Chtěl bych čtenářům časopisu RC Modely přiblížit peripetie okolo stavby
jednoho modelu populárního letadla Piper
Kamarád si v modelářské euforii
zakoupil v říjnu 2006 stavebnici od
americké firmy SIG. Pak ale zjistil,
že na ni nemá trpělivost ani vlohy
a požádal mne o její sestavení. Já
jsem souhlasil, že mu model postavím, ovšem aniž bych věděl, do
čeho jdu. Poté co mi krabici donesl
domů a já si prohlédl její nekvalitu
jsem začal se stavbou modelu.
Stáří stavebnice je těžko určitelné,
návod pouze anglický a s minimem
vyobrazení. Pokud modelář nevládne angličtinou, tak je stavba modeu takřka detektivkou. Stavebnice je
e stadiu .prkno k prknu a vyřezej
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dě spletl s odpadem. Předsekané
díly z balzy různé tvrdosti jsou skoro všechny neupotřebitelné; musíte
je zkrátka udělat znovu. Zbytek dílů
je detektivkou. Podvozkové dráty
jsou zataveny v plastovém sáčku
naležato a navíc skoro vše je rezavé. Dodaná bižuterie bez popisů
a téměř na nic (veškeré páky levé),

protože styl současné stavby absolutně neakceptuje. V návodu jsou
zobrazena lineární serva, podle
vzhledu asi Varioprop - pamětníci
si vzpomenou a možná i oko jim
zvlhne. Náhon křidélek je řešen
centrálním servem, což dnes při
počítačových soupravách opravdu
není častým zjevem, navíc tento
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sem to celé překonstruoval.
- .edu si představit, jak se to
: :a ovat - vše v celku?
jsem pověsil na panty
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- s dia. Obojí má podstatně
a tu než dodané. Do křídla
ě al šachty na serva, otvoe
do žeber bylo nutné
n výrobě žeber (otvory
otoveny ani výrobcem
ani uvedeny na plááž

nu - nevím, jak někdo nezkušený
by tam dodělával díry na táhla od
centrálního serval. Podvozek nešel
spájet, musel ho vařit kamarád
v "CO atmosféře". Kola jsem použil
mechová.
Zadavatel (kamarád) měl požadavek na pohon elektromotorem.
Takže jsem musel upravit motorový prostor pro montáž střídavého
elektromotoru. Vzhledem k tomu,
že Piper má celkem úzký motorový
prostor, tak bylo nutné použít motor
se zadní montáží a s dostatečně
dlouhým unášečem vrtule. Vyhověl
mi X-motor (s příkonem 450 W) od
fy Dualsky. Na něj jsem ze závito-

vé 4mm tyče udělal lože. Použitý
regulátor X-reg 40 A a baterie Li-Pol
2100 našly místo v prostoru nádrže.
Všechny ovládané funkce používají
serva GWS Naro Pro a doplňky MP
Jet.
Povrchová úprava mi zabrala skoro
nejvic času. Potah je fólií Oracover v perleťové modré a bilé, imatrikulace byla zhotovena na plotru.
Haubna musela být po slepení překytována a stříknuta bílou barvou.
Nakonec však vznikl ze stavebnice
poměrně pohledný model hornoplošníku Piper J-3 Cub.

