Mfk Snobben
Bra att ha
På fältet
1 Snabblim tunt
2 Trim-bly
3 Eltejp
4 Liten brytbladskniv
Extra för elflygaren
5 UHU-por
6
7

Epoxi 5-15 minuters
Extra propellrar

8 Liten skruvmejsel
9 Liten tång
10 Liten insex
Allmänt Tejp
3 Eltejp
11 Transparent tejp
12 Grå tunn kartongtejp
Allmänt Klister
1 Snabblim tunt

Limmar balsa snabbt

Varning – kan smälta Depron
Hölje från gammal ”kulo-ledning”

Trim-hjälp
Bra till mycket
Limmar skumplaster
Limmar olika material

Båda ytorna – gnugga in – ta isär torka 10 min – sätt ihop.
Blanda väl – sätt ihop – vänta.
Kan gå sönder även om man har
”propsaver”.
För motor och servo
För stoppskruvar

Trim-hjälp
Gångjärnstejp

Seg – klister som ej flyter vid värme
Lagning och förstärkning

Limmar balsa snabbt

Varning – kan smälta Depron
Varning – ofta hälsovådligt – finns
även som ”ogiftig kirurglim”.
5 UHU-por
Limmar skumplaster
Båda ytorna – gnugga in – ta isär torka 10 min – sätt ihop.
6 Epoxi 5-15 minuters
Limmar olika material
Blanda väl – sätt ihop – vänta.
Varning hälsovådlig.
13 Vitlim
”av bra kvalitet”
Klart bäst för balsa och trä
Laddare – drivs av 12-volt (bilbatteri eller matningsdon).
14 Allroundladdare
Swallow
Relativt billig för ”alla” batterityper.
15 LiPo-laddare
Billig
Övrigt
16 Stoppur
Tävling / flygtid
17 Knappnålar
Med stora huvud
Bygghjälpmedel
18 Gummiband
Sortiment
Bra till mycket
19 Nål och björntråd
”till gylfen mm”
Checklista

Före start
Kolla så att allting sitter fast – inget glapp.
Laddat / Tankat
Koll tyngdpunkt
Frekvensklämma
Start först sändare -sedan mottagare
Koll modellminne – roder går åt rätt håll
Koll trim – alla roder / styrhjul raka
Koll räckvidd (inskjuten antenn)
Koll med andra piloter – pilotruta
Meddela - Start – Landar - Nödlandar
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Efter landning
Kolla så att allting sitter kvar – inget glömt
Stäng först mottagare - sedan sändare
Töm tank / Koppla bort batteri
Sätt tillbaka frekvensklämman
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