Tunnt japanpapper går också bra,
men blir lite tyngre. Kom ihåg att
stryka papperet med ett varmt
strykjärn innan du klär.

Balkar och spryglar 1,5
x 1,0.

15°

http://www.modellflygforbund.se
Klicka på:

eller gå direkt med adressen:

http://www.inomhusflyg.se

Stående i vingen, liggand

e i stabbe och fena.

Bygg propellern så här:

ka
Fram
nt

Vingstöttor 1,5 x 1,5.
Nedre delen putsas runda
så att de passar lite trögt i
pappersrören.
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Tyngdpunkt med gummimotorn monterad.

P3

2-3
°

Limma en 4 mm hög
distansklots mellan
motorpinnen och
propellerlagringen P2.
Surra med några varv
sytråd och säkra
med lite lim

Propelleraxeln
riktas 2-3° åt
vänster.
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P2

ritad av Jonas Romblad
Solna MSK, 2005

Bakkropp 1,5 x 2,5 putsas till 1,0 x 1,0 i bakänden.

P1 - Propelleraxel 0,5 mm pianotråd eller gitarrsträng.
P2 - Propellerlagringen är ett rör med 0,5 mm
innerdiameter. Till exempel ett mässingrör eller
röret från en 0,5 mm blyerts-stiftpenna.
P3 - Nav av plaströr från bomullstoppar, 12 mm långt.
P4 - Propellerbalk av rund tandpetare.
P5 - Propellerblad klippt ur en engångsförpackning av
plast med en diameter på 70-100 mm, till exempel
en 500 grams yoghurtförpackning. Bladet lutas 15°
snett på burken som figuren visar.

Bakre motorkrok av 0,3
mm pianotråd. Böj till
rätt form och stick in den
övre änden i motorpinnen. Fäst med en
aning cyano. Limma dit
en triangel- formad
förstärkning av 0,3-0,5
mm balsa.

På kroppen sitter pappersrör limmade. Vingstöttorna putsas runda så att de passar lite trögt i rören.
Då kan vingen monteras på kroppen genom att bara
skjuta ner stöttorna i rören. Lätt att demontera och
att trimma modellen genom att ändra vingens
anfallsvinkel.

Pappersrören tillverkas genom att rulla en ca 30
mm lång bit japanpapper runt en vaxad 1,5 mm
pianotråd. Rulla ett varv, lägg på rikligt med
utspätt balsalim, rulla på resten av papperet och
drag röret av formen så fort ytan känns torr. Låt
rören torka över natten.

Inneflygar'n

1. Gör hål i mitten på navet P3 med en nål.
2. Stick igenom propelleraxeln P1 och gör den
U-formade bockningen.
3. Skjut på propellerlagringsröret P2 och bocka den
bakre av propelleraxeln till en krok.
4. Kapa till balken P4. Putsa ena änden så att den kan
tryckas fast i navet P3 och spetsa den andra änden.
5. Tryck fast i navet.
6. Limma bladet P5 på balken så att propellerdiametern blir ungefär 150 mm.
7. När limmet torkat - vrid balken i navet och ställ in
en bladvinkel på ca 45° på den position som
ritningen visar.

Motorpinne 2,5 x 4 mm balsa.

P1

När vingen är klädd skärs ett
litet snitt i fram- och bakkanten
vid -markeringarna. Lyft upp
vingspetsarna och palla under
så att de får rätt v-form. Lägg
en liten droppe lim i knäcken
och låt torka över natten.

Verksamhet / Grenar / Friflyg /
/ Inomhusflyg

Propellerbladen
ställs in så att de
har 45° vinkel

P4

Lämplig gummimotor att börja
med är en 16 cm lång och 0,9
- 1,2 mm bred slinga av
modellflyggummi. Smörj väl.
Börja med några hundra varv
och öka stegvis.

Fler artiklar och ritningar finns att
hitta på SMFFs hemsida:
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Modellen kläs helst med tunn
plastfilm ämnad för inomhusmodeller.
Lämplig tjocklek är 0,9 mikrometer
eller tunnare. Klädseln fästs med
spraylim som sprutas ytterst tunnt på
vinge och stabbe. Skär rent med en
varm lödpenna. Öva på en spillbit
först!

Hela bakkropp

en sätts 5° sn

Om du skriver ut eller kopierar ritningen kontrollera att storleken blir rätt!
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Fenan limmas fast på snedden
över bakkroppen för att få lite
extra sidroderverkan.

