) ....... 6: 2l-22

Fritflyvning
Diverse
Fritflyvende skalamodeller
(Ed Carson & Erik Knudsen) .............. l: 24
Fritfl yvende skalamocieller
(Ed Carson & Erik Knudsen) 3:22-23
Oldtimer-modeller (Jørgen M. Larsen) . l: 48-49
Sådan udtage-i et landshold
(Jens B. Krisiensen) .....2:26
Odense \lodel-Flpeklub 50 år
(Per Crunnet) 2:31-36
Trimning af sr ævemodeller
(Per Crunnet) 3:34-41
Turbulatorer og turbulensprofiler
(.{age\\'estermann)............. 4:17-25
\ordisk \lesterskab 1985
(Percrunnet) 4:4O-41
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Fritfl yvningssommerlej r 1985
(Hugo Ernst) .............. 5: 15
Fritflyvnings VM 1985 (Per Grunnet) ...5:24-31
Celeste og Andante F1A (Per Grunnet) . 5:35-3i

Test af byggesæt
Test af AMA Cub begyndermodel
(BennyFurbo) ............ l: 18

Bygning af modeller
Cool Max og Line Up
(Aage Westermann) ............. l: 31-35
Al-model med flamingo profil
(JørgenKorsgaard).............. 3:48-49
Balsarør til wakefieldkroppe
(JørgenKorsgaard) .............. 4:35-37
>Dimple< - dansk mester 1985
(Jørgen Korsgaard) ..... .. .... ... 6: 24-25
Gummimotormodel fra sommerlejren
(Kristian Vilmann) ......5: 14

Linestyring
Test og bygning af modeller
Tangent I - Mouse-racer
(Preben Carlsen) ............................. i : 19

Semo Mini - god mouse-racer
(KimPedersen) I:26-2j
Jet linestyringstraener
(Kim Kristensen) .................. ........... 1: 2'7

Fin-fin dieselcombat-model
(Stig Henriksen) .................. 2: l8-19
Dare-devil II (Asger Bruun-Andersen) .. 2: 44-45
Zero profilskalamodel
(HenningLauritzen) ............ 3: l8-19
Takab dieselcombatmodel
(BennyFurbo) 4:30-31
Maxi Banzai - dieselcombat
(JørgenAagaard) ................ 6:22-23

Tips
Byggejigs til combatmodeller
(Stig Henriksen) ........ ....... .... ... . ....... 3: 25
Brændstoftanke i træ til Good-Year
modeller (Kurt Pedersen) .................. 3 : 43

Diverse
VM i linestyring 1984 (Benny Furbo) .... l: t7-18
Den første konkurrence .................... I : 46
Mekanikerens opgaver i Good-Year
og team-race (Jens Geschwendtner) ..... 2:24-25
Motortest af USE 15 D
(Bjørn Hansen) ...........2:48
Linestyringssommerlej ren 1 985
(BennyFurbo) 5: 13-15
EM i linestyring 1985
(CarstenThorhauge) ............ 6:34-35
Gode råd om team-race
(Jesper Buth Rasmussen) 6:42-45

ykliste:
stk. hulprint
stk. tralo 6 volt/1 ampere
stk. spændingsregulator t1'pe LM 3177
srk. ensrei:erbro B\' 16-1

.tk. elek::,-rilt l(Ilr '-:F l6 \o"
:tk. Lond::::a:.r: ll nF :[t r..i:
slk. 10 turns poleniionerer 100 ohm
stk. modsiand 160 ohm ,! irart
stk. modstand 240 ohm % rrart
stk. køleplade
stk. pladepreskabelsko

1lV

LM
377

U

j

: 1l.U
a:

+Vout

+ Vout
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Lader for Vartas 2 volt,
5,2 Ah akkumulator
Hvad er mere irriterende end at ankomme
til flyvepladsen og så opdage, at man ikke
har strøm på sin startakkumulator? Det
sker som regel, når man er alene og ikke
kan låne noget strøm af andre. Årsagen er
som regel, at der ikke er ladet på startak-
kuen, eller den er brudt totalt sammen, for-
di den er blevet overladet. Det kan også væ-
re om foråret, når flyvesæsonen starter, at
man opdager, at man har >glemt< at lade
regelmæssigt på sin startakkumulator, og
så må man som bekendt op med pengepun-
gen.

Der er ikke ret mange modelflyvere, der
ved hvor meget eller hvor lidt de skal lade
på deres startakkumulator. Skal det være 2
iimer eller 10 iimer? Hvorlor skulle man da
ogsa spilde sine tanker på det. når man kan
lå elektronikken til ai gøre arbejdet lor sig?

Jeg har som mange andre anskaflet mig
en 2 volt 5,2 Ah startakkumulator fra Var-
ta. Hvis man læser Vartas beskrivelse over
denne akku, vil man se, at måden at lade på
den er, at man skal give den en konstant
spænding p?t2,30 volt, så vil strømmen fal-
de i takt med, at den indre modstand i ak-
kumulatoren stiger, altså skal vi bruge en
konstantspændingsgenerator. Da man ikke
kan købe en lader til dette formål, bad je_e

rnin søn \lichael om at iøse opgaven.
Han kons:ruerecie en simpel og billig la-

der. som har iirket så iremragende hele sæ-

sonen, al jeg ril delagtiggøre andre i denne
konstruktion.

Det hele er monteret på et hulprintkort,
et såkaldt fumlebrædt med 0,75 kvadrat
ledninger på undersiden. Det er let og hur-
tigt at lave, da der er få komponenter. Sørg
for, at ledningerne fra lader til akku bliver

Ole oq ,\fichael Rosenbergs lader ses her i
abnet stand. Sont tlet ses, er onlallet af
l:ornponenter oterskueligt, sa det vil ikke volde
probletner selt at blgge en tilsyarende. Og hvis
trian kttn -iinde et pænt kabinet, så står denne
lader ikke tilbage,for de fabriksfremstillede

så korte som muligt (ca. l0-15 cm) og mon-
ter pladepreskabelsko i enderne på dem, så

man er sikker på god forbindelse.
Justeringen af ladespændingen foregår

på et l0 turns potentiometer. Det er vigtigt,
at have et voltmeter man kan stole på måler
rigtigt (helst et digitalt voltmeter med tre
cifre), da Varta oplyser, at hvis man hæver
ladespændingen lra de 2,30 volt til 2,35, må
akkumulatoren kun stå til ladning ihøjst7
døgn, mens den kan være tilsluttet kon-
stant på 2,30 volt.

Hvis du ønsker at måle ladestrømmen,
skal du tilslutte instrumentet som vist på
diagrammet, altså før regulatoren.

Venlig hilsen, Ole Rosenberg
Modelflyve k lu b ben Comet



Lockheed P-38 Lightning - 5.'

Modellen i luften for sidste gang
I de senere numre af Modelflyve
Nyt har Lars Pilegaard skrevet om
Keld Gade's spændende
skalaprojekt - en Lockheed P-38
Lightning. Her er endnu et afsnit i
beretningen ..... denne gang det
definitivt sidste om lige præcis
den model .....

I skumringstimen søndag den 13. oktober
udgik Keld Gades første P-38 definitivt af
lultflåden i Viborg R.C. Klub.

Maskinen var den eftermiddag i luften to
gange. Flyvningen var noget nær perfekt,
og motorerne var så tæt på synkronisering
som aldrig før, men knapt havde jeg med
min Focke Wulff i tankerne udtalt: )Og
pludselig - ud af solen, etc.((, før den stol-
te fugl for fuldt drøn gik i jorden et par
hundrede meter fra flyvepladsen.

Det var et brag af et styrt. Aldrig har jeg
set en model skrottet så hurtigt og så effek-
tivt. Desværre tillod lysforholdene ikke fo-
tografering, men forestil jer maskinen kørt
gennem en affaldskværn og derefter strøet
ud for vinden over et område på ca. 50
kvadratmeter. Intet var helt, og intet kunne
anvendes til en genopbygning. Faktisk kun-
ne 9090 af flyet rummes i en enkelt plast-
indkøbspose.

Dødsårsagen blev desværre ikke fastslået
med sikkerhed. Pludselig var der bare ingen
radioforbindelse, og >fail-safe'n<, som iar
tilkoblet gasservoerne, reagerede ikke. No-
get tyder på en total strømafbrydelse i flyet.

En efterfølgende afprøvning al radioan-
lægget afslørede ingen fejl ud over en de-
fekt forlængerledning til krængrorsser-
voen. Om ledningen så et øjeblik har korts-
luttet hele elsystemet, eller om den først er
blevet beskadiget ved flyets sammenstød
med jorden, er spørgsmålet. Men noget ty-
der på, at radioanlæg med indbygget >fail-
safe< ikke er så >safe< endda.

Vi skal nok nærmere over til at have en
lille dims med egen strømforsyning (tørele-
menter) mellem modtager og f.eks. gasser-
vo. I tilfælde af radiosvigt, strømafbrydelse
og kortslutning skal dimsen så koble sig
helt ud af flyets elsystem, for derefter med
sin egen strømforsyning at stoppe motorer-
ne, enten ved en neddrosling eller et simpelt
>cut-off< på brændstoftilførslen, som det
kendes fra linestyring og pylon-race. Dim-
sen er mig bekendt ikke i handelen, men JS
Teknik arbejder på sagen med henblik på
en eventuel markedsføring.

Hvad og hvornår der nu sker noget i pro-
jektet, er ikke afgjort. Keld gik straks i luf-
ten med en anden maskine for ligesom at
ryste af, men han så unægtelig noget tanke-
fuld ud under dagens sidste flyvninger.

Med hensyn til dykbremser og flaps, som
vi i en al de første artikler lovede at fortælle
nærmere om, kan det oplyses, at de skala-
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rigtige dykbremser ikke havde nogen synlig
virkning, men at Fowler-flapsene, ialt 4
stk., til gengæld lungerede over forvent-
ning og forbedrede den tunge models svæv
endda ikke så lidt.

Som det ses af principskitsen, er flapse-
nes opbygning utrolig enkel, og konstruk-
tionen fortjener afgjort at blive anvendt i
mange andre modeller, også hvor der ikke
er tale om skalatll'. !
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En 7-cylindret stjernemotor
Sidste nyt frø hobbyrummet:

I Modelflyve Nyt nr. 3/84 fortalte
Gunner Andreasen om en
hjemmebygget, to-c1'lindret 4-takts
boxermotor, som Henning
Andreasen havde lar-et. Nu har
Henning lavet en ny og endnu
mere speendende motor, som
Gunner her beskriver, og som
Steen Lindegård har fotograferet.

I Modelflyve Nyt nr. 3,/84 omtalte vi det
projekt, som Henning mere eller mindre
provokeret af klubkammerater havde givet
sig i lag med: En to-cylindret 4-takts boxer-
motor. Dette projekt blev kronet med held,
og Henning måtte selvfølgelig i gang med
endnu en motor, der selvfølgelig skulle væ-
re mere kompliceret end den første. Han
startede derfor på intet mindre end en syv-
cylindret stjernemotor.

Det skal bemærkes, at Hennings for-
udsætninger er for det lørste en uddannelse
som møbelsnedker, for det andet stor inter-

Henning Andreasen med sin motor.

esse for teknik og sidst, men ikke mindst,
mange timers studium på biblioteket, for
en syvcylindret stjernemotor er bestemt ik-
ke noget, man sådan bare går hen og køber
en tegning til. Henning måtte selvfølgelig
starte med at tænke. læse og tegne. Det er
mi: inCtr_rk. ai mororen i princippet srort
set \ar lærdig inde i hovedet på Henning,
inden han stanede på der manuelle arbejde.

Nu står moloren loran os, fiks og fær-
dig, den starter uden besr,ær og kører både
langsomt og relativt hurrigr.

Henning opgiver de tekniske data som
følger:
Syvcylindret radialmotor
Fir-takt med skråtstillede topventiler
Boring 18 mm
Slaglængde 15 mm
Volumen 26 cm3

Kompressionsforhold 9: I
Tænding l-3-5-7-2-4-6
Vægt 1.100 gram
Omdrejningsområde ca. 1.000-5.000
Det skal bemærkes, at tophastigheden er
begrænset med et 1ille indsugningsareal.
Den er populært sagt plomberet.

Vi spørger derefter Henning, hvor meget
af motoren har selv har lavet.

Han svarer, at det faktisk er lettere at
fortælle, hvad han ikke selv har lavet. >Der
er kun tre ting, jeg ikke har lavet, og det er
dysenålen, kuglelejerpe og gløderørene. Alt
andet har jeg selv lavet. F.eks. kan jeg for-
tælle, at krumtap, stempelpinde og cylin-
derloringer er lavet afståI, næsten alt andet
er aluminium. Stemplerne er skåret og dre-
jet af et skrottet stempel fra en dieselmotor.
Stemplerne ei forsynet med stempelringe,
der er al støbeståI. Alle glatte lejer er lavet
af fosforbronce. Skruer og bolte er af ma-
terialer og størrelser specielt til formålet.
Sådan kunne jeg blive ved længe endnu.<

- Kan du lorkiare lidt om arbejdsgan-
gen i motoren?

Her er Henning Andreosens nye syv-cylindrede
stjernemotor placeret på sin stander. Som det
store antal cylindre giver indlryk of, har det
værel et kæmpearbejde at lave denne motor.

>Jeg tror, det vil føre for vidt her, men
jeg kan fortælle, at krumtappen er styret af
dn hovedplejlstang, som så er forbundet
med seks hjælpeplejlstænger. Ventilerne
styres af to kamringe med udveksling fra
krumtappen. Udvekslingen er 1 til 6 og
kamringene skal gå i modsat retning af
krumtappen. Propellen er med alumi-
niumsnav, og dens tre blade er udskåret af
asketræ.(

- Fortæl lidt om de problemer, du løb
ind i. For vi forestiller os, at der har været
nogle stykker.

>Et af de første problemer, jeg løb på,
var, at jeg næsten ikke kunne finde brug-
bart skriftligt materiale elier tegninger til en
så lille motor. Det var især svært at finde
noget om, hvordan den ret faktisk skulle se

ud indeni, så det måtte jeg bruge en ikke
ringe tid på at regne ud. Et andet problem
var gearingen på kamringene. Det tog også
lang tid at finde ud af.

Tolerancestørrelser var et tredie pro-
blem. Jeg kan selvfølgelig nævne mange
problemer endnu,< siger Henning. >Jeg vil
også godt nævne, at det ofte er svært at
konstruere og fabrikere hjælpeværktøjer.
Det er næsten lige så stort et arbejde som at
lave selve motoren.

Jeg skal næsten også nævne, at jeg havde
en del problemer med fordelingen af
brændstoffet, så alle cylindre fik brænd-
stof og lige meget til alle. Men alle proble-
mer blev klaret hen ad vejen.<

Nu står vi foran den færdige motor. Den
kører som en drøm - >herligt syn og herlig
lyd< - og det er hermed bevist, at proble-
merne er blevet løst. Men som Henning si-
ger: Den bliver på jorden. Den kommer
aldrig i en flyvemaskine, i hvert fald ikke i
en, der skal i luften. Dertil har den kostet
for meget sved og omtanke. Byggetiden på
motoren har været ca. et år.

Imens Henning byggede denne motor har
han også haft tid til at forsyne sin 2 cylin-
drede boxermotor med hjemmelavede
stempler og cylinderforinger. Det var der
nemlig ikke, da vi i sin tid skrev om den.

n
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Frem med stearinlysene:

Støbeform med indbygget slipmiddel
Støbte kroppe, vinger, dimser mv.
af kunststoffer har forlængst
holdt deres indtog i
modelflyvningen. Det vidner
talrige byggesætsmodeller om med
al ønskelig tydelighed. Men hvad
med selvbyggerne?
De modelflyvere, der selv vil lave
støbte emner, støder ofte ind i et
næsten uoverstigeligt problem:
Hvordan laver man en støbeform?
Det har nogle gutter fra Lyngby
Modelflyve Klub fundet ud af.
Carsten Westergaard beskriver
hvordan.

Når man har overstået begynderstadiet og
har fået en id6 om, hvordan det hele virker,
begynder man at stille spørgsmål til model-
lernes udformning. Man vil konstruere sin
helt egen super-model. Men ofte er det
svært at komme igang med støbning al
kroppen, selvom man har lærdigtegnet
konstruktionen.

Ved den traditionelle måde skal man væ-
re meget omhyggelig, og der skal smøres i
alverdens slip-lakke osv. Man har så ende-
lig sit negativ, det er skrøbeligt, og det er
ofte meget svært at få afstøbningerne ud af
negativet. Det førte til, at to geniale med-
lemmer fra Lyngby Modelflyve Klub gik i
gang med at eksperimentere med stearin.
Og nu foreligger der resultater af disse eks-
perimenter.

Jeg vil her kun beskrive støbningen af en
krop, da det nok er det mest oplagte. Men
bid mærke i metoden, den åbner mange
muligheder.

Først skal man lave positivformen af træ
eller andet egnet materiale. Det er det stør-
ste arbejde, men omhu lønner sig i en pæn

or.erflade. Lim to st-vkker træ op på en

spånplade, så kan du nemt udlorme de to
kropshalvdele. Lav evt. tværsnits-skabelo-
ner. Lav en ramme som omkranser det hele
(se skitserne og billederne). Laker det hele

og sæt en gummiliste (vindues-isolering) på
kanten af rammen. Rammen holder du fast
med et par skruetvinger. Husk at formen
skal være 10090 tæt, da stearin er mere let-
flydende end vand. Du kan evt. teste den
med vand, men den skal være helt tør før
brug.

Gå nu ikke hen og køb 250 stearinlys for
at få den nødvendige mængde stearin. In-
dehaveren af modellen på billedet kan des-
værre overhovedet ikke huske hvor eller
hvordan han købte stearinen. Jeg fandt
frem til en lysfabrik via telefonbogen og fik
oplyst, at det kan købes til billige penge

der. Smeltepunktet for de to >opfinderes<

stearin var 57,5 grader - det kan muligvis
variere noget, men det spiller næppe nogen
rolle.

Stearinen opvarmes til smeltepunktet.
Kan du ikke finde en gammel gryde og var-
meplade, så gå endelig ikke igang med lille-
mors. Find i stedet en ren bøtte (plast eller
metal) og nedsænk den i opvarmet vand.
Men bland ikke stearin med vand eller for
den sags skyld med noget andet, for det
skaber uregelmæssigheder i overfladen.

Når al stearinen er smeltet, hæver du
bøtten over formen, stikker et stykke rent
haveslange ned i stearinen, holder for en-
den og trækker den over i positivformen.
Stearinen løber nu langsomt over i formen.
Men pas på: 57,5' C er meget vormt, sårør
endelig ikke ved noget.

Du skal fylde formen godt, for stearinen
trækker sig l0-2090 sammen under størk-
ningen, som varer natten over.

Dagen derpå slipper stearinen ganske let
positivformen. Skulle negativet blive slidt
eller gå i stykker, er det jo ganske let at stø-
be et nyt og frisk.

At lave en afstøbning er som normalt.
Smør formen i epoxy og væv efter behov.
De to opfindere har ikke eksperimenteret
med andet, men du kan jo bare lave nogle
små prøver, hvis epoxy og væv er tilstræk-
keligt. Hvis du ikke har erfaring med væv-
typer og støbning, må du enten eksperi-
mentere dig frem til dit formål (dyrt, men
spændende og lærerigt), eller du må tale
med nogle erfarne fra din klub.

Husk: Epory et meget giftigt, så arbejd
altid med handsker og god udluftning.
Apoteket har nogle særdeles velegnede ope-
rations-handsker (ikke sterile), og ligeledes
injektionssprøjter til doseringer.

Når epoxyen er hærdet, er krophalvdele-
ne lige til at trække ud. Skulle der være
problemer, må du slå negativet i stykker,
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Kroppen er den første, der er støbt i
slearinfortn. Foto: Carsten Westergaard.

det er jo nemt at lave et nyt.
Samling al kroppen er lidt svært. Efter at

have klippet det oierskl'dende \'æ\, væk
skal du samle de to halidele med en stribe
væv og epoxy. (De to har til lormålet iavel
en lang mini-malerrulle).

Revnen imellem skal f1'ldes med eporl'.
Til sidst sliber og spartler du for de uund-
gåelige små skønhedsfejl. Kroppen er efter
en tur med vandslibepapir perlekt og klar
til bemaling.

Stearin-eksperimenterne startede egentlig
med en primitiv fabrikation af cockpitter,
og er nu blevet til en udførelse af en drøm.
Modellen, som ikke har været i luften end-
nu, er udstyret med sindrige og utraditio-
nelle styresystemer, og hvad der nok er
værd at bemærke, et forsøg med tank i vin-
gen.

Som sagt åbner stearinen muligheder,
hvad enten det er en krop eller en lille spe-
ciel dims, du skal bruge. Det er nemt at ar-
bejde med. Du kan skære, ridse, dreje osv.
med det. Stearinen kan ikke alene med for-
del anvendes som negati\', men også som
positiv for gips-, epoxl.negatir', eller hvad
ved jeg. Det er ene og alene din fantasi og
lyst til at eksperimentere, der sætter græn-
serne.

I Abonnemenl fra nr. 2/86
(5 blade), pris kr. 80,-

n Argang 1985, 6 blade, pris 90,- kr.

tr Årgang 1984, 6 blade, pris 82,- kr.

mangler, pris 50,- kr.

- Årgang 1982,4 blade, l/82og2/82
mangler, pris 45,- kr.

Tilbud: Årgang 1982, 1983, 1984

og 1985 (ialt I8 blade), pris 215,- kr.

- 

stk. samlebind å kr. 35,00
i ia:r erne:
- 'ria _ rød i'gul [l grøn

Følgende enkeltnumre (sæt kryds):
Nr. I Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6

1982:IIUtrnn
1983:!ln!!l
1984:nIn!trtr
1985:n!trnE!
1986: tr
Bladene fra 1982 koster 12,00 kr. pr. stk.
Bladene fra 1983 koster 13,50 kr. pr. stk.
Bladene fra 1984 koster 14,50 kr. pr. stk.
Bladene fra 1985 koster 16,00 kr. pr. stk.
Bladene fra 1986 koster 18,00 kr. pr. stk.
Alle priser er incl. porto.

Tegn øbonnement
på Modeftyve lt/yt!
Snyd ikke dig selv for glæden ved at få Modelflyve Nyt med posten
hveranden måned i hele 1986 - tegn abonnement! Abonnement for
resten af årgang 1986 - 5 numre - koster kr. 80,-. Bestil ved at
udfylde og indsende nedenstående kupon.

Vi har mange blade på loger ....
Det tynder ud i lageret af de gamle blade - i december blev nr. 2/82 og
6/83 udsolgt. Men der er stadig en del tilbage - og vi har årgang 1983,

1984 og 1985 komplet.
Hvis du vil købe enkelt-numre, så benyt skemaet til højre på kuponen

til at krydse af på. Hvis du vil købe hele årgange (eller det, der er
tilbage af dem). så kr1'ds al pa kuponens venstre del.

Bemærk vort tilbud med alle de gamle numre lra lageret for kun 215,-
kr. - Du sparer ca. 50 kroner ved at købe de gamle blade samlet.

Pøs på de gømle numre
- forær dem et somlebind!
\-i har faet lremstillet nogle solide samlebind, der hver kan rumme l2

numre ai \lodelfl1r'e \1't - altsa to argange.
Bladene holcies fasi i samlebindet med metalklemmer - der skal ikke

iimes, >hulles,, eller klippes lor at fa bladene til at sidde fast, og de kan
let tages ud igen, hvis man skulle fa lyst til det.

Samlebindene er lavet i meget kraftigt plastbetrukket karton. På
forsiden og på ryggen er der trykt >Modelflyve Nyt<. De leveres i fire
flotte farver - husk at krydse af på bestillingssedlen herunder, hvilke(n)
farver du ønsker. Prisen er kr. 35,00 pr. stk. incl. porto.

Hvis du ikke vil klippe i bladet, sd skriv din bestilling i eI brev eller pd et postkort!

r---------
I Hermed bestiller jeg:

Adresse:

HRrv-tLYKRoP

Postnr./by:



Fabriksfremstillede
ribber og propeljigs
Jørgen Korsgaard bestilte l0 sæt ribber til
Al-modellen >Mini-Max< hos J. H. Max-
well i Skotland. Et sæt ribber til denne mo-
del består af 46 stk. 1,5 mm og 4 stk. 5 mm
ribber. Firmaet lovede, at de blev fremstil-
let i quarter grain balsa.

Efter ca. tre uger ankom en solidt ind-
pakket sending indeholdende de l0 sæt rib-
ber. De var alle meget nøjagtigt udført og
ca. 8590 af dem i quarter grain. Prisen incl.
moms beløb sig til ca. l,- kr. pr. stk.

I Jørgens klub - Harreslev Modelflyve-
klub - blev man hurtigt enige om, at det
var prisen værd - ikke mindst fordi det
fritog instruktøren for arbejdet med at lave
de fleste ribber.

I samme bestilling skulle der også laves
propeljigs til indendørspropeller - eller til
laminerede propelblade - og de blev frem-
stillet i en abachi-klods, som efter endt for-
arbejdning var l0 mm tyk med den rigtige
vridning/stigning og formet som et forstør-
ret propelblad.

Jiggene er meget nøjagtigt forarbejdede
med en svag antydning al fræsespor, som
dog ikke betyder noget som helsr for bru-
gen. Prisen lor en jig er ca. 100,- kr.

Ved en senere bestilling fik Jørgen lavet
et sæt Al-vinger i helbalsa. Ligesom i de to
andre tilfælde er opgaven blevet løst per-
fekt af J. H. Maxwell. Vingerne var slebet
perfekt ned til den korrekte profilform,
træet var ganske som specificeret i bestillin-
gen - og prisen rimelig.

Skulle andre få lyst til at bestille færdig-
fremstillede balsadele, så er adressen her:

J. H. Maxwell
14 Upper Craigs
Stirling FK8 2DG
Skotland

Fjern isoleringen

Skub isoleringen op og fortin ledningen

Trce k i so le ri ngen t ilbage
over den foilinnede ledning

Bind to knuder

Lod.fosr og .forsetl

BREV

Modelflyve Nyt
Blomstervænget

DK-5610 Assens

2t

Sort magi i radioanlægget?
Mon ikke alle RC-flyvere kender situatio-
nen, hvor der efter få flyvninger ikke er me-
re strøm på anlægget, selv om der har væ-
ret ladet på akkuerne hele natten.

Den almindelige reaktion i sådanne til-
lælde er at købe en ny akku, og så er den
sag klaret, men i mange tilfælde er købet
helt unødvendigt, da fejlen i virkeligheden
er et angreb al >sortrust< i akku'ens minus-
ledning.

>>Sortrust< r'ar tidligere almindeligt
kendt i huse med jævnsrrøm samr i biler og
skibe, og var den egentlige grund ril, at for
eksempel englænderne i mange år kørte

med plus på stel, men nogen egentlig årsag
og løsning på problemet fandt man aldrig,
og ved overgang til vekselstrøm blev >sort-
rust( nærmest historie.

For RC-folk er ))sortrust( imidlertid en
stadig aktuel fejlkilde, som med god grund
overses, fordi rustangrebene udvikles i det
skjulte under minusledningens isolering.

Angrebet starter ved akkuen og æder sig
herfra op mod stikket, og i takt med udvik-
lingen stiger ledningens elektriske mod-
stand. På angrebets sidste stadie er de før
så line kobbertråde helt sorte og næsten
uden ledende e_qenskaber. Akku'en kan alt-
så nu kun levere strøm i helt nyopladet til-
stand.

Det kan lyde som en avisand, men da jeg
bare i denne sommer har set to titfælde i
henholdsvis sender og fly, hvor alt igen
fungerede perfekt efter udskiftning af de
angrebne ledninger, er )sortrust( en fejl-
mulighed, jeg fremover har på checklisten.

Også i udlandet er problemet velkendt,
og en tysk modelflyver fik for nogle år si-
den en præmie i et engelsk modelflyveblad
for de afbildede råd mod >sortrust(.

Ifølge bladet sinker denne montering i
væsentlig grad )sortrusten< i at udvikle sig,
uden dog helt at forhindre den, så man op-
fordres til med mellemrum at bryde forseg-
lingen og inspicere ledningen under den
første del al isoleringen.

Husk iøvrigt at forankre den fortinnede
minusledning forsvarligt til akkuens side,
således at den fortinnede, stive del ikke ud-
sættes for bevægelser. I modsat fald vil led-
ningen før eller siden brække på grund af
metaltræthed. Lors Pilegaard



AMC Jumbotræf 1985,
Lystrup d. 3.-4. august
Vi havde i år lejet et stort telt, hvilket viste sig at
være en god investering, idet teltet flere gange i
løbet af dagen var stuvende fuldt af tilskuere og
deltagere pga. pludselige og ondsindede angreb
fra vejrguderne, hvilket på den anden side gav en
god omsætning i pølse/kaffe-baren.

Der var mødt 17 fly og piloter fra 7 klubber,
og Per Mikkelsen fra Brønderslev fik næh-, uhh-
og pyhalydene frem hos tilskuerne med sine sik-
re, overbevisende og utroligt lavtflyvende ma-
nøvrer omfattende rygflyvning mellem kornak-
sene på den mark, der støder op til vores flyve-
plads. Det var bl.a. hans Christen Eagle, der vi-
ste, hvad den kunne.

Jens Olsen leverede også en fin opvisning med
sin gule Piper.

At der ved stævnet også kan deltage andre end
jumbofly, beviste Gerlof Sijtsma fra Sjælland,
idet han mødte op med en motoriseret firkantet
faldskærm, en såkaldt Windbag, som han havde
hentet i Holland.

Ole Jørgensen fra Viborg viste, hvor problem-
løs en start med hans Hawk ducted fan kunne
gøres fra en dolly-vogn.

Der blev også kåret nogle vindere ud fra en
statisk og flyvemæssig bedømmelse, og disse
blev Per Mikkelsen, Ole Jørgensen og Jens Ol-
sen.

Dagen sluttede med grillfest i teltet med 28
deltagere, hvoraf flere afde udenbys deltagende.
Æle var oplagt til fest, og det blev derefter. Alt i
alt et fugtigt Jumbotræf '85. Jan Toft

Høstkonkurrence Yest d. 6/10
Søndag d. 6. oktober 1985 afholdt Aviators Mo-
delflyvere Høstkonkurrence. Vejret var bedre
end ventet - det blæste ikke. Både regn og sol
kiggede truende frem uden at det blev til nogen
af delene.

Det lave deltagerantal gjorde, at srærrrer bler'
afviklet i et roligt tempo og med mange gamle
kendinge i nye roller.

Fra konkurrencen skal især fremhæves, at be-
gynderstunt er genoplivet, hvor Åge \\'iberg
konkurrerer med sin 2,5 cm3 Akromaster (indtil
videre mod sig selv), at Tom Pedersen stø! og ro-
ligt opbygger sin speedrutine under mottoet >Ba-
re vent, Leif<. At Bugl Mk. II - 21,3 sek. pr. l0
omg. og 30 omg. pr. tank og med håndfueler - i
hænderne på >pensionerede< racerfolk (Johan-
nes Thorhauge/Leif O. Mortensen) kan give
4;24., ogat Diesel-combat domineres af nye folk.

Stævnet blev afsluttet med præmieoverræk-
kelse og fælles hyggesnak over kaffebordet.

Degynder stunl
l. ÅgeWiberg, Sumetra .................................,........ 586 pt.

Sl[nt eLspert
l. LeifEskildsen ........................ 1885 pt.
2. HenningForbech, ALK ..................................... 1880 pt.
3. CarstenThorhauge, Aviator.............................,.. 1724 pt.

Fra AMC JumbotræJ ses Gerlof Sijtsma's
I{'indbag pa vej op i sit relte elentent.

4. Johffi Thorhau!.. .{\ ia:or
5. Lcif O. Moneren, .{\iator ...............-. -.

.......- l;02 p!.

........ 1696 pr.

Sped
l. LeifEskildsen ..................233,31 km./!
2. Tom Pedersen, Sum€tra .................. 175,60 km,/t

Tesm rrce
l. Jesper Buth Rasmussen/Carsten Thorhauge, Aviator:

3:51,0 3:31,5
2. Johannes Thorhauge,/Leif O. Mortensen, Aviator:

4t24,O 5:11,0

Di€sel{ombat
l. Jan Ovesen, Aviator
2. Tom Pedersen, Sumetra
3. Jan S, Jensen, Aviator
4. Åge Wiberg, Sumetra
5. Johannes Thorhauge, Aviator

KM 1985, d. t3/10
Ud fra det alt andet end fyldige materiale, som
Modelflyve Nyt har modtaget vedrørende KM-
85, er det lykkedes os at finde ud af, at konkur-
rencen er blevet afholdt. Og det er jo det vigtig-
ste. Desuden fremgår nedenstående:

Di€sl{ombst
l. Per Bjerager, ELK
2. Ole Bjerager, ELK
3. Henni4 Forbech, ALK
4. Henning Lauritzen, Comet
5. Morten Bjerager, ELK
6. Stig Møller, Kjoven
7. Jan Laurilzen, ELK
8. \laj l:uritzen, ELK

\lousnc
l. Jan l:uriu.n Ole B.iera_qer, ELK
:. Pq Bj€gd.'\tonen Bjerager, ELX

Novembertråffen på Revinge,
Sverige d. 17. november 1985
Efter Nordisk Mesterskab i sommer havde vi i
Hillerød flere gange drøftet mulighederne for at
flyve i Sverige. Det blev så Novembertråffen på
Revinge, vi drog over til med færgen fra Helsin-
gør kl. 7.15. I Sverige starter konkurrencerne
nemlig tidligt, allerede kl. 9. Det viste sig iøvrigt,
at turen til Revinge kan gøres på godt to timer
fra Hillerød, hvilket er noget hurtigere end til

f.eks. Fyn, så vi burde nok tager derover lidt of-
tere.

Der var en del dis, så første periode startede
omkring kl. 10. Indtil da trimmede vi på livet
løs, modellerne kom kun 100 meter på 3 min.

Første periode var ikke let, da vejret skiftede
hele tiden med kølige tågebanker og ind imellem
bedre sigt med svage glimt af solen. Jes Nyhegn
var den eneste fra den danske A2-pol, der fløj
max. Senere i perioden blev vejret igen dårligere,
så vi ventede lidt med at starte 2. periode. Nu
kom der en smule vind - l-2 m/sek. - med et
par graders frost.

Vi havde ikke rigtig heldet med os - i tredie
periode fandt Torleif Jensen klar termik, men
trak pianotråden i vingesamlingen over på sin
plastikmodel, med det resultat at den ene halvdel
af pianotråden blev siddende fast i vingen. Jeg

selv havde to uheld i 3. og 4. periode, hvor mo-
dellen ramte ind i henholdsvis toppen af et træ
og en højspændingsledning. Det kostede i begge
tilfælde ca. 15 sek. på ellers sikre max-flyvnin-
ger.

Sidste uheld overgik Bo Nyhegn, da han trak
sin model i jorden i sidste periode, men den hav-
de også drillet hele dagen og er vist nu klar til
skrotbunken.

I A2-beg. fløj Jens Høpfner sin anden kon-
kurrence og cirklede i de sidste perioder, hvilket
også fremgår af resultatlisten. Han sluttede med
en flot max og blev placeret på fjerdepladsen
kun få sekunder efter nummer tre. Jes blev nr. to
efter dagens eneste deltager med fuld tid i svæve-
modelklasserne.

Vi havde også en deltager med i Al-senior,
Carl-Åge Andersen, og han fløj suverænt, men
var nok lidt for ukoncentreret i sidste start, da
luften ikke var særlig venlig. Havde han vidst, at
der kun manglede 7 sek. til førstepladsen, havde
han nok været lidt mere opmærksom og klaret
sig bedre end sin tredieplads.

Hvad vi ikke kunne \ M og Al, det klarede
Kim Køster i FlC. Man skulle ikke tro, at det
kun var Kims anden konkurrence. Han fløj utro-
ligt overbevisende med fem flotte maxer og viste
hermed, at han kan blive en af vore bedste gas-

flyvere. Men det ligger jo også til familien .....
Både Thomas Køster og Lothar Dtiring havde
problemer med motorerne og valgte at stoppe i
det kolde vejr.

Endnu en fin konkurrence føjet til alle de øvri
ge i år. Herligt! Henning Nyhegn

A1 junior: l. Christian Danielsson 254 sek., 2. Mu Malmqvist
190 sek., 3. Martin Jtinsson I I I sek.. 4. Markus Karlsson 48 sek.

Al *nior: l. Martti Bogdanoff563 sek., 2. Knud Andcrsson 561

sek., 3. Carl-Åge Andersen 557 sck., 4. Tor-Erik Jiinsson 478

sek., 5. Lus Andersson 228 sek. FIA junior l. Per-Olof Kippel
900 sek., 2. Jes Nyhegn 761 sek., 3. Erik Lindgren 684 sek., 4.

Jens Høpfner 682 sek. FIA rnior: l. Lars Olof Danielsson 870
sek., 2. lårs t:rsson 863 sek., 3. Bo Jansson E58 sek.,4. Nils
wallenin 847 sek., 5. Arders Persson 8,14 sek., 6. Henning Ny-
hegn 836 sk.,7. Tor-Eric Jtinsson 7 sek.,8, John Pettqsson
630 sk., 9. Bo Nyhegn 518 sek., 10. Knud Andersson 480 sek.

Ioh 15 deilogere. FIB: l. Lennilt Hansson 834 sek.,2. Anders
Håkmson El9 sek., 3. Martti Bogdanoff 739 sek., 4. Anders
Sellmu 50? sek., 5. Peter Comet 243 sck. FIC: l. Kim Køster
900 sek., 2. Lars G. Olofsson 876 sek., 3. Ulf Carlsson 621 sek.,
4. Alve Hansson 315 sek.

Julekonkurrence i Taulov
d. 7. december
Taulov afholdt sin årlige julekonkurrence i Tau-
lov Skoles gymnastiksal d. 7. december. Det er
en konkurrence, hvor vi flyver P-I5 og chuckgli-
der.

Der var mødt ca. 20 deltagere, så med for-
ældre og ledsagere var vi omkring 50 mennesker.

Vi havde valgt Erik Fogtmann til konkurren-
celeder. Han bestemte, at vi skulle flyve 5 starter
i hver klasse, hvoraf de to bedste skulle tælle.
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Taulov Modelflyve
Klub benyttede

sin julekonkurrence
til at hædre

klubbens mange-
årige formand, Erik

Jensen,
Erik er mesler for

den slore
svævemodel-vinge,

der hænger bag
ham. Den er bygget

som en opskolet
A2-vinge - og

projektet er gået i
std for nogle dr

siden.
Foto: Hugo Ernsl.

Den første time skulle der flyves P-15. Da kon-
kurrencen startede, stod alle forældre pænt i den
ene ende afgymnastiksalen, men det varede kun
fem minutter, så havde de travlt med at give go-
de råd og hjælpe deres drenge, så der var træng-
sel i den lille gymnastiksal.

Klassen blev vundet af Ulrik Hansen tæt fulgt
af Villy Larsen.

Da der var gået en time, skulle der flyves
chuck. Det blev en meget spændende konkurren-
ce, som jeg vandt meget knebent. Jens Peter
Larsen og Jan Andersen blev nr. 2 og 3. Det skal
fremhæves, at Jan er en helt ny mand, og det var
hans første konkurrence, så det var meget flot.

Efter konkurrencen var der præmieoverræk-
kelse hvor alle fik en præmie. Erik Jensen blev
hædret for sit store arbejde i klubben. Derefter
var der kaffe, ø1, sodavand eller the, som klub-
ben gav, brød til kaffen havde forældrene med.
Vi havde alle en dejlig aften, Hugo Ernst

P-15: l. Ulrik Hansen l16 sek.,2. Villy Larsen 108 sek., 3. Kim
B. J€nsen 94 sek.,4. Bjarne Horn 9l sek., 5. Leif \ielsen 88 rek..
6. Hcnning Horn 84 sek., 7. Torben Beck 70 sek.. 8. Jan Sale
monsen 68 sek., 9. Frank 55 sek., 10. Hans Jørgen Larsen .{9

sek., I l. Allan Worsøe 34 sek., 12. Vibeke Horn l9 seh.. t3. Fra-
ns Sørensen 18 sek.
Chuckglider: l. Hugo Ernst 37 sek., 2. JensPere. Larsen36sek.,
3. Jan Andersen 34 sek., 4. Jesp€r Jensen 33 sek., 5. Svend Aage
Jensen 27 sek., 6. Mikael Ernst 26 sek., 7. Allan Worsøe 25 sek.,
8. Jan Salomonsen 24 sek.,9. Ulrik Hans€n 23 sek., 10. Bjarne
Horn 22 sek., ll. Erik Jensen 20 sek., 12. Thomas 18 sek., 13.
Beni Nielsen 13 sek., 14. Vibeke Horn.

Distriktskonkurrence d. 5/l
Hillerød
Ålets første konkurrence blev afviklet i højt,
klart frostvejr med svag vind og mindst lige så
svag termikaktivitet.

Otte mand var mødt op for at løbe lidt af jule-
sulet af sig. I Al var Carl-Åge Andersen helt su-
veræn. Det skyldes ikke alene, at Rasmus Buch-
wald ikke fik taget alle starterne, men også, at
Carl-Ages model i det ret rolige vejr fløj fremra-
gende. Således lykkedes det for første gang Carl-
Åge at flyve fuld tid. Tillykke!

De resterende seks mand dystede i 42. Allere-
de før middag var det klart, at der ikke ville blive
fly-off, idet den eneste med max. i de første to
starter var Peter Buchwald. Da han også efter
frokost fortsatte med at flyve gode, sikre maxer,
vandt han foran Steffen Jensen, der sjuskede så
meget med udløsningen i sin første start, at det
kostede 5 sek.
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Pladsens mest bemærkelsesværdige model var
Steen Hermansens 275 cm store stillevejrsmodel.
Den viste sig imidlertid at være så slasket og lu-
nefuld, at den ikke kunne indfri forventninger-
ne. Steffen Jensen

Al: l Carl-Åge Andersen 600 sek,, 2, Rasmus Buchwald ?6 sek,

A2: l. Peter Buchwald 900 sek,, 2. Steffen Jensen 895 sek., 3.

Palle Pedersen 843 sek.,4. Karsten Kongstad 831 sek.,5. Jan Pe-

tersen 658 sek., 6. Steen Hermansen 301 sek.

Distriktskonkurrence d. 5/ l,
distrikt Vest
Der er indkommet et resultat til den decentralise-
rede distriktskonkurrence i Distrikt Vest. Det er
kommet fra Aage Westermann, der fløj fuld tid,
altså 900 sek. Så der er noget at leve op til for di-
striktets øvrige A2-flyvere første søndag i hver af
vintermånederne ..... !

Konkurrencekalender
22-23/2 DM for indendørsmodeller, Taulov,

kontakt Hugo Ernst, 05-929293
2/3 Distriktskonkurrencer i Øst og Vest,

Hillerød: Kontakt Henning Nyhegn
02-26 35 25
I distrikt Vest flyves decentralt

9/3 Fynsmesterskab i klasse A,
St. Højstrup ved Odense, kontakt
Claus Bo Jørgensen, 09-12 36 95

16/3 Vårkonkurrence distrikt Øst, kontakt
Henning Nyhegn, 02-26 35 25

6/4 Distriktskonkurrencer i Øst og Vest,
Hillerød: Kontakt Henning Nyhegn,
02-26 35 25

I distrikt Vest flyves decentralt
6/4 OM-F'sjubilæumskonkurrence,St.

Højstrup v. Odense, kontakt Claus
Bo Jørgensen, 09-12 36 95

12-13/4 Intro-konkurrence, kontakt Hugo
Ernst, 05-92 92 93

26-27 /4 lO-startskonkurrence i Hillerød,
kontakt Thomas Køster, 02-25 03 l9

3-4/5 ltalcanti Trophy, Maniago Italien,
FAI-konkurrence

8/5 Sjællandsmesterskab,Hillerød,
kontakt Henning Nyhegn, 02-26 35 25

25/5 Vårkonkurrence Vest, Holstebro eller
. Aalborg, kontakt Hans Rasmussen,
07-48 51 88

8/6 OM-F's Al-konkurrence, St.
Højstrup v. Odense, kontakt Claus
Bo Jørgensen, 08,-12 36 95

5-6/7 NM, Skåne
ll-19,/7 Sommerlejr, Holstebro, kontakt Hans

Rasmussen, 07-48 51 88
26-2'l/7 Jyllandsslaget, kontakt Ole V.

Pedersen, 06-10 l9 86

8-9/8 Izet Kurtalic, Livno, Jugoslavien,
FAI-konkurrence

l5-l'7 /8 Sezimovo Usti, Czechoslovakiet, FAI-
konkurrence

16/8 Soko Cup, Mostar, Jugoslavien, FAI-
konkurrence

22-24/8 Poitou 1986, Frankrig, FAI-
konkurrence

30-31/8 Eifel Pokal, Ziilpich, Vesttyskland,
FAI-konkurrence

7/9

9-14/9
20-2t/9

Sjællands-Cup, Ringsted, kontakt
Peter Buchwald, 03-64 33 88

EM, Pitesti, Rumænien
DM, Sjælland, kontakt Henning
Nyhegn, 02-26 35 25

5/10 HøstkonkurrenceVest, Otterup,
kontakt Finn Bjerre 09-95 85 09

12/10 OM-F's klubmesterskab i klasse A,
St. Højstrup, kontakt Claus Bo
Jørgensen, 09-12 36 95

I 
: rit f |yt,ui ug.s L /niorit,r r

Fritflyvnings-Unionen er den danske
landsorganisation for modelflyvning
med fritflyvende modeller. Unionen er
tilsluttet Kongelig Dansk Aeroklub og
F6ddration Aeronautique Internationale.
Årskontingentet for juniormedlemmer er
105 kr., for seniormedlemmer 250 kr.
Indmeldelse sker ved at indbetale kontin-
gentet til unionens sekretariat.

Bestyrelsesformand:
Jørgen Korsgaard
Ahornweg 5,
D-2397 El-lund-Handewitt
Vesttyskland
Tlf. 009-49 46 08 68 99
(fra Danmark)

Distriktsledere:
Distrikt Øst (øst for Storebælt):
Henning Nyhegn
Industrivænget 28, 3400 Hillerød
Ttf. 02-26 35 25.
Distrikt Vest (vest for Storebælt):
Hugo Ernst
Ægirsvej 38, 7000 Fredericia
Tlf .05-929293

Fritf lyvnings-Unionens sekrelariat:
Steffen Jensen
Thorsgade 468, 4.1h.,2200 Kbh. N
Tlf.01-81 81 28.
Giro: 7 13 95 35.



19/10 Palle-Cup, Hillerød, kontakt Henning
Nyhegn, 02-26 35 25

26/10 Høstkonkurrence Øst, Hillerød,
kontakt Henning Nyhegn, 02-26 35 25

2/11 Distriktskonkurrencer Øst og Vest,
vedr. Øst kontakt Henning Nyhegn,
02-26 35 2s
I Vest er konkurrencen decentral

22-23 / 1 I Landsmøde, Sjælland
30/11 OM-F's sidste flyvedag, St. Højstrup

v. Odense, kontakt Claus Bo
Jørgensen, 09-12 36 95

7/12 Distriktskonkurrencer i Øst og Vest,
vedr. Øst kontakt Henning Nyhegn,
02-26 35 25
I Vest er konkurrencen decentral

Bemærk venligsl, ot konkurrencekalenderen på
visse punkter - bl.a. IGstortskonkurrence, NM
og Jyllandsslag - ma betragtes som foreløbig.

Landshold for 1986
Unionens udtagelseskomitd har for første ,eang
udtaget landshold efter de regler, der blev vedra-
get i 1984. Landsholdene er udtager ril sår,el E\f-
86 som NM-86. Såfremt der bliver mulighed for
at lade 6 mand deltage ved NM, rykker reserver-
ne automatisk op på landsholdet.

Udtagelseskomiteen efterlyser holdlederemner
til såvel EM- som NM-landsholdene. Kontakt
sekretariatet eller udtagelseskomiteens formand,
Jens B. Kristensen, 03-69 51 88.

FIA: l. Aage Westermann
2. Per Grunnet
3. Finn Bjerre
4. Henning N1'hegn (1. resen'e1
5. Ole V. Pedersen (2. resene)

FlB: 1. Bjarne Jørgensen
2. Jens B. Kristensen
3. Erik Knudsen
4. Kristian Andersen (1. resenel
5. Jørgen Korsgaard (2. resene)
6. Frank Dahlin /3. resen,e)

FlC: 1. Thomas Køster
2. Tom Oxager
3. Kim Køster

Der er ikke udtaget landshold til indendørs VM,
idet man vil afvente resultatet af DM i in-
dendørs.

Konkurrenceindbydelser
22-23/2: DM i indendørs
Taulov Modelflyve Klub indbyder til DM for
indendørs modeller i Elbohallen, der ligger ca. 5
min. gang fra Taulov Skole.

Konkurrencen starter lørdag d. 22. februar kl.
1l og slutter søndag d. 23. kl. 16.00.

Der flyves alle indendørsklasser: FlD, Bl,
Easy-B, Peanut, chuckglider og P-15.

Startgebyret er kr. 50,- for seniorer og 25,- for
juniorer.

Tilmelding til:
Hugo Ernst
Ægirsvej 38, 7000 Fredericia
Ttf. 05-92 92 93

Der er mulighed for overnatning på Tauloi
Skole, og klubben arrangerer fællesspisning for
alle deltagere.

2,/3: Distriktskonkurrencer i Øst og Vest
I Distrikt Øst fl1ves på Trollesminde/Favrholm
ved Hillerød fra kl. 10.00. Kontakt evt. Henning
Nyhegn vedr. flyveforholdene på tlf. 02-26 35
25.

I Distrikt Vest fl1ves decentralt, dvs. man
flyver sine fem starter og sender resultaterne til
distriktsleder Hugo Ernst.

9/3: Fynsmesterskab i klasse A
OM-F afholder sin traditionelle vinterkonkur-
rence - Fynsmesterskabet - på St. Højstrup
fra kl. 12.00. Der flyves i alle svævemodelklas-
5er.

Hvis man vil vide mere om vejret og pladsen,
kan man kontakte OM-F's flyveleder, Claus Bo
Jørgensen på tlf. 09-12 36 95 om formiddagen.

1613: Vårkonkurrence distrikt Øst
Der flyves på pladsen i Hillerød - Trollesminde
eller Favrholm - med start kl. 10.30.

Hvis vejret tillader det, flyves der fem perio-
der.

Der flyves i alle klasser.
Startgebyr kr. 10,- for juniorer, kr. 20,- forse-

niorer.
Yderligere oplysninger fra konkurrenceleder

Henning Nyhegn, 02-26 35 25.

Foreløbig konkumencekalender
5-6/4 Flyvedagskonkurrence, F2A, MS,

F2C, GY, MR
l3/4 Vår Vest, Aalborg, alle klasser

undtagen F2D
20/4 Yår Øsl, København, alle klasser
l7-18,25 Limfjordsstævnet, Aalborg, alle

klasser undtagen DC
?? Sydfyns Combat Rally, Svendborg,

DC
I I Sommerlejr. Herning
16 3 Gauerslund Speed, F2A. \1S
li-l-l S H:cesiage:. Herning. FlD. DC. \IR
iCL-11 S D\1. Klbenharn. aile klasser
1.1 9 Hosi Osi. F.obenhavn. alle klasser
21,9 Hosi \-sr. -{alborg. alle klasser

undragen F2D
12/10 K,VI, København, alle klasser

Ovenstående kalender er et foreløbigt udkast,
som skal godkendes på bestyrelsesmødet. Der
mangler endnu en del konkurrencer, idet der kan
afholdes op til l0 konkurrencer pr. klasse.

Konkurrenceklasser
F2A: Speed, 2,5 cmr hastighedsflyvning
MS: Mini-speed, op til I cmr
F2B: Stunt, kunstflyvning
F2B beg.: Stunt for begyndere
F2C: Team-race, FAl-holdkapflyvning
GY: Good-Year, holdkapflyvning
MR: Mouse Race, 0,8 cm' holdkapflyv-

ning
F2D: FAl-combat, kampflyvning
DC: Diesel-combat, kampflyvning

FAl-kalender 1986
Der er desværre ikke i skrivende stund indløbet
data for FAl-kalenderen. Den vil blive trykt i
\lodelflyve Nyt 2/86.

Arsberetning
f or Linestyrings-unionen
Arer 1985 \'ar præget af en meget lav konkurren-
ceaktivitei; særlig øst for Storebælt var det galt.
I nogle klasser, f.eks. team-race, er man num-
mer to på årets rangliste med bare to resultater.

Indførelsen af nye regler og klasser, der tilgo-
deser ikke specialister, ser derimod ud til at være
vejen frem for øget aktivitet og medlemsfrem-

Linestyrings-Unionen (CL-unionen) er
den danske landsorganisation for mo-
delflyvning med linestyrede modeller.
Unionen er tilsluttet Kongelig Dansk Ae-
roklub og Fdddration Aeronautique In-
ternationale. Årskontingentet er 145,-
kr. for direkte medlemmer. Medlemskab
kan også opnås gennem indmeldelse i en

af de klubber, der er tilsluttet unionen.
Nærmere oplysninger herom fås fra
unionens sekretariat.

Bestyrelsesformand:
Team-race pilot Luis Petersen
Østergårds A116 28, 2500 Valby
Tlf. 0l-30 05 5l

Bestl relse iør rigt:
Combatpilot Stig 11øller
Offenbachsvej 21, 2.tv., 2450 Kbh.
SV
Tlf. 0t-46 28 64

Stuntpilot Jørn Ottosen
Skorpionen 29, 3650 Ølstykke
Tlf. 02-17 66 62

Combatpilot Asger Bruun-Andersen
Gl. Nybyvej 29, Eskær,
5700 Svendborg
Tlf . 09-22 70 92

Team-race pilot Kurt Pedersen
Østergade 20, 6100 Haderslev
Tlf. 0"1-52 5l 0l

\lodelfl p'er Henning Forbech
.A,inbøgevej 4. 8220 Brabrand
Tlf. 06-26 13 53

Combatpilot Benny Furbo
Samsøvej 2, 7400 Herning
Ttf.07-22 50 89

T/r-GlY-mekaniker Jesper B. Ras-
mussen
Engtofien 33, 9280 Storvorde
Tlf.08-31 91 98

Linestyrings-Unionens sekretariat:
Henning Lauritzen
Solitudevej 4,4.th.,2200 Kbh. N
Tlf. 01-35 37 51.
Giro: 5 20 87 69.

Linestyringsredaktør:
Benny Furbo
Samsøvej 2, 7400 Herning
Tlf. 07-22 s0 89

Ungdomsskolekontakt:
Fritz Steffensen
Elmevej 25, 4140 Borup
Tlf. 03-62 68 37

gang. Vi må prøve at udnytte de fordele linesty-
ring har frem for RC og fritflyvning.

Linestyring kan flyves stort set overalt, uden
de helt store støjgener, man kan flyve i al slags
vejr, man kan få næsten alt til at flyve med lidt
hjælp og sidst men ikke mindst, er det en billig
fornøjelse.

De unge behøver ikke biler for at transportere
modellerne, det kan gøres i en snor over ryggen.
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Hvad vi mangler, er lidt mere >hobby< i bladet,
så folk forstår, at det er skægt at flyve linesty-
ring, således at vi igen kan få en sund blanding
af hobby og sport.

I år var sommerlejren anderledes end i de fore-
gående år. Der var næsten ingen frittere. Det
foregik ved Herning Hallerne i stedet for som
sædvanligt på Vandel. Der blev fløjet, bygget,
snakket og gjort nye bekendtskaber. Vi hyggede
os med indendørs modeller, når det regnede, og
med chuckglidere i det stille aftenvejr. Vi ses til
sommer i Herning - eller før!

Med venlig hilsen, Luis Petersen

Materialer/tegninger fra
unionen
Transfers, pr. stk. ...........'............... f... 2,-
Transfers, pr. l0 stk. ... kr. 16,-
Transfers, pr. 100 stk. . kr. 140,-
Trøje m. bomærke, voksen størrelse ... kr. 70,-
Trøje m. bomærke, barnestørrelse ...... kr. 50,-
Stofmærke, pr. stk. ......... kr. 22,-
Tegninger:
Coyote, begyndermodel 1,5-1,8 cm' .... kr. 20,-
Focus, speed,2,5 cmr ......... kr. 20,-
Focusjunior, stunt2,5-4,5 cmr .......... kr. 20,-
Starlett stunt, 6 cm' . .......... kr. 30,-
Pirat, stunt,6-8 cm' ......... kr. 30,-
Filur, begyndermodel,2,5 cm' ........... kr. 10,-
Tangent I, mouse-racer kr. 20,-
Klotz Junior, team-race kr. 20,-
Dominator combattræner kr. 20,-
Diesella, dieselcombat . kr. 20,-
Boomy, dieselcombat .. kr. 20,-
Spiril, 0,8 cm'combat . kr. 20,-
Lil'Quickie, Good-Year kr. 20,-
Speedy Gonzales, 2,5-3,5 cmr stunt ..... kr. 20,-
Fokker D VII, dobbeltdækker, 6 cm3 .. kr. 20,-
Zero, profilkskalamodel, 2,5 cmr ....... kr. 20,-

Betaling skci ske over unionens postgirokonto
nr. 5 20 87 69. Bestillingen kan angives på gi-
roindbetalingskortet.

Unionens bestyrelse
Ifølge lovene består unionens bestyrelse af en re-
præsentant for hvert hovedpostnummerområde
plus en sekretær. For 1986 består bestyrelsen af
følgende:
1 Luis Petersen (formand)
2. Stig Møller
3. Jørn Ottosen
4. Jørgen Aagaard
5. Asger Bruun-Andersen
6. Kurt Pedersen
7. Benny Furbo
8. Henning Forbech
9. Jesper Buth Rasmussen
Sekretær:
Indttl 28/2 Henning Lauritzen
Fra l/3 Pia Rasmussen.

Ændringer i lorhold til 1985 er, at område 4 er
blevet repræsenteret ved Jørgen Aagaard. Des-
uden sker der sekretærskifte pr. l/3.

Ny klub
Borup Modelflyvere Cl-team har efter samar-
bejdsproblemer med RC-folkene v?eret nødt til
at danne en selvstændig Cl--klub, der har fået
navnet Skovbo Linestyringsklub. Formand er
Jørgen Aagaard, Tjørnevej 13,4140 Borup, tlf.
03-62 64 18.

Pokal i Mini-speed
Trekantens llodelfllveklub har udsa! en flot
vandrepokal i klassen Mini-speed (officielt
Speed serie IA) for motorer op til 1 cm', som vil
kunne vindes ved konkurrencen d. 1618.

Materialesæt
Næstved Model Hobby v. Jørgen Andersen har
fået den gode id6 at sammensætte materialesæt
til flere af Cl-Unionens tegninger, bl.a. Diesel-
la, Dominator og Zero. Det er et fint initiativ,
som fortjener at blive støttet og videreudviklet.
Unionen vil følge ideen op og senere give en be-
dømmelse af sættenes indhold.

Linestyrings-klubber 1986
Klubberne opføn i alfabetisk rækkefølge

Aviators Modelflyvere
Ole Bisgaard
Helgolandsgade 66
9000 Aalborg
Tlf. 08-13 86 55

Skovbo Linestyringsklub
Jørgen Aagaard
Tjørnevej l3
4140 Borup
Tlf. 03-62 64 l8

Modelfl yveklubben Comet
Luis Petersen
Østergårds A116 28
2500 Valby
Tlf. 0l-30 05 5l

Esrum Linestyrings Klub
Jan Lauritzen
Borups A116 24
2200 København N
Tlf. 0l-35 37 st

Haderslev Modelflyveklub
Torben Slaikjer
Bogfinkevej I I
6100 Haderslev
Tlf . M-52 02 94

Modelflyveklubben Kjoven
Dan Hune
Flakholmen 24, 1.ft.
2720 Yanløse

The Looping Star
Bjarne Simonsen
Gribsøvej 7
7200 Grindsted
Tlf. 05-32 27 38

Modelflyveklubben Orkan
Jørn Ottosen
Skorpionen 29
3050 Ølstykke
Tlf. 02-17 66 62

Herfølge Modelflyve Klub
Ren€ Nielsen
Høvlingebanken 5

4681 Herfølge
Tlf. 03-67 50 02

Rydhave Slots
Modelfllreklub
Allan Juul
Holstebrovej 38
7830 Vinderup

Frederiksværk Model Klub
Jesper Palm
Langs Skolen I
3300 Frederiksværk
Tlf. 02-12 22 99

Sumetra
Benny Furbo
Samsøvej 2
7400 Herning
Tlf. 07-22 50 89

Svendborg Linestyringsklub
Asger Bruun-Andersen
Gl. Nybyvej 29, Eskær
5700 Svendborg
Tlf. 09-22 70 92

Trekantens Modelflyveklub
Niels Lyhne-Hansen
Gormsvej 14
7080 Børkop
Tlf. 05-86 62 19

Modelflyveklubben Weco
Ove Andersen
Michelsensvej 9, Biersted
92140 Abybro
Tlf. 08-26 91 13

Modelflyveklubben Windy
Kjeld Frimand
Nygårdsvej 6l B
2750 Ballerup
Tlf.02-97 0294

Aarhus Lineslyrings Klub
Uffe Edslev
Aldersrovej 7, 3.th.
8200 Arhus N
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RC-unionen er den danske landsorgani-
sation for modelflyvning med radiostyre-
de modeller. Unionen er tilsluttet Konge-
lig Dansk Aeroklub og F6ddration Aero-
nautique Internationale. Årskontingen-
tet er kr. 180,-. Ved indmeldelse skal der
altid betales et fuldt årskontingent. Med-
lemmer, som indmeldes i årets sidste
halvdel, vil automatisk få overskydende
beløb refunderet i næste års kontingent-
opkrævning.

Bestyrelse:
Driftsleder Anders Breiner Henrik-
sen, Falcon (formand), Gejsingvej
56, 6640 Lunderskov, tlf. 05-58 58

83, bankbestyrer Flemming Peder-
sen, Nuserne (næstformand), direk-
tør Erik Jepsen, KFK, tandlæge
Bjørn Krogh, NFK, John Lorentzen,
AMC, programmør Preben Nør-
holm, Midtjysk Mfk., fuldmægtig
Ole Wendelboe, RFK.

Sportsudvalget:
Preben Nørholm,
Codthåbsvej 7, 7400 Herning.

Styringsgrupper:

Kunstflyvning
Ejner Hjort
Syrenvej 5,6650 Brørup
Tlf.05-38 13 17.

Svævemodeller
Hans R. Grønne
Lenesvej 9, 3. th., 8220 Brabrand
Tlf. 06-25 00 67.

Skalamodeller
Hugo Dueholm
Tinghusvej 16, 9640 Farsø
Tli. 08-63 40 40.

Helikoptermodeller
Rasmus P. Thorsen
Nørregade 25, 4970 Rødby
Tlf . 03-90 21 2'7 .

Hobbyudvalget
Benny Steen Nielsen
Solvænget 8, 2791 Dragør
Tlf. 01-53 60 14

Flyveplads-udvalget
Flemming Pedersen
Holdgårdsvej 38,7260 Sdr. Omme
Tlf.05-34 18 33

Rekordsekretær:
Børge Cramer Hansen
Favrholmvænget 100, 3400 Hillerød
Tlf.02-25 16 65

Frekvenskonsulent:
Frede Vinther
Violvej 5, 8240 Risskov
Ttf. 06-17 56 44

RC-unionens sekretariat:
Karen Larsen
Rugmarken 80, 8520 Lystrup
Tlf. 06-22 63 19.
Ciro: 3 26 53 66.



Ny klub
Vi kan starte det nye år med at byde velkommen
til en ny klub:
Løgslør Model- og Fjernstyringsklub v. Arne
Nielsen, Rugmarken 58, 9670 Løgslør, tlf. 08-67
n 52.

Klubadresseændringer
To klubber har ændret kontaktadresse, nemlig:
Sydjysk Modelflyveklub v. Lars Thomsen, Kat-
forte 16, Nybøl, 6400 Sønderborg, tlf. 04-48 59
24.
Arrow Toftlund Modelfllveklub v. Michael
Nielsen, Høllevang 45,6520 Toftlund, tlf. O4-83

20 22.

A-certifikater
622 Ole Erlandsen Christensen, Mfk. Gudenå
623 Ka1 Hansen, Mfk. Gudenå
624 Peder Pedersen, Bjergsted Mfk.

B-diplomer
015 Peder Pedersen, Bjergsted Mfk.

Indbydelser
1-213: Dommerkursus F3L helikopter
Sommeren 1986 bliver en sæson med trarlhed i
helikoptergruppen. De sidste par års anstrengel-
ser har givet det resultat, at vi er en flok, som har
fået modeller af høj standard, og vi kan også st5-
re dem ganske godt. I den omtalte flok er der en

del, som gerne vil flyve konkurrence, vi både vil
og kan deltage i FAI konkurrencer, men for at
komme videre må vi have nogle til at dømme vo-
re præstationer. Derfor afholder vi dommerkur-
sus i Krogager d. l.-2. marts.

Som dommere søger vi modelflyvere med in-
teresse for helikoptere, gerne heli-piloter.

Sommerens aktiviteter, som fremgår af stæv-
nekalenderen, består af bl.a. et andet weekender
med FAl-træning, de er tænkt som en slags fly-
ins med den sidste dag som en konkurrence ude-
lukkende med henblik på at få så mange som
muligt fortrolige med at konkurrere i FAI pro-
grammet. Her håber vi så at få assistance fra de

nye dommere; det er da værd at køre efter, ikke?
Dommerkurset d. 1.-2. marts be,elnder lørdag

kl. 13.00 og slutter søndag kl. ca. 17.00.

Stedet er Østervangsvej 9, Xrogager, 7200
Grindsted. Tilmelding til K.H. Nielsen. rli. 05-
88 54 54 inden 25. februar.

Weekenden er på de sædvanlige seminar be-

tingelser.

15-16/3: Heliseminar for begyndere
Er du interesseret i modelhelikoptere, så beg)'nd
her. Det er med henblik på nye folk i helikop
tergruppen vi afholder forårsseminar. Her kom-
mer vi igennem, hvad der findes på markeder af
helikopterbyggesæt, motorer, radioer specielt til
helikoptere, endvidere til dem, som er igang med
helikoptere, ydes hjælp og gode råd vedr. trim-
ning. Det vil sige, at hvis du har bygget din heli,
så den er klar til opstart, så har den været i luf-
ten og er trimmet, inden du tager hjem søndag
aften. Husk i så fald at medbringe værktøj,
strøm, brændstof osv.

Der er teori og flyvning efter behov.
Tilmelding inden 11. marts til K. H. Nielsen,

tlf. 05-88 54 54.
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Seminaret finder sted på Østervangsvej 9,

Krogager, 7200 Grindsted. Gebyr 25,- kr., over-
natning mulig, mad og drikke kan købes på ste-

det.
Vi begynder lørdag kl. 13.00 og slutter søndag

kl. ca. 17.00.

23-31 / 3: Paskeskrænt Hanstholm
Thy RC-klub indbyder til Påskeskrænt 1986.

Dette foregår som sædvanlig ved Folkeferiehu-
sene i Vigsø. Leje af husene foregår ved henven-
delse til Dansk Folkeferie, tlf.0l-13 9l 50.

Skrænt-konkurrencen finder sted lørdag den
29. marts med reservedag den 30. marts. Brief-
ing kl. 9.00 i samlingsstuen. Konkurrencen tæl-
ler med til NM 86, som skal afholdes i Danmark
i september måned.

Tilmelding til konkurrencen skal ske til: Jør-
gen Larsen, Hjertegræsvej 3, 7700 Thisted. Tlf.
U-97 13 63 senest den 26. marts. Herefter kan
tilmelding finde sted i Vigsø.

Vel mødt i Hanstholm! Thy RC-klub
Jørgen Larsen

Referat af bestyrelsesmøde
d. 8/12-85 i Sdr. Omme
Bestlrelsen konstituerede sig uden ændringer,
dog meddehe Flemming Pedersen og Bjørn
Krogh, at de trækker sig fra næste sæson

1986/8'7.
Bjørn Krogh fortsætter i D\IF til og med ud-

gangen af 1986, derefter tager Erik Jepsen over.
Af de mange punkter, som var programsat til

sidste møde var bl.a. RC-unionens nye bomær-
ke. Det blev forelagt af Ole Wendelboe. Man vil
lade det fremstille som klistermærke i to størrel-
ser til en pris af kr. 3,- for det lille og kr. 5,- for
det store mærke. Desuden vil man fremstille et

ubegrænset antal stofmærker til en pris af kr.
25,- pr. stk., mod forudbestilling fra klubberne
igennem RC-unionens sekretariat.

Repræsentantskabsmødet for 19E6 er fastsat
til søndag d. 26/ l0-19E6.

Den nye overenskomst med KDA blev under-
skrevet.

Regnskabet lor D\IF blev fremlagt af Flem-
ming Pedersen. det riste et underskud på ca.
15.000 kr. lor årene 1983 og 198,1. Dette beløb
bliver udligner i henhold til kontrakt med D\lF.
når regnskabet for 1985 foreligger.

En ny folder blev forevist af Arild Larsen. Om
den bliver udgivet i den form, vil bestyrelsen se-

nere tage stilling til.
Der nye jumbocertifikat bliver sat i produk-

rion i løbet af foråret.
Udkast til nyt A-certifikat blev fremlagt af

Flemming Pedersen, og det blev vedtaget.
Uforkortet referat er udsendt som kluborien-

tering nr. l0185. Arild Larsen

Foreløbig stævnekalender
RC-unionen er bekendt med, at nedennævnte
stævner er under forberedelse. Optagelse i den
Officielle Stævnekalender forudsætter anmel-
delse på særlig stævneanmeldelsesblanket til sty-
ringsgruppen eller sekretariatet. Blanketter er

sendt til alle klubber, og flere kan rekvireres fra
styringsgrupperne eller sekretariatet.

Da vi satser på at bringe alle årets stævner i
april-nummerets Officielle Stævnekalender, skal

alle anmeldelser være indsendt senest den 20.

februar.

Helikopter:
l-2/3 Seminar og Dommerkursus, Krogager
15-16/3 Begynder-seminar, Krogager
19-20/4 FAl{ræning (sted mgl.)
17-18l5 FAl-træning (sted mgl.)
7-8/6 Udtagelse til EM (sted mgl.)
l0-ll/8 FAl-træning (sted mgl.)
30-31/8 FAl-træning (sted mgl.)
7/9 DM, Viborg
20-23/9 EM, Toullouse, Frankrig
4-5/10 Seminar, Krogager

Schliiter Cup i Tyskland afholdes
formodentlig 13-14/9.

Kunstflyvning:
l2/4 Dommerkursus,Veerst
l3/4 JM, Veerst
l0-ll/5 Falcon Cup International, Veerst

7-8/6 SM, NFK Hillerød
2I/6 Junior Stunt, Arrow
28/6 Junior Stunt, The Flying Tigers
2-3/8 DM, Spjald

Skala:
26-27 /4 Dommerseminar, KFK
13-20/7 VM, Oslo, Norge
23-24/8 DM, Borup

Svæveflyvning, højstart:
28/3 Påske Højstart, Hanstholm, BMC
6/4 Gudenå Cup, Gudenåen
1/5 Filskoi Cup, Nuserne (spec. regler)
l8/5 JNl, B\'IC (res. l/6)
25/5 2M postkonkurrence, SMSK (res.

8/6
14/6
15/6
r0/8
23-24/8
24/8
31/8
'1/9?

ll-14/9
2l/9

3t/s)
Æs Cup, Sønderborg
Rødspætte Cup, Frederikshavn
2M plus Open, SMSK
SMSK 2M Cup, SMSK
DM, BMC
2M plus Open, SMSK
AMC Open, AMC
Storsvæver Træf, Gudenåen
NM, Hanstholm
2M uoff. DM, SMSK

Der er netop kommet information om
EM i Tel Aviv, Israel l'7-23/8. Får vi
et landshold afsted, vil det givet
betyde rokeringer i det hjemlige
efterårsprogram.

+.
,, \t

- Doktor, jee lider af høideskræk .....
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Opslngstavlen
Opslagslavlen kan benyttes af bladets læsere
til ikke--forretningsnræssige køb- og salg-an-
noncer aJ nutdelfl-v og tilbehør til nodelfly.
Annoncer for ikke-modelfll'vegrej smides
uden t,idere i papirkur+,en! Redaktionen
bortredigerer skånselsløst plodskrcevende be-
skrivelser af e.f;[ekterne mv. Oprentsninger a-f
snfiting bliver udeladt eller - i bedste .fald

- slået sontnrcn i el >nted nrcre<. Inclsender-
ne bliver ikke orienlere! ont yor eyt. redige-
ring i rcksrcrne.

Til gcnyæhl er unttott({ne !ruti.\.
Annoncer til Opslct.gstavlen skal indsendes

en nrdned -før bladets udgivelse til:
Modelfllve Nyt
Blomstervængel 21, 5610 Assens

Annonc'er til Opslagstavlen eller rettelser til
indsendte annoncer nrodtages ikke under no-
gen omslændigheder pr. telefon. Vifortæller
ikke under nogen onstcendigheder, hvad der
står i e( kommende nuntnters Opslagstavle,
hvis man forsøger at få det at vide. Utydeligt
skrevne annoncer og annoncer uden telefon-
nutntner (husk områdenummer!) eller adres-
se smides uden videre i redaktionens store
papirkurv !

Sælges: Graupner Starlet semiskalamodel
med 6,5 firtaktsmotor og Futaba FP-T4L
anlæg med 4 servoer, 3.000 kr. Trainer med
6,5 OS speed motor, fiberkrop og skumvin-
ger, god b'egyndermodel, 600 kr. OS 3,5 cmr
motor, 100 kr. Startkasse m. elstarter, batte-
ri, brændstofpumpe mv., 500 kr. 09-71 30 90
(Gert) efter kl. 14.

Sælges: Jumbomodel Hawker Hart biplan,
spv. 210 cm, 22 cmr Tartan motor, 2.000 kr.
l-ettere skadet kunstfly m. l0 cmr Webra
motor, 1.000 kr. Simprop radio 35 MHz m.
4 servoer samt lader, 1.200 kr.05-'77 2691
(Kim).

Sælges: Robbe \4ars 35 \lHz, 8-kanals RC-
anlæg med modtager, akku, kontakt, lader.
4 servoer, 1.600 kr. 06-22 50 07 (Leif eller
Peter l\'likkelsen).

Cap 2l jumbo skalamodel, spv. 250 cm, til
40 cmr motor sælges, 2.200 kr. Webra 61.
med bagindsugning, Kavan karburator, 500
kr. Graupner Hi-Fly svæver, 500 kr. 06-28
4l 72 (Hans Peter Nørgaard).

Sælges: Helt ny Webra 61 Champion m. Dy-
namix karburator og pumpe, 1.250 kr. Byg-
gesæt: Biicker Student, ikke påbegyndt,
glasfiberkrop, opbyggede vinger, 800 kr. 02-
39 93 60 (Carsten Jørgensen).

Robbe Mars 35 MHz, 6 kanaler (kan udbyg-
ges til 8), sælges for 500 kr. 02-97 68 6l
(Henrik).

Diverse sælges: Byggesæt: Robbe Kastor,
200 kr. Auster Autocrat semiskala, 150 kr.
To stk. HR 46, 100 kr. Kæmpe-Crokker, 20Cl

kr. Modeller: Junior-Pilot + Jet m. 0,8 cm'
McCoy, 150 kr. Klemm L25D, 100 kr. Rob-
be Lord m. Webra 3,5, 300 kr. Motorer: Fox
19 + Merco 35, 150 kr. 02-39 34 04 (Kri-
stian).

Købes: Helikopter med kollektiv pitch til .40
motor købes lor 1.500 kr. Skal være let at
flyve. 09-21 58 66 (Morten) hverdage eft.
16.30.

Sælges: Corben Super-Ace samlesæt, let på-
begyndt. Højvinget old-timer, ca. 1,5 m
sp\'., til 6,5-10 cm'. Pris 100 kr.02-90 3672
(Henning Damsø).

Helikoptere sælges: Kavan Alouette med OS
40 FSR, n1, 2.500 kr. Kavan Ranger med l0
cmr Webra Speed, 2.500 kr. Graupner Bell
212, 3.UJ0 kr. Schliiter Bell 222 med OS 61

FSR, to kroppe o_e reservedele, 4.000 kr. Alle
helikopterne kan o-sså sælges flyveklare med
fjernstyring. 02-29 73 0l (Henrik Rasmus-
sen).

Sælges: Becker FM 40, 8-kanaler, 6 servoer,
30 cm antenne, 2.000 kr. Købes: Cyknus RC-
svæver fra Simprop. 0l-63 28 94 (John).

Sælges: Jodel Robin (Graupner), 1.500 kr.
Byggesæt til Skytumler, 300 kr. Iftrbes:
Svæver. 08-33 30 27 (OIe).

Sælges: Fjernst! ringsnni4g Graupner \/ario-
prop l4 S Ekspert FNI 35. Fuldt udbygget 7-

kanals anlæg komplet m. akkuer og multila-
der samt 9 servoer. Nypris ca. 7.500, sælges
for 2.200. Servoerne sælges også enkeltvis.
08-62 36 77 (Poul C. Nørgård).

RC-svævemodeller købes - har du nogle
spændende og helst flotte modeller til salg,
så slå på tråden. 09-14 55 00 (dag) og09-75
l6 I I (aften) (Ronald Sørensen).

Sælges: Futaba FP-5FCK guldanlæg, 35

MHz komplet m. 4 servoer og alt tilbehør,
2.100 kr. Modtager Futaba FP-RIO7M, 35

N{Hz, kr. 4ff). Komplet byggesæt til Pilot
QB 10 S. kr. 650. Eismann Focus F3B o_s

rkrænimodel. rnr. l.-i5 m. i.l(X) kr.06-99
l-1 l2 (Sachmann).

Sælges: Brand Prolessionel 7 kanals RC-an-
læg. 27 og 35 MHz FM (modul), 2 mixere og
akkuer. En 6 kanals modtager og en 7 kanals
modulmodtager. Desuden en del ekstra tilbe-
hør, 1.300 kr. 08-48 85 89.

Modelflyve Nyt 1/80 købes. Har du et ekstra
eksemplar af dette nummer, vil jeg meget
gerne bytte, købe, få dette, da det mangler i
en ellers komplet samling. 0l-30 05 5l (Luis
Petersen).

Diverse: 2 byggesæt til Carrera svævere. Wik
Hummel, Graupner Volksplane, Robbe Pi-
per Super Cub, Dlnamix drossel til Webra
6,5 S, 7 ny'e Robbe og Futaba krystalsæt.
Sælges eller blttes med gamle motorer og re-
selvedele. Ogsa l5-20 cm'4-takter har inter-
esse. 07-12 t10 60 (Svend Ove).

8 kanals Robbe Mars FMM sender, 2 stk.
Robbe Mars FMM modtagere, 5 servoer
samt akkus sælges. Evt. bytte med l0 cml
helikopter. 07-85 57 42 (Jørn\.

illateriale til >Opslagstavlen< i nr. 2/86
skal være os i hænde senest d. 5. mørts,

Svæveflyvning, skrænt:
29/3 Påske skrænt, Thy-RC
l2/4 JM, Thy-RC (res. l3l4)
24/5 SM, NFK (res.26/4)
ll/5 NFK Skrænt Cup, NFK
27/9 DM, Thy-RC (res. 28,/9)
5/10 NFK Open, NFK
12/10 Mols Cup, AMC

Øvrige stævner:
23/2 Hobbyflyver-seminar, Flyveskolen,

København
24-25/5 Jumbo Træf, Filskov
24/8 Hobbyflyver Træf, Sønderborg
26/10 Repræsentantskabsmøde, Nyborg

Ny rekordsekretær
Som det vil ses i den indledende spalte, har RC-
unionen fået ny rekordsekretær, Børge Cramer
Hansen, der er medlem af Nordsjællands Fjern-
styringsklub. Børge er en af vore mest erfarne re-
kordledere og har fungeret som sådan ved en

stor del af rekordbølgen sidste år.
Det er spændende at sættc Danmarksrekor-

der, Nordiske rekorder for slct ikke at sige Ver-
densrekorder, men der er -sar)\lr rigtigt en ræk-
ke ret komplicerede formalrtctcr, dcr skal opfyl-
des både før og efter pra:st:rtioncn. Børge ved
det hele og godkender rekordledcrcn. Snak med
ham - vel at mærke før det går løs. Det er me-
get lettere end at gennemskue alle reglerne for
dusinvis af rekordkategorier og risikere at overse
en detalje.

Proceduren for godkendelse af rekorder er, at
Børge indstiller en præstation til godkendelse.

RC-unionens bestyrelse checker en ekstra gang

og lader dokumenterne fare videre til KDA, der
formelt godkender, og man er pludselig blevet en

historisk person med sit navn sirligt prentet i den
tykke, gamle, gulnede bog. Og får et diplom.

En gang om året ved Nordisk Modelfllve
Konference checkes nye Danmarksrekorder mod
den Nordiske rekordprotokol, der føres og op-
bevares af Sveriges Modellflygforbund.

Er der tegn på en Verdensrekord, indstiller
KDA til godkendelse af FAI i Paris, og med lidt
hcld er man rerdensberømr.

Tak til Richard \{øller Nielsen, AMC, der i
utallige år har tjent som RC-unionens rekord-
sekretær. .

Modelflyve Olympiade?
De, der læser udenlandske blade - navnligt ty-
ske, vil vide, at der er planer om et >Modelflyve
OL< i Berlin i 1988. Tanken lyder genial. RC-
unionen har dog intet officielt hørt endnu. Alli-
gevel kan der gives visse facts, der gør det lettere
at tyde de mange udenlandske signaler.

Der findes to nogenlunde lige store modelfly-
veorganisationer i Tyskland, Deutsche Aero
Club (DAeC) og Deutsche Modellflieger Ver-
band (DMFV). De har intet formaliseret samar-
bejde, men fungerer i det daglige fordrageligt og
venskabeligt ved siden af hinanden med mange
dobbeltmedlemmer. DAeC er Tysklands KDA
med FAl-medlemskab, og er således RC-
unionens traditionelle partner i internationalt
sportssamkvem.

I den tilgængelige information synes Ol-pla-
nerne foreløbigt at være et one-man-show udført
af en energisk Herr Herbert Gassen i Berlin. Op-
lægget er et tæt samarbejde mellem DAeC og
DMFV, men foreløbig synes DAeC ikke at have
den store interesse, idet man tilsyneladende ikke
har svaret på invitationer til planlægningsmø-
derne.

Ved nærmere eftertanke kan et modelflyve-
OL ligne en ret umulig ting. Inden for RC kræ-

60



Undskyld ....
I >Nyt fra styringsgruppen for skalamo-
deller< i Modelflyve Nyt nr. 6,/85 har jeg
skrevet to informationer ang. VM i Nor-
ge sammen til 6n for at hindre misfor-
ståelser.

Derved er jeg desværre kommet til at
skrive >foreløbig indbydelse< i stedet for
>tilkendegivelse<, hvilket - naturligt
nok - har givet indtryk af, at der på det
pågældende tidspunkt var kommet en
foreløbig indbydelse fra Norge. Det var
der altså ikke.

I samme rubrik - og i en anden med-
delelse under orientering fra RC-unionen

- er det lykkedes mig at gøre Ole Hilmer
Petersen til medlem af styringsgruppen.
Det er han bare slet ikke. Det er derimod
hans far, som >kun< hedder Hilmer Pe-
tersen.....

Som sagt ""' undskYld 
Pe, Grunret

ver det i forvejen en 10090 indsats fra et stort
land at arrangere VM i blot en enkelt klasse, men
her tænkes på alle klasser incl. fritflyvning og li-
nestyring, ligesom der tænkes på RC-biler og bå-
de. Det får os til at tænke på de årlige samlede
amerikanske modelflyve mesterskaber, der af
frekvensmæssige årsager breder sig over normalt
større område end der findes inden for Berlins
mure. Og som delta-serne gerne karakteriserer
som festligt, folkeligt, semiorganiserer kaos. En-
delig bliver der klasser, der nødrendi_eris må
skydes ud, ligesom vintersport i der rigtige OL -f.eks. skræntflyvning.

Der er vel næppe heller nogen modelfllre or-
ganisationer i verden, der har økonomi til en ri-
melig deltagelse, selvom Berlins overborgmesler
vist nok er meget behjælpelig.

Nej, vi tror ikke rigtigt på det, men vender til-
bage, hvis vi må ændre mening. Sportsudvalget

N1 t fra st) ringsgruppen
for kunstflyvning

Nyt B-program
Der vil iår blive taget et n!'t B-program i bru_r.
Det er et obligatorisk, lasr program. som man
slipper for at skulle til at kombinere et program
selv. Det gør også administrationen af Conner-
sedler nemmere. Programmet er lig der B-pro-
gram man anvender i Vesttyskland og Schseiz.
Det nye program kan fås ved henrendelse ril:

Ejner Hjort
Hyldelundvej 9, Lindknud, 6650 Brørup
Tlf.05-38 13 t7

Ændringer
i Jumbo-programmet
Der er også foretaget ændringer i Jumbo-pro-
grammet. Et ad hoc-udvalg bestående af Erik
Nymark Jensen, K. H. Nielsen, Hans Peder
Nørgård og Jens Olsen har sørget for ændringer-
ne. Resultatet er blevet, at man i stedet for kun
12 manøvrer skal flyve op til 19 forskellige med
en samlet K-faktor på zl0. Man har udvidet an-
tallet af manøvrer, da man synes, at 12 var lige
lidt nok. Det tog kun 3-4 min. at flyve det gamle

Jumbo-program. Desuden har man indført nog-
le flere manøvrer, som man kan vælge imellem,
når man skal sammensælte sit program.

Programmet kan fås ved henvendelse til sty-
ringsgruppeformanden. Det er Erik Nymark,
Falcon, der har lavet tegningerne af manøvrer-
ne.

Nyt fra
Hobbyudvalget

Videofilm til udlejning gennem
RC-unionen
Herunder følger en liste over RC-unionens vi-
deofilm i VHS-format. Udlån gennem sekreta-
riatet:

RC-unionen
Rugmarken 80, 8520 Lystrup
Ttf . 06-22 63 19.

RC-unio nens v id e ofi I m I is t e,
januar 1986
l. Segelflugparadies Teck

RC-svævemodeller, skræntfl yvning.
60 min. Tysk tale.

2. Grosflugtag Ramstein 83

Flyshow, opvisning med bl.a. Red Arrows
og de hollandske Grasshoppers.
60 min. Tysk tale.

3. \Iodellshow Dortmund 84

Udstilling al alle ty'per RC-fly.
52 min. Tlsk tale.

-1. Luftzirkus Hane*inkel 8.{

RC-t'l!-shori. alle il per RC-modeller.
50 min. Tlsk iale.

5. Modell-Helikopter-Præsentation
RC-helikopterfilm med flyrning og de-

monstration.
32 min. Tysk tale.

6. Flugzeug Modellbau
Hobbymodeludstilling Dortmund 83, bl.a.
RC-fly, skala- og semiskalamodeller samt
andre modelhobbies.
43 min. Tysk tale.

7. Turbo Fan
Videofilm der omhandler flyvning og kon-
struktion af RC-fly med fan (impeller)
drift.
60 min. Engelsk tale.

S. Barkabl 8.{

Film ira \ordens stor-rte RC-fll skalatr:ef.
.{Ile tlper skalamodelier i populærskaia-
klassen.
60 min. S'vensk tale.

9. Haderslev RC Show 85

RC-flyshow, alle typer RC-modeller.
135 min. Dansk tale.

10. l\{odells grand lllusions
Skalamodeller - radiostyrede, linestyrede,
tritflyvende.
-15 min. Engelsk tale.

I 1. \Iemphisbelle, Fight for the Sky
Flltilm nr. l B-24 Liberator samt kamp-
optagelser ira anden verdenskrig.
38 min. Engelsk tale.

12. Thunderbolt, Desert Bonanza
Flylilm nr. 2. P-47 Thunderbolt jager og
besøg hos US Ær Force ørkenflydepot.
40 min. Engelsk tale.

13. The Battle of Britain
Flyfilrn 9. Slaget om England, anden ver-
denskrig.
40 min. Engelsk tale.

14. Spitfire
Flyfilm 14. Spitfire'ns historie samt flyve-
opvisning med en Mk. IX.
59 min. Engelsk tale.

15. Holbæk RC-miniflytræf 84
Flyvning med små RC-modeller.
Filmen er ikke redigeret, ca. 30 min.

16. Jumboflyvning
Flyvning med Rc-stormodeller. Dansk.
Filmen er ikke redigeret, ca. 30 min.

17. Kombi nr. I
Harsewinkel 84, Barkaby 84, RC-film.
I l0 min. Tysk. Svensk tale.

18. Tyske RC-stævner.
Optagelser fra Hunxe 83, Sierksdorf 83,

Hillersee 84, Hunxe 85 og Buchen 85.

Alt inden for RC flyvning, bl.a. P-38
Lightning, F-86 Sabre, F-16 Fighting Fal-
con, F-lM Starfighter, A-10 Tunderbolt,
Harvk, ME-163 Comet og deltafly med to
puls-jet. Modelflyudsendelse fra tysk TV.
180 min. Tysk tale.

19. Flyopvisning Værløse 84.
Optagelse, privat og DR. Aalborg 85.

Dansk tale. 150 min.

20. Barkaby E5.

Film fra Nordens største RC-skalaflytræf.
60 min. Svensk tale.

De tre sidstefilm nr. 18, 19 og 20 er nye.

SMÅ NYHEDER med
STOR VIRKNING
Akkuovervågning
Uanset om du bruger PCM eller PPM,
kan du ikke sikre dig mod en modta.
gerakku, der ustår af" her og nu.

Men det kan du gøre med en Akku-
overvågning, der, når akkuspændin-
gen falder, automatisk slår en reserve-
akku til og derfor sikrer fortsat f lyv-
ning.
Byggesæt med tysk vejl. ...... kr. 136,70
Færdigbygget uden stik ....... kr. 180,00

Blitzlys
med indbygget tænd/sluk
Enhed, hvor du via sender kan tæn-
de/slukke blitzlys på din model. Kan le-
veres med en eller to pærer til brug
som positionslys eller mundingsild på
kanoner. Strømforsyning skal være 6-
12 volt.

Ud over akkuovervågning har vi også
andet sikkerhedsudstyr, f.eks. akku-
kontrol, autopilot samt aflader til
sender- og modtagerakku.

Læs om dlsse llng og vort øvrige pro-
gram af tilbehør og elektronik til mo-
delhobby i vores katalog.

Dette er lortsat gratis, men er blevet
tykkerc, og portoen er steget endnu en
gang, hvorfor vi må bede om 10,- kt. i
f rimærker til dækning af porto.

JS teknik
Ug levang 52, 1., 3450 Allerød

02-27 55 51
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Skybolt, spaendvidde 1.300 mm, længde
1.080 mm. Til 10 cm3 motor.
Byggesættets pris ......................... kr. 1.180,.

,: tsf f$-åc€ ne oriNrSc$.f t$så N*Tt$t*åLs

Piper J-3 Cub, %-skala. Spændvidde 2.667
mm. Motor 10 cm3 ........... kr. 2.100,.
Piper J-3 Cub, 1/6-skala. Spændvidde 1.803
mm. Motor 4-6,5 cm3 ...................... kr. 780,.

Clipped Wing Cub, 1/6-skala. Spændvidde
1.422 mm. Motor 4-6,5 cm3 ............ kr. 780,.

Cox Tee Dee 0,30 cm3 ................. kr. 310,00

Spinnere
41 mm ............ ............ kr. 15,00
45 mm ............ ............ kr.'15,00
51 mm............ ............ kr. 17,00
57 mm............ ............ kr. 19,00
63 mm ............ ............ kr.21,00
70 mm ............ ............ kr.23,00
51 mm til3-bladet propel ................. kr.20,00
57 mm til 3-bladet propel .................kr.22,00
63 mm ti I 3-bladet propel ............ ..... kr. 24,00

Klunktanke
29 cm3, rund model .. kr.28,00
59 cm3, rund model .. kr.30,00
110 cm3, f irkantet model ................. kr. 23,50
170 cm3, f irkantet model .................kr.25,25
230 cm3, f irkantet model .................kr.27,00
280 cm3, f irkantet model ................. kr.28,50
400 cm3, f irkantet model ................. kr. 32,00

Motorfundament af nylon
Afstand mellem armene:
N-29, 37 mm ................ kr. 19,00
N-30,31 mm ................ kr. 17,00
N-31,26 mm ................ kr. 16,00
N-32,23 mm ................ kr. 14,00
N-59,38 mm ................ kr.20,00
N-60,33 mm ................ kr. 19,00
N-64,29 mm ................ kr. 17,00
N-93,21 mm ................ kr. 12,00

Hjul
51 mm ........... pr. stk. kr. 9,00
57 mm ........... pr. stk. kr. 10,00
63 mm ........... pr. stk. kr. 11,00
70 mm ........... pr. stk. kr. 14,00
76 mm ........... pr. stk. kr. 17,00
89 mm ........... pr. stk. kr.21,00
102 mm ......... pr. stk. kr.26,00

P.A.W. dieselmotorer
0,8 cm3 kr.215,-
1,0 cm3 kr. 215,-
1.5 cm3 kr.240,-
1,5 cmr Contest ......... kr.255,-
2.5 cm: kr.27o,-
2.5 cm: Contest ......... kr.285,-
3.2 cm3 kr.300,-
4,75 cm3 kr.480,.
5,7 cm3 kr.540,.

RC.motorer:
0,8 cm3 kr.275,-
1 ,0 cm3 kr.275,-
1,5 cm3 m. dæmper ... kr.330,-
2,5 cm3 m. dæmper ... kr.360,.
3,2 cm3 m. dæmper ... kr.390,-
4,75 cm3 m. dæmper . kr.5'10,-
5,7 cm3 m. dæmper ... kr.570,.

Husk: Brændstof
Vi sender brændstof til diesel- og gløde-
rørsmotorer over hele landet. Bing og be-
stil!

F1

F2
F4
F5
F6
FB

RC-modeller
!l,lcxey Hestår'.$

KOMET

Komet, spændvidde 1700 mm. Til 10 cm3
motor............. .......... kr. 1.000,.

ts

LEIF O. MORTENSEN HOBBY

Kobra. Spændvidde 1.143 mm. Motor
3,2-5,7 cmj ............... kr. 585,.

Linestyringsmodellen
HR 54 PRIMA
Linestyret kunstf lyvningsmodel f or den
kræsne. Opbygning: Fladkropsmodel, næ-
sehjulsunderstel, justerbar lineudføring, ju-
sterbar tipvægt, ekstra kraftigt styretøj, f i-

nesser der gør bygningen nemmere.
Motor: 6-8 cm3 (også de kraftige schnuer-

leskyllede motorer). Spændvidde 119-139
cm afhængig af moiorstørrelse. Længde
ca. 105 cm. Vægt 1.100-1.500 gram.
Tilbud ............ .......... kr. 370..

Peanut-modeller
Vi har en lang række byggesæt til de små
fritflyvende skalamodeller med gummimo-
tor. Byggesættene kommer fra Peck-Poly-
mers og SlG. Pr. sæt ...................... kr. 81,.

P-30 model
One Night 28 er en velflyvende, letbygget
gummimotormodel i den populære P-30
klasse. En god kursusmodel ......... kr. 95,.

Tilbehør
Optrækker til små gummimotor-
modeller, SIG Winder .................... kr. 60,.
P-15 propel .............. kr. 5,50
P-30 propel .............. kr. 7,00
Desuden mange andre dele til f ritf lyvende
gu nrmimolormodeller.

kr. 68,.
kr. 1 13,-
kr. 132,-
kr.142,-
kr.150,-
kt.226,-

CHTO$DC

@

King Kobra, spændvidde 1.473
cmr motor

mm, Til 10

.. kr. 1.040..
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Strygejern til påsætning af beklædningsfo-
I ie. Normalpri s kr. 240,-.
Tilbud ............ .... KUN kr. 180,.

Solarfilm og Solartex
Vi har Solarf ilm og Solartex i mange farver.
Til Solartex medfølger dansk brugsanvis-
ning.
Solarfilm,1,25m............ kr. 24,00
Solarf ilm, pr. m............... kr. 20,00
Solarf ilm, metallic, 1,25 m ............ kr. 26,50
Solarf ilm, metallic.5 m ................. kr. 105,00
Solartex, pr.m .............. kr. 35,00
Solartex,5 m ................ kr. 168,00

LEIF O. MORTENSEN HOBBY
Nørremarksvej 61
DK-9270 Klarup
Telefon 08-3'1 94 22
Giro 9 00 00 62
Telefontid: mandag-tredag kl. 1 6.00"1 8.00

: ttili s'

Soho Skin $75.95
Pllrotd Slia 116.95



* Balsaplader i bedste
kvalitet, sorteret i

hårdhedsgrader
* Fyr- og balsalister
* Aeroplankrydsfin6r
* Pianotråd
* Hvidblik
* BØg-motorfundamenter
* Skruer og møtrikker
* Materialesæt til CL-

unionens tegninger, bl.a.:
Diesella ... kr. 80,-
Spiril ......... kr. 45,-
Dominator .................. kr. 90,-
Zero .......... kr.110,-
Rekvirdr vor prisliste med
ko n ku rrencedygt i g e p ri se r !

Næstved Model Hobby
v. Jørgen Andersen
Øverup Erhvervsområde 10
4700 Næstved
Telefon 03-73 M 22
bedsf mellem 17.00 og 18.00

FUTABA RC-værksted
Har du fejl på din Futaba-radio eller
vil du have den checket, så send
den til det autoriserede værksted.
Vi checker også dine ni-cad-akku'er!

Futaba RC-Service
Magnolievangen 40, 3450 Allerød
Tfi.02-27 64 20

MÅLøV

Alle mål itrælister, krydsf iner, balsa-
træ. Fittings til fly og skibe. Tids-
skrifter. Tegninger til skala-f ly.

Måløv Hobby
Måløv Hovedgade 69, 2760 Måløu.
Tll. 02.65 23 33
Abent hverdage 13-17.30, lørdag 9-13.00.

Kunstf lyvningsmodel ler
Røga Super Fli .................... kr. 998,.
Simprop Antares kr. 1.148,-
Røga Dalotel 2000 .............. kr. 1.950,.
Topp Joker .. kr. 1.850,-
Simprop Calypso kr. 1.998,-

Motorer
Webra Speed 40 .................. kr. 975,-
Webra LS Racing 60 ........... kr. 1.375,-

Diverse
PU skumlim,0,75 I .............. kr. 89,.
Zaponlak, 1 kg .................... kr. 54;
Polyglycol olie, bland. 1:10
Pris pr. liter i 1 liters
dunke...................................kr. 55,-
Pris pr. liter i 5 liters
dunke...................................kr. 48,-
Restlager af Cambria Fun Fighters.
Pr. sæt .. kun kr. 495,-

Da vi ikke har alle modeller på lager,
bedes du ringe og forhøre dig om evt.
leveringstid.

Ud over, hvad du ser i annoncen,
sælger vi OS, TT og Tartan motorer,
TT og Simprop tilbehør.

Erik Toft Modelhobby
Dalby Alle 27
9320 Svenstrup J
Telefon 08-38 22 33

VIBORG

Hobbykælderen er din specialbutik
inden for fjernstyring og linestyring.
AIt i byggesæt. Ring eller skriv, og
vi opfylder dine ønsker!

HOBBYKÆLDEREN
Dumpen 10, 8800 Viborg
Ttf. 06.61 08 32

KøBENHAVN

Materialer, bøger, blade,
byggesæt, værktøj .....
alt til modelbyggere!

Model & Hobby
Frederiksborggade 23,1360 Kbh. K.
Ttf.01.14 30 10
Ma., ti. to, lt.'13-17, lø.10-12, onsdag lukketl

VENDSYSSEL:
Vi er bare billigst med MULTIPLEX,
OS, FUTABA, TAMIYA og mange
andre. - Byggesæt, fjernstyring,
tilbehør og brændstof - vi sender
overalt.

v. Erik Christensen
P. Munksvej 58
9300 Sæby
Tlf. 08-46 21 44

Vi har stort udvalg i
BøGER og TIDSSKRIFTER
om fly, biler mm.
Forlang lister.

trEEI ROSENKILDE

Itl "" BAGGERA/s
Pftl forlag - boghandel - antikvaiat
KRON.PRINSENS-GADE 3.5. POSTBOKS 2184
l0l7 KøBENI|AVN K - (0r) 15 70 44

Schltiter
helikoptere
Schluters helikoptermodel ler
- reservedele - Futaba fjern-
styringsanlæg mv.

BATRONIC
Kløvervænget 26,
5935 Bagenkop
Telefon 09-5614 67, efter
kl. 18.00:09-5619 24

Tilbud fra
Hobbykælderen

Graupner servo C-505, trækkraft 3,2
kg., normalpris 318,-, nu kun kr. 198,.
Graupner JR FM 4014 35 MHz anlæg
med 1 servo, 4-kanals sender og 7-
kanals modtager - normalprisen er
kr.2.210,- - vores pris ....... kr. 1.585,-

Piper Turbo Arrow 111, spv. 1.016
mm med Cox Dragon Fly 0,8 cm3 mo-
tor til 2 eller 3 servoer, normalpris kr.
940,- - vores pris, der gælder så
længe lager haves ................. kr.485,-
Carrera servo ............. kr. 198,-
Siart-akku, 2 V, 10 A kr. 117 ,-

Piper Cherokee, spv- 110 cm, til 2,5
eller 3,5 cm3 motor ......... kun kr. 398,-

Hobbykælderen
v. Jørn Pedersen

Dumpen 10, 8800 Viborg
Telefon 06-61 08 32

KSS HOBBY
RC
Mandag kl. 14-19

Futaba,
brændstof

KSS, Rødovrevei 47, 2610 Rødovre
01-41 29 98



MULTIPLEX
Europas største og ældste fabrikant af RC-
anlæ9, MULTIPLEX, kan bl.a. tilbyde et
komplet program i RC-anlæ9, f.eks.:

RSImntm*s

t*$Å$Ns$$\$Ngsrs*\lie\hsit*x

*
*
*
*

Europa Sprint
4-kanals FM-anlæ9, der kan udbygges til 7 kanaler
1 0-kHz smalbåndstransmission
lærer/elev-drif t
vendbar servoretning

Et komplet program i tilbehør til Rc-anl@g, f.eks.:

Pico BB servo
* metaltandhjul
* den mest moderne lC-servo elektronik
* højt-ydende præcisions-mikromotor
* kuglelejer
* vægt 19,8 gram
* trækkraft: 1,8 cmkp
* store anvendelsesmuligheder f.eks. i planer til

rorf orbindelser

Et stort udvalg i alt nØdvendigt for modelfly!

I MULTIPLEX' hovedkatalog finder du alt, hvad hjertet kan begære af RC-
anlæ9, tilbehør, svævef ly, motorf ly, materialer, værktøj, reservedele,
f lytilbehør med meget mere. Køb kataloget hos din forhandler eller
direkte hos os.

H USK
Når du køber et MULTIPLEX produkt, står
der en kæmpe organisation af fagfolk,
modelf lyvere og teknikere bag. lntet produkt
bliver markedsført, tør det er meget
grundigt afprøvet. Modelf lyveren får - og
skal have - det bedste af det bedste.

Er du liebhaver, får du dine ønsker opfyldt.
Du bliver lagt mærke til, når du har et
MULTIPLEX-anlæg eller f.eks. et stort
MULTIPLEX-svævef ly.

Komplet dansk lager og serviceværksted
sørger for, at du ikke bliver ladt i stikken.

Royal mc
fjernstyringsanlægget med den førende teknologi og
uendelig mange anvendelsesmuligheder
køb specialhåndbog på norsk/dansk

Super Gyro
* Hvis en helikopter skal udligne rotorens drejemoment,

er en gyro en nødvendig hjaelp til piloten.

DMI
Messingvej 46
DK-8900 Randers
Telefon - fra
Danmark: 06-44 75 44
Norge:095 45 6 4475 44


