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Messing træ skru e.r 

Kryds {ene rfors Lærknin 
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Klo&nyseÅpmdL .* dmm oianotrad

Medbrtnye-r •* 5mm rund. 

messing NB hak L propelakden

Forstærkning er Imm. krydsfiner

Klods 3mm krydsfiner. Tilpasses naeserammen 

Trosskrue,
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F/ed.es' • 0,5mm øcnnolråd/dr^ / n\ W

Fmm Pia.no6ra.ot

C en InxlKlods ■ 50 *15 *-10 fyr

'Trce.kretmng- 
6° nedadtrask 
4 0 højrelrozk
Bores evt. i nos^eklodsen

Prope^tkLods. Hard balsa, evt.3 lag fo mm

Næse klods, 3 *10 mm hård balsa.

S -krog med, ire-ntilg u/nmi overtræk

..Plader: imm aluminium 

L Qj&r o i/e.ra.Ll .• Messinoro-r-
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Propel profil
A6. Flad underside ,skarp forkant

Samling oT canlrciLparli. 

Limes mecL Araidet

V*

Holdeplader og forstærkninger 
1 mm krydsfiner

Kar modellen er færdigbygget, 
fastlimes pylonen, sa balance.- 
punkiet ligger her
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Hængsler for irimklap 
Hu idblik

Pylonen fremstiles af 
4 lag fOmm finer og tilpasses 

kroppen.

Koeseramme 
2mm krydsfiner

Prop. sar er.
S mm finer og 
2.mm krydsfiner 

Q.frund es
* \b

4 kropsider, cl mm finer. Beklædes induendig 

med iyndt modelspan. Dopes 2-3 gange

NB.
Nor kropsiderne, er bekloecll og dopet,
Skal de krumme lei udad. Hed sammen
limning, beklædning og overfladebehand
ling trækker de sig plane ige-n. ___ _

/foldeplader, kroge m.m. 
Imm krydsfiner r-

Hl essioq rør, b mm | I
3pant, 2mm finer

Imm krydsfiner

3mm finer
Halefcnneprofd 

Ribber: fmm finer

/
Lem i oversiden. Udskæres efter samling af kroppen.

\ 713
Plqderne samles med lange skrasni t j

Imm (iner
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For kan IL s te •• 3 *8

Fo\fe,cLbjoelke 3*5 fyr, i ørerne dog bedsa

For slæt km nq Imm krydsfiner

Howe-dbjælke 4'*4

Pibber i knæk 3 mm fin er

Frekanj^r 1.5 mm finer

B> acjkanUisie 3* IS

Materialer

Huor intel ondet er anfarl: 
Batsa

Beklædes oueralt med 
tyndt papir.

Planprofil 1,5 mm finer V- form ■- Tipperne, 
hæves 9 om

Tur bolenstråd , rund 0,5 mm 
anbringes nøiaqfiq som u'tsé___ Lasker -- Imm kryds

finer

KB . ,
Det et vigtigt at plQnpbolile. 
bliver nøjagtig som vist. For - 
Kanten skat væve skarp, Lister
ne skal have, de viste dimen -
S ion er. og hou ed bjælkerne Skal° 
indesluttes i ribberne > der ma 
altså ikke skæres hafy&T dg 
lukkes med propper, der skal 
skæres huder. Ha Lierne skal være, 
så store Ut ribberne ikke de
formeres ued samlingen. Ribber
ne skal udføres af passende hard 
finer, så de ikke deformeres ued 
limens tørring

Hale planp ro fil¥
/ mm finer 2slk

1 s ik

Trimniny:
Stigning: Højrekredse ,ca 2A omgang. 
Opnås ved højrelraek.
Glidning : fensirekredse , så åbne 
som- muligt. Opnås ved hjælp af 
trimklappen.

)Y
Indsats af furretræ.
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For kandis le, 3*5

Hofedbjælke. 2*k

3 mm finer

Bagkant li s te 3*10

imm finer

NILLE 7
WAKEFIELDMODEL

Spændvidde 1200 mm

Længde 1260 mm
Areal af hovedplan !5po dm*

----------------- — hale plan 3,92 dm*

ToiaU areal 18,92 dmd

\/oegi 332 g t heraf ballast ca20glmoior 30g

Propel: Stigning 700 mm , Diameter 560mm.

Motor : 14 strenge PireLLi 6*1 mm.
Moiortid: 43 sek.

Konstr. F. f/ienstædt 

Gentofte Model fly veklub.
Oktober f963.


