Bouwverslag
Graupner Electro Me-323 Gigant
Door Davy Carmans

Zoals vele mede piloten al weten van me, ben ik iemand
die graag bouwt én vliegt wat iemand anders niet heeft.
Hoe gekker, hoe moeilijker, … hoe liever. Kijk maar naar
voorbeelden zoals mijn vliegende Smurf, de vliegende
auto, het vliegende kruis, de vliegende gitaar en zo kan
je nog een tijdje verder gaan.
Aangezien het elektro vliegen ook bij mij al een hele tijd
ingeburgerd begon te geraken, was ik op zoek naar een
leuk elektro toestel dat net dat tikkeltje meer had dan een
ander.
Na lang snuisteren op het Internet vond ik heel wat
depron toestelletjes, maar daar had ik er al genoeg van.
Toen het echter een regenachtige zaterdag was op de
show van Tisselt, trok ik samen met John Greenfield
(Ghost Squadron) naar TAM. En wat lag daar zo mooi te
blinken (euh, kuch kuch, onder het stof) ? Een
bouwdoosje van de Graupner Messerschmitt-363 Gigant.

Ik moet bekennen dat ik het doosje al dikwijls was
voorbijgelopen maar deze keer bleef het me blijkbaar
achtervolgen. Goed, ik moet bekennen dat het niet het
nieuwste van het nieuwste toestel was (de bouwdoos
was nog van de tijd dat de dieren nog spraken) maar het
zou toch weer een uitdaging worden. Bleek dan ook nog
dat het bouwdoosje was uitgerust met een rode sticker
(zomaar eventjes in de solden van -50%) en je kan
begrijpen dat ik geen nee kon zeggen. Bleek dan ook
nog dat het bijhorende kitje met de 6 Speed 280 motoren
met propellers en propsavers ook te koop lag. Gelukkig
en zwaar gepakt ging ik met goede moed bij TAM buiten.
Het zou weer een leuke winter worden… ☺
Eénmaal thuis, begon ik met goede moed de doos uit te
pakken en alles klaar te leggen om te beginnen. Het plan
werd zorgvuldig doorgenomen en opgehangen om alles
fijn te kunnen volgen.

Aangezien voor mij bouwen van een toestel elke keer
weer een leerschool is, hield ik een bouwverslag bij op
ons forum van de club (http://www.pmf.be). Hierdoor
kreeg ik tijdens de bouw van het toestel morele steun,
tips, maar ook af en toe jaloerse (en dus stokende)
opmerkingen.
En zo begon langzaam maar zeker de bouw van het
toestel.

Ik had het geluk dat ik voor mijn werk dikwijls thuis kon
werken, waardoor ik zowel tijdens de middag als ’s
avonds dadelijk na het werk steeds verder kon werken,
waardoor de bouw in het begin vrij snel vooruit ging.
Jammer genoeg had ik bij stap 3 op het bouwplan al wat
pech. Er bleek namelijk een spruce van 74,5 cm lang en
5 op 3 mm te ontbreken in de doos. Gelukkig zou later
blijken dat dit het enige was wat ontbrak.

1.

Gelukkig kon ik even nog wel verder zonder deze spruce,
maar enkele dagen daarna had ik er eentje gekregen van
mijn pa waardoor ik helemaal verder kon.
De 2 romphelften bouwen was secuur en langdurig werk.
Je moest namelijk alles met kleine stukjes balsa aan
elkaar verbinden. Het zou m.a.w. een open rompje
worden (gewicht besparing).

Terwijl de eerste delen aan het drogen waren, kon ik
even de tijd nemen om eens te kijken wat er allemaal in
het “zusatz-setje” zat. Je kan nl voor deze kit een doosje
kopen waarin alles zit wat maar nodig is voor de
aandrijving van de Gigant :

2.
3.
4.
5.
6.

6 Speed 280 motoren (uit de tijd dat “Speed
300” nog niet bestond)
Ontstoor-condensatoren
Wat stroomdraad
Prop savertjes
Propellors
Schroefjes en boutjes

Je moet onthouden dat deze kit (en motorenset) afstamt
uit de tijd dat men het woord Li-Po en “Speed 300” nog
niet kon schrijven.
Na het gigantische (-sic-) werk aan de 2 romphelften,
was het tijd om deze aan elkaar te bevestigen en de
tussenspanten te monteren.

Verbazingwekkend begonnen de stukjes hout meer en
meer op een vliegtuigromp te lijken. Het zou maar erg
geweest zijn als het op een boot zou beginnen te lijken…
☺
Ondertussen, tijdens het bouwen, tekende ik ook alle
onderdelen over op boterhampapier voor het geval dat er
ooit een onderdeel zou kapot gaan. Ik heb deze tip van
mijn pa geleerd toen ik jong was en ik kan dat iedereen
aanraden.

In principe was toen de romp al zo goed als klaar. Enkele
kleine afwerkingen moesten nog gebeuren.
Ondertussen kon ik ook al de batterijschacht maken die
in de romp zou komen. En zoals reeds aangehaald, deze
was op “maat” gebouwd voor een pakket NiCd batterijen
maar het zou in mijn geval toch moeten dienen voor het
herbergen van LiPo’s.

Ondertussen kon ik me zorgen beginnen te maken over
de besturing. Persoonlijk vond ik de bijgeleverde 0,7 mm
stootstangen vervaarlijk dun, maar na herhaaldelijk
testen en menige opmerkingen van de volgers op het
forum, koos ik toch om deze te houden.
Terwijl ik me daar kopzorgen over kon maken, werkte ik
nog enkele kleine dingen af aan de romp.
1.
2.
3.
4.

Ondertussen kwam ik aan het eerste “kriebel” gedeelte.
De bedoeling was nu om de 2 steunbalkjes aan de romp
te lijmen en rond te schuren waarop later de vleugel zou
rusten. Ik blijf dit altijd een spannend moment vinden,
want teveel wegsnijden (zoals dat stuk vinger
bijvoorbeeld) zorgt er altijd weer voor dat je er terug een
stuk moet bijlijmen.

Verven van het cockpitje
De steunen voor de vleugels schuren
landingsgestel op de romp lijmen
Batterijschacht in de romp gelijmd

Dit werkje ging erg vlot en alles was klaar op een uurtje
tijd.
Hierna werd het tijd om wat plastieken onderdelen (de
neus “deuren”, cockpit,…) te gaan snijden en te gaan
verlijmen.
Over het verlijmen van de triplex op de plastieken deuren
had ik geen enkele kennis. Gelukkig waren er weer de
volgers op het forum die me aanraadden om “PU
Constructie lijm” te gebruiken. En ik kan zeggen, dat
werkt inderdaad feilloos :

Ondertussen kon ik al wat passen met kleine onderdelen
zoals de wielen en de afdek stukken voor de wielen.

Na deze kleine zaakjes, begonnen de leukere dingen.
Het maken van het kielvlak en de hoogteroeren.

Ook het rond schuren van hoogteroeren en kielvlakken
konden na het opdrogen van de lijm gebeuren.

Ondertussen was ik ook opnieuw langs geweest bij TAM
om er de nodige electronica te gaan halen om het toestel
mee uit te rusten.
Ik koos voor 3 servo’s van Hitec (HS-81 MG) met
metalen tandwiel en een Multiplex Pico 5/6 ontvanger.

Nu werd het tijd om het plan van de romp van de
bouwplank af te halen en te beginnen aan de vleugel
onderdelen. Als eerste werden de 2 binnen-vleugelhelften klaar gestoomd.

Toen werd het weer tijd voor het volgende vervelende
(pfff) werkje, het insnijden en inplakken van de
scharnieren. Ik kan je garanderen, dit doe ik echt niet
graag. In de bouwkit zaten standaard papieren
scharnieren bijgeleverd. Ik heb besloten deze NIET te
gebruiken in de rolroeren en in het hoogteroer maar ze te
vervangen door plastieken scharnieren.

Uiteindelijk was vooral het zagen van de latjes veel
prullenwerk, maar snel begon het op een vleugel te
lijken.

Tot mijn grote spijt was ik door het bouwen OP het plan
een belangrijk onderdeel uit het oog verloren wat later
jammer genoeg alles een beetje moeilijker zou maken. Ik
had namelijk niet gezien dat de 2 spanten aan de
buitenkant van de binnen-vleugel-helften in een hoek
moesten gezet worden. Later, bij het samenvoegen van
binnen-en buitenvleugel zou me dit een beetje problemen
opleveren.
Op dit ogenblik was de romp van het toestel voor zo’n
90% klaar en kon ik de 2 servo’s (hoogte en richting)
inbouwen.

Uiteindelijk werden ook de 2 buiten-vleugel-helften
(geweldig woord voor scrabble trouwens) gebouwd.

Ondertussen begonnen alle stukken samen een beetje te
lijken op een lange smalle vleugel. En nu kwam het
belangrijkste stuk, de 2 binnen-vleugel-helften aan elkaar
lijmen. Gelukkig kond deze recht op elkaar komen, want
waarschijnlijk was ik anders ook deze spanten vergeten
in een hoek te zetten.
Bij het samenvoegen van alle onderdelen, bleek tot mijn
spijt ook een 2mm aanvalsboord in de doos te ontbreken,
maar gelukkig had ik zoiets in die aard nog liggen in de
“reserve doos”. Toch handig zo’n doos… ☺
Volgens het plan moesten de 2 rolroeren aangestuurd
worden door 1 servo (in het midden van de vleugel) en
daarom moest ik nu de stootstang in de vleugel lijmen.

Uiteindelijk werden de buiten-vleugel-helften beplankt.

Nu was het tijd om de rolroeren te gaan maken, ook met
zeer kleine spantjes er tussen en een hardhouten stukje
waar de aansturing van de rol zou komen.

Toen werd het even wat stiller op de bouwkamer. Eerst
gingen we op vakantie naar Amsterdam. Ondertussen
begon op het forum het ongeloof te groeien over het feit
of het toestel al dan niet luchtwaardig zou worden. De
geruchten gonsden overal en iedereen kende wel iemand
die zei dat het toestel niet kon vliegen en anderen
kenden dan mensen die zeiden dat het juist wel zou
vliegen.
Mijn motto bleef echter “Als het niet vliegt, dan vliegt het
niet ! En dan kopen we toch gewoon een nieuwe ?”. In
het verleden heb ik al meerdere malen bewezen dat ik
dingen aan het vliegen kreeg die niet bedoeld waren om
mee te vliegen… ☺
Tijdens een avondje dat ik mocht babysitten vond ik toch
de tijd om ook de buiten-vleugel-helften aan de rest van
de vleugel te lijmen. Aangezien ik de fout had gemaakt
om de buitenste spanten niet in een bepaalde hoek te
zetten, moest ik wel wat schuren en bijvullen. Maar het
resultaat lag er… En dat was toch even schrikken, want
de vleugel was groter dan ik had verwacht ! En toch was
het maar 1m65 in totaal.

En toen, … toen werd het stil. Je moet weten, ik had mijn
vriendin een dik jaar daarvoor leren kennen en we
hadden tijdens onze vakantie in Amsterdam besloten om
samen te gaan wonen. Maar, het huisje dat ik enkele
jaren daarvoor had gekocht, was te klein voor haar en
haar 2 kinderen (jaja, luie man zoekt zwangere vrouw).
Dus, … moest de hobbykamer eraan… snik snik snik.
Met man en macht werd het behangpapier afgetrokken
en werd alles in gereedheid gebracht om van mijn mooie
hobbykamer een volwaardige slaapkamer te maken voor
2 kindertjes.

De eerste vleugelhelft kon nu beplankt worden, waarna
de rest kon volgen.

En zo bleef er op het laatste niet veel meer plaats over
op de vroegere hobbykamer. Dus, werd er langzaamaan
verhuisd naar de computerkamer… En ik garandeer je,
dat is GEEN goede plaats als je met stof en lijm bezig
bent. Maar goed, het was de enige plaats waar het nog
kon.
Ondertussen gonsde het weer op het forum aangezien er
een discussie werd gestart over het al dan niet gebruiken
van 1 servo (centraal) voor de rollen of 2 (op elke rol dus
1). Aangezien er meer voorstanders waren van de 2de
oplossing, besloot ik dus maar een servootje bij te gaan
kopen.
Dus werd er ook besloten om de witte (reeds ingelijmde)
stootstang uit de vleugel te knippen/snijden om dat
gewicht ook weer terug te winnen.
Nu werd het tijd om de vleugel toe te gaan maken, maar
eerst moest er nog gedacht worden aan het inbouwen
van de stroomvoorziening van de 6 motoren.

Het was ondertussen al serieus winter geworden en dus
bijhorende koude was aanwezig. Door het feit dat ik
moeilijk op de computerkamer kon gaan schuren, ging de
tijd nu wel erg traag voorbij op gebied van bouwen, maar
langzamerhand gebeurde er mondjesmaat nog wel iets.
Het werd nu tijd om de motorsteunen te gaan klaarmaken
voor de Speed 280 motortjes. Dat dit een erg secuur
werkje zou worden, mag duidelijk zijn.

De motorsteunen werden gevormd naar de vorm van de
vleugel en ook de scharnieren werden nu aangepast in
de rollen. Aan de kant van de rol zelf besloot ik ze er al in
te lijmen, maar voor het inlijmen in de vleugel zou ik
wachten tot het bespannen.

In tussentijd nam ik even de tijd om ook de vleugel verder
aan te passen op de romp. En ja, hier begon het steeds
meer en meer op een vliegtuig te gelijken.

De vleugel werd nu zo goed als mogelijk uitgelijnd op de
romp en de stabilo en de vleugel dongels (om in de romp
vast te steken) werden nu gelijmd.

En als volgt zouden de motorgondeltjes eruit moeten
gaan zien na de inbouw van de motortjes :

Ondertussen zochten we op het forum naar de beste
combinatie van electronica die we in het toestel zouden
kunnen gebruiken. 5 Minuten later was de bestelling van
de batterijen (en bijhorende battery balancer) op het
Internet (in Amerika) geplaatst en was de hoop hoog op
de ontvangst er van.
Nu werd het zaaks om de plastieken onderdelen voor de
motoren zo goed mogelijk uit te snijden en aan te passen
op de vleugel.
Zoals op volgende foto te zien is, zouden alle 6 de
motorgondels eruit moeten gaan zien.

Aangezien ik er eerder voor gekozen had om 2 servo’s in
de vleugel te steken in plaats van 1, moest ik nu in plaats
van gaan bouwen, eerst beginnen af te breken. Er moest
nl een plaats gezocht worden om de servo in de vleugel
in te passen.

Ondertussen was ik ook enorm in de weer geweest met
de lijm en waren alle motorgondeltjes volledig verlijmd in
de plastieken delen waarna ze later zorgvuldig op de
vleugels werden verlijmd.

Ondertussen werd het tijd om wat meer te gaan denken
over het eindresultaat m.a.w. over bespanning, gewicht
enzovoort. Ik was een beetje zenuwachtig omdat ik op
verschillende websites las dat sommige mensen hem al
hadden uitgevoerd met Speed 400’tjes en dat ze daarbij
tot een gewicht van 1,8 kg konden gaan. Volgends de
bouwdoos mocht het toestel (met bijhorende Speed 280
motortjes) maximum 1,65 kg mocht wegen. Op dit
ogenblik woog de romp met de vleugel (leeggewicht) al
530 gram !
Ondertussen was het indoorseizoen aangebroken
waardoor er eerst enkele depron toestelletjes moesten
gebouwd worden, dus de bouw van de Gigant lag weer
eventjes stil.

Toch werd het even spannend toen ik voor de allereerste
keer de 6 motortjes tesamen liet draaien. Man man man,
wat een geluid… ☺

Ik wou toch even weten hoeveel de vleugel zou wegen
met de motoren ingebouwd en dit kwam neer op 545
gram.
Ondertussen zat ik met de prangende vraag hoe ik het
toestel het beste zou kunnen afwerken. Aangezien ik niet
veel kennis had van toestellen spuiten, vroeg ik rond bij
iedereen of er niemand was die het toestel voor me wilde
spuiten. Jammer genoeg kwamen er geen kandidaten
opdagen.
Omdat alleen al met de keuze van bespanning je veel
gewicht kan besparen, had ik wel al besloten, in
samenspraak met Wolfgang van HobbyLand in
Duitsland, dat ik het toestel zou gaan bespannen met
zijde. Daar later meer over.
Ondertussen kon ik de vleugel verder afwerken in die zin
dat ik nu de gaten voor de schroeven en het
bovenliggende bakje op de vleugel kon maken.

Ook de servo’s werden in de vleugel bevestigd met
dubbelzijdige kleefband. Dat dit niet de beste manier was
heb ik later besloten waarna ik toch alles maar mooi met
schroefjes heb veranderd.

Het werd nu weer eens tijd om alles tesamen uit te
wegen om een schatting te kunnen maken van welk
gewicht ik nog kon gebruiken voor bespanning, verf en
batterijen.
1. Romp MET vleugel, motoren en gondels : 770 gram
2. Staart, rollen, plastieken onderdelen (neus,
wieldeksels) + wielen : 134 gram
3. Propellors en spinnertjes : 48 gram
4. Regelaar + Ontvanger : 44 gram
5. Voorkant van de gondels, schroefjes en klein materiaal
: 60 gram
6. Batterijpakket : 236 gram
Samen is dat dus tot nu toe : 1 kg en 290 gram (1,290
kg). Hierdoor kon ik concluderen dat ik voor bespanning
en verf nog maximum 360 gram zou mogen gebruiken
wat volgens de meesten op het forum wel haalbaar
moest zijn.
Ondertussen was ik bij Hobby-Land geweest en had er
"SkyLoft" gekocht, tesamen met spanlak.... Daarmee zou
ik het toestel gaan bespannen. Het spuiten, tja, dat
zouden we later nog zien…
Ondertussen kon ik de gaten voorzien om later de neus
van het toestel in te monteren. Het was natuurlijk (zoals
bij het echte toestel) de bedoeling dat de neus nog open
kon gaan.

Er werd me een oplossing voorgesteld om met epoxy en
houtpulp het gaatje op te vullen en het daarna terug uit te
boren. En inderdaad, dit bleek goed te werken. Even
werd er gedacht aan het gebruiken van magneetjes maar
velen op het forum raadden dit ten stelligste af vanwege
mogelijke interferenties ?!?
Ondertussen werd het toestel nog vervolledigd door het
verlijmen van het kielvlak op de romp waarna het
smerige werkje van het bespannen met de spanlak kon
beginnen.
Om de deurtjes dicht te houden, zat er een klein stukje
staaldraad bij in de doos dat ik moest plooien op een
bepaalde manier zodat het zou kunnen klemmen. Tot
mijn spijt zag ik na enkele keren proberen te openen en
te sluiten, dat het gaatje aan de andere kant in de triplex
al begon uit te scheuren.

Het vervelende met deze Skyloft is dat je hem eerst nat
moet maken, dan moet uitstrekken over je toestel en dan
4 tot 5 lagen spanlak moet smeren. In het begin lijkt het
alsof er niks gebeurt en het dus niet werkt, maar na de
3de laag zie je dat alles begint te spannen. De roze
olifantjes die je ziet tijdens dit werkje moet je er bij
nemen…

Persoonlijk had ik al zeer snel besloten dat dit niks voor
mij was. Het is een zenuwslopend werkje dat niet lijkt
vooruit te gaan. Doordat het de 1ste keer was dat ik op
deze manier werkte, vond ik zelf wel dat het toestel er
door niet mooier werd. Maar goed, als niemand anders
het wilt doen, moeten we doorzetten en afwachten wat
het resultaat zou worden.
Tot mijn spijt gebruik je bij deze manier van bespannen
erg veel spanlak. Daardoor was het potje na het
bespannen van de romp en de twee buiten-vleugelhelften op. En niemand kon me vrij snel een ander potje
bezorgen (of ik moest voor die 100 ml terug naar
Duitsland rijden). Maar toen kwam de reddende engel
(dacht ik) in de verschijning van een clublid die nog grote
bussen spanlak van het leger had staan die ik mocht
hebben om te gebruiken. Als je iets gratis krijgt, moet je
nooit neen zeggen dus ik zou het gaan doen met deze
potten.
In tussentijd werkte ik nog een aantal kleine zaakjes af
zoals het vastlijmen van de cockpit en het staart-“wieltje”.

Ook de roerhoorntjes op de roeren werden vastgelijmd.
Nu braken jammer genoeg de problemen los. Allereerst
was er de spanlak die ik kreeg van mijn collega
modelpiloot die blijkbaar veel te oud was waardoor hij
ervoor zorgde dat het bespannen van de 2 binnenvleugel-helften volledig mislukte.

Ondertussen had ik echter nog geen nieuwe Spanfix
(spanlak van Graupner) en was ik aan het wachten op
een levering bij Digitech in Nederland die ook verdeler is
van Graupner. Na enkele dagen kreeg ik het 100ml potje
en kon ik weer verder met het afwerken van de
bespanning.

Met man en macht moest ik trekken en snijden en
besproeien met aceton om de slechte spanlak en zijde
van de vleugels te krijgen met het volgende uitzicht als
resultaat :

Hierna werden de rollen verlijmd in de vleugel (tenminste
de scharnieren) :

Met veel moeite heb ik het meeste wel van de vleugel
gekregen, maar de balsa was op sommige plaatsen zo
broos geworden dat ik moest bijvullen.
En alsof het nog niet genoeg was, gebeurde ook nog het
volgende. De bestelling van de batterijen (van
www.allerc.com) was binnengekomen. Ik had gekozen
voor cellen van PolyQuest van 2600 mAh om ze later
met 2 in parallel te gaan hangen. Het eerste wat ik deed
was natuurlijk de batterijen één voor één opladen. De
dag erna bleek echter dat 1 batterij zichzelf had
opgeblazen !
En het toestel was klaar… Allez, tenminste nog een
beetje kaal… ☺

Natuurlijk nam ik dadelijk contact op met de webstore die
gelukkig dadelijk bereid waren om me een nieuwe batterij
op te sturen. Ik maakte van deze gelegenheid gebruik om
meteen ook een lipo balancer (PC Guard) mee te
bestellen. Toen de nieuwe cel en de lipo balancer
geleverd werden, begon ik alle batterijen één voor één op
te laden. En wat bleek ? Bij het laden van de 4de batterij
ging het na 5 minuten alweer mis. Met veel gebaar en
lawaai begon mijn lipo ladertje alarm te slaan en op die
tijd had het pakket zichzelf al opgeblazen, gelukkig niet
met brand of andere enge gevolgen. Ik nam terug contact
op met de webstore die me deze keer in contact brachten
met de fabrikant van de batterijen. Zij lieten me met een
“spijt” mail weten dat ze dit nogal aan de hand hadden
gehad en dat ze me dadelijk een nieuwe batterij zouden
opsturen.

Op dit ogenblik woog het toestel COMPLEET (zonder
verf) 1,4 kg dus moest 1,65 kg haalbaar zijn.

Maar goed, nu stond ik daar, zonder enige kennis van
spuiten op een toestel. En dat hield me tegen. Ik zou het
spijtig vinden als ik het toestel door deze laatste stap
volledig zou verknoeien. Maar goed, er waren geen
andere goede aanbiedingen dus moest ik wel. Met de
angst in de schoenen begon ik aan de witte onderlaag.

Met heel veel raad en daad werd ik bijgestaan door
iedereen die het forum vervolgverhaal aan het volgen
waren. “Misten” moest ik doen en veel verdunnen. Dus
na deze raad op naar de volgende laag…

Ik kreeg gelukkig ondertussen wel een spoedcursus
spuiten op plastiek modelletjes en kreeg gelukkig ook
een goed spuitpistool met compressor van een mede
collega piloot.
Goed, na de witte onderlaag begon ik dan maar aan de
“luchtblauwe” kleur onderaan.

En ja hoor, zowaar begon het allemaal gelukkig nog een
klein beetje op iets te trekken. Een démo model zou het
nooit worden, maar het zou beter zijn dan wit.

Na het opdrogen kon ik beginnen aan de andere kleuren
van de romp.

Uiteindelijk werd de rest allemaal gespoten en nog
enkele kleine zaken afgewerkt zoals bijvoorbeeld het
bevestigen van de stootstangen aan de roerhoorntjes en
het vastmaken van de Protech 35 Amp regelaar aan de
vleugel.

actie en ja hoor, na een week zat er een nieuwe servo in
de bus. Weliswaar geen Metal Gear, maar met plastieken
tandwielen. Maakt niet uit, ik wil het toestel in de lucht
zien, dus toch de servo er in gestoken. En ja, deze
werkte zonder problemen.
Ondertussen, bij het proberen, besloot ik om de regelaar,
die nu AAN de vleugel hing zo om te bouwen dat hij in de
romp kwam te zitten en ik hem dan via 6mm
goudstekkers aan de vleugelkabels kon bevestigen.

Dit is het uiteindelijke resultaat van het spuitwerk van de
vleugel :

En toen, toen begon het te sneeuwen. De winter van
2005 op 2006 bracht erg veel sneeuw met zich mee
waardoor het invliegen van het toestel steeds maar weer
werd uitgesteld. De weekenden dat het niet sneeuwde
was er teveel wind, waardoor het invliegen pas kon
gebeuren op zaterdag 22 april.
Het was vrij windstil, mooi weer en dus de ideale dag om
de Gigant te proberen. Even een afstandtest doen en
klaar voor de start vanop de grond. Peeeeeeup, dat ging
dus niet.Het toestel had niet genoeg kracht en te kleine
wieltjes om door het gras op te kunnen stijgen. Het zou
dus gooien worden wat toch altijd weer net ietsje
spannender is bij een 1ste vlucht.
Pa neemt het toestel bij de hand en gooit het weg… En
ja, het vliegt. Nu ja, vliegen is veel gezegd. Door te
weinig power zakt het toestel langzaam naar de grond
met een mooie landing weliswaar, maar slechts 50 meter
verder. Poging mislukt. Eventjes recapituleren met de
collega vliegers en één van de opties is het verwisselen
van de standaard bijgeleverde 3-blads propellors door
Gunther propkes (die kleine witte).

Goed, langzaamaan werd het tijd om alles eens in
werking te zetten. De zender werd er bijgehaald, een
ander programma werd gekozen en de naam “Gigant”
werd zorgvuldig in de computerzender gestoken. Alles
even aansluiten en … oei. De rechterservo deed echt wel
raar. Of hij ging in “stoor mode” of hij ging langzaamaan
heen en weer, op en neer… Dat was toch niet normaal
?!? Na lang zoeken ben ik er mee terug gegaan naar de
winkel en heb ik een andere gekocht (aangezien alles al
1 jaar geleden was aangekocht , was er natuurlijk geen
garantie meer). Jammer genoeg kon ik geen MG versie
meer krijgen van de Hitec 81 servo, dus besloten we de
mechaniek van de servo zelf over te plaatsen in de versie
met Metal Gear. Maar wat bleek ? Nu deed die nieuwe
servo exact hetzelfde als de vorige. Bizar bizar. Na lang
zoeken met vergrootglas vond mijn pa dat de
potentiemeter in de metal gear verkeerd om zat, dus het
was een fabrieksfout. In zulk geval schiet ik natuurlijk in

Na erg veel moeite om de 6 propellers los te krijgen,
kregen we na nog meer moeite de 6 Gunther propkes er
op. Even langzaamaan gas geven en onze vrees werd
waarheid. Deze propellertjes waren namelijk een beetje
te lang en raakten elkaar.

het vliegen maar gelukkig corrigeert het toestel vrij snel
door het gebruik van het richtingsroer !
Het geluid van de 6 motortjes is gewoonweg fenomenaal.
Ook het vliegbeeld is erg mooi en speciaal.
Experiment is dus gelukt en deze piloot is weer voldaan !
Op naar het volgende project ? ☺

Deze oplossing werd dus afgeschreven.
Eénmaal thuis besloot ik mijn verhaal te publiceren op
www.modelbouwforum.nl. En als snel kwamen daar
allerlei suggesties. De suggestie die me het meest
haalbare leek, was die om de 2 binnenste motoren te
vervangen door een Speed 400. Ik had er nog 2 liggen
die normaal bedoeld waren voor mijn Microjet. Na wat
frezen lukte het me de Speed 400 motoren te plaatsen.
En ja, zaterdag 29 juli was het weer zo’n dag waarop de
wind ging liggen en de zon lekker scheen waardoor het
een ideale Gigant dag werd.
Even toestel in de hand, alles testen en hop… Ja hoor,
het toestel vloog nu. Weliswaar niet snel (maar dat was
ook niet de bedoeling) maar het vliegt. Ik merk dat het
toestel in de neus wat zwaarder mag zijn (want hij is een
beetje staartlastig) maar hetgeen mij het meeste opvalt is
dat de rolroeren niet werken op het toestel. M.a.w. als je
met de rolroeren stuurt dan zie je dat het toestel wel wilt
draaien maar de vleugel gaat niet overstag. Vliegen moet
dus gebeuren met richtingsroer en dit gaat gelukkig wel
erg goed. Ik moet toegeven dat de trekkracht nog maar
net genoeg is en dat het waarschijnlijk beter zou zijn om
ook de andere motoren (misschien enkel de 2
middenste) ook te vervangen door een Speed 300 of
Speed 400. Dit zal de toekomst uitwijzen…Door de
minieme trekkracht is nu wel de kans op een stall (en dus
afkappen) erg groot. Dit merk je meerdere malen tijdens

Davy Carmans

