
Alle har formentligt oplevet hvordan propellen driver en enmotoret model til venstre både under start og 

ved acceleration. Det sker også på en tomotoret model, og i tilgift påvirkes modellen også af, at motorerne 

ikke er anbragt i modellens længdeakse. 

På venstre motor vil propellen dreje modellen til venstre, mens trækkraften forsøger at trække modellen til 

højre, men heldigvis vil de 2 kræfter som oftest ophæve hinanden. 

På højre motor bliver det mere festligt, for her vil begge kræfter til venstre og skal ophæves med et 

højretræk. 

Ud fra erfaringerne med Sonetten bliver Kometens motorer derfor limet i nacellerne med neutralt træk på 

venstre motor og 1-1,5 grader højretræk på højre. 

I praksis laves venstre motornacelle med et indvendigt mål på 29 x 29 mm passende for en Speed 400 med 

statorring, mens højre nacelle laves som 29 x 30 , så motoren kan anbringes på skrå før fastlimning med et 

par dråber epoxy. 

Den firkantede form på nacellerne er i øvrigt fastholdt fra Sonetten, da den giver en perfekt køling af 

motorerne blot man sørger for, at motorens luftspalter sidder diagonalt i nacellen. 

Og så til arbejdet 

Modellen kan i princippet bygges alene af  4 plader 1,5 og 4 plader 3 mm balsa, men livet er lettere med en 

plade 10 mm til vingeforkanter, tipper og droptank. Da prøvemodellen var færdig, havde den følgen data: 

Spændvidde 103  cm 

kanaler 4 

motorer speed 400 7,2 volt 

statorringe ja 

støjkondensatorer ja 

schotkydioder ja 

propeller 6 x 4 APC 

akku 8 celler 

vægt uden akku 543 gram 

statisk træk 630 gram efter 60 sekunder 

hvorefter du selv kan bestemme træk/vægt forholdet ved valg af akkutype, men for min model er det 

nøjagtigt 75% af totalvægten med 8 cp 1300 celler. 

Alle limninger blev af hensyn til byggetid og vægt lavet med tyk og tynd cyano, hvor der ikke er angivet 

andet, og så er det bare at følge billederne og de korte tekster startende med: 



 

fig. 1 – udskær og sammenlim alle vingeplader med hvid lim. 



 

fig. 2 – Udskær  og sammenlim kropssider, spant 2, spant 4, haleplan og bunden. Bemærk at bunden er 

lavet i 3 sektioner og husk udskæring af servolem. 



 

fig. 3 – Lav trækstænger og diverse horn til krængrorerne af 1.8-2 mm jerntråd, svejsetråd eller cykeleger 

(piano er sværere at forarbejde) med slørfri vippeled af stumper fra 220 volts ledninger og træk 2 stumper 

ledning og et par bidder x-finer på hver trækstang. Monter samtidig servobrædtet  mens man både kan se 

og arbejde frit i bagkroppen. 



 

fig. 4 – Sæt midtervingens bundplade med forkantsliste og krop op på et byggebræt og lim fast. 



 

fig. 5 – Indsæt den dobbelte hovedbjælke og fastlim alle ribber. 



 

fig. 6 – Lim trækstængernes x-finer fast til inderste og yderste ribbe og skub isoleringsstumperne på plads, 

så trækstængerne ikke kan køre ud og ind. 



 

fig. 7 – Slib forkantslisten skrå, så den flugter med ribberne. Lim overside beklædningen på plads og slib 

forkantens overside. (undersiden venter). Byg kroppen færdig. Udskær låget og monter finnen. 



   

fig. 8 – Byg ydervingerne og lim hængslerne på plads før overpladen monteres. Husk slidser ved 

trækstængerne. Slidserne lukke med balsastrimler, når vingen er monteres. 



   

fig. 9 – Lav krængror af 2 strimler 1,5 balsa med plads til hængsler. Fastlim hornene med påsatte 

isoleringsstumper men vendt med at lime hængslerne fast til vinge og ror er beklædt. 



   

fig. 10 – Klods ydervingerne op (25mm) og lim fast med epoxy. 



   

fig. 11 – Lim motornacellerne  på plads, og rund undersiden af forkantslisten mellem naceller og krop. 



   

fig. 12 – Beklæd med dit favorit materiale og lav dekorationer. 



   

fig. 13 – Skru droptanken fast i de indsatte rawlplugs med enten galop eller maskinskruer. 



   

fig. 14 – Træk ledninger gennem den hule hovedbjælke, og fastlim motorerne med epoxy, når de er 

monteret med statorring, kondensator og evt. diode. 



   

fig. 15 – Anbring akkuen så modellen kommer i balance. Juster rorene til de rette udslag og giv enderne på 

alle vippeledenes isoleringsstumper en dråbe cyano og vi er klar til – 

    



 

fig. 16 - Klar til prøveflyvning 

  

Prøveflyvning  

   

- som tegnede til at kunne finde sted allerede dagen efter torsdag den 2.10., da vejrmanden og alle 

prognoser sagde svag vestlig vind og sol hen under aften, så mon ikke der også ville være en hjælpende 

kaster.  

   

Eneste hage ved sagen var – LANG DAG PÅ KONTORET – med tidligst ankomst til pladsen 5 minutter i for 

mørkt til flyvning med mørkeblå minimodeller. Eneste Mulighed var 0 kunder i butikken, så man kunne 

tillade sig at smutte bare lidt før.  

   

Det blev en lang eftermiddag og der blev ingen flyvning den dag og weekenden tegnede ikke godt med 

udsigt til byger og alt for meget vind.  

   



Nu var der kun håbet tilbage, og det blev først omsat til virkelighed søndag den 12., hvor vinden kom svagt 

ind på tværs af banen.  

   

Brian stod klar som katapult og af sted det gik som på skinner aldeles uden dramatik. Hverken tyngdepunkt, 

rorudslag eller trimknapper skulle flyttes, og som sin 2-motorede brændstof forgænger fløj Kometen ikke 

bare hurtigere end en 1-motoret med samme motorkraft (Kobra 20 med speed 600) men også mere 

harmonisk og mindst lige så mindre manøvredygtig.  

   

Bortset fra starten  blev turen tilbagelagt mellem halv og trekvart gas, hvilket igen betød så lavt en 

”brændstofforbrug” som 100 mAh/minuttet.  

   

Basiskonstruktionen er således i orden og så går det løs med udviklingen af –  

Kobra Meteor 

 


