Extreme Flight
Outlaw
Door Davy Carmans
Zomer 2008 stond ik toevallig te keuvelen met
Bert van Aerobertics.be. Daarbij kwam een
toestel ter sprake dat zelfs bij Bert hoge ogen
had gegooid, nl de Extreme Flight Outlaw.
Als goede vriend stelde hij me een deal voor
om het toestel voor hem te gaan bouwen en
te testen. Dat voorstel nam ik natuurlijk met
veel plezier aan.
Enkele dagen later stond er een grote doos
aan de deur. Al bij al was de verzending al een
grote verrassing want de doos van de Outlaw
zelf zat ook nog eens in een andere exact
passende doos.

Bij het openen van de twee dozen zag ik al
gauw dat dit een “cup of tea” zou worden om
te “bouwen”. Alhoewel, bouwen kan je het niet
echt meer noemen.
Als verrassing staken alle onderdelen ook nog
eens apart ingepakt in Japans krantenpapier.
Ik heb even geprobeerd het Japanse
stripverhaal te begrijpen, maar heb dat snel
weer opgegeven.
Wat me opviel bij het uitpakken, was dat de
kit overcompleet is. Buiten het toestel zelf,
vind je de normale zaken zoals stickers, maar
ook alle verder benodigde onderdelen zoals
stootstangen, kwiklinks, benzine tank en
zoveel andere dingen.

Het eerste werkje dat moet gebeuren, is
de onderste skid aan de romp plakken. Dit
gebeurt door met een mesje de bespanning
weg te snijden en dan de skid te lijmen. Tot
mijn spijt paste dit onderdeel niet 100% maar
na wat nameten en schuren lukte het al vrij
snel om alles gepast te krijgen.

Hierna was het tijd om de rol-en hoogteroeren
en het richtingsroer te gaan bevestigen. Ik
moet bekennen dat ik nog NOOIT de “papieren”
scharnieren gebruikt heb, dus heb ik hierbij
een klein foutje gemaakt waardoor één rolroer
uiteindelijk iets verder van de romp staat dan
de andere. Maar het was een goede leerschool!
Ik vond het alleszins enorm gemakkelijk en
snel om op deze manier de roeren te “lijmen”.

Nadat deze kant droog was, was het al de
beurt aan de bovenkant. Nu moest het kielvlak
op dezelfde manier gelijmd worden.

Het voorste dekseltje (om later aan de benzine
tank te kunnen) moet met 2 onderdelen aan
elkaar gelijmd worden. Het achterste deel van
deze constructie schuift dan als het ware in
de voorkant van het achterste deel van het
kielvlak. Een ingenieus en werkend systeem.

Na dit “zware” werkje, was het tijd om de
servo’s te gaan monteren. Hier was het even
goed zoeken hoe het allemaal moest gebeuren.
Ook al stond er op de servohouderplankjes
een R voor RIGHT en een L voor LEFT, toch
was het even zoeken. Volgens mij staan de
foto’s in de handleiding hier op een verkeerde
manier. Hoe dan ook, na wat goed nadenken,
geraakten ook de servo’s in het toestel.

Na deze stap liep het echter een beetje fout.
Eén van de stootstangen had aan één kant een
schroefdraad die kapot was. Daardoor kreeg
ik de kwiklink niet op de draad. Na nameten
en navragen bleek er echter niemand in de
buurt met een draadtap van 2,5. Want ja, dit
zijn natuurlijk Amerikaanse maten. Aangezien
ik beide stootstangen hetzelfde wilde hebben,
besloot ik ze beide te vervangen door een
3mm versie. Toen was dat probleem alleszins
al verholpen.
Ik bevestigde de roerhoorntjes en bevestigde
de stootstangen op de door Extreme Flight
aangeraden manier. Deze aansluiting gebeurt
via een ball link met 2 rondellen en uiteindelijk
een afsluitmoer. En hier wringde het schoentje
opnieuw. Blijkbaar waren de roerhoorntjes van
de Protech B305 servo’s te kort waardoor de
constructie aan de ball link te breed was voor
de voorziene gleuf en waardoor eigenlijk het
hout bij het sturen van de roeren constant
kapot werd gedrukt.

Voor alle zekerheid besloot ik eventjes wat lijm
te laten lopen tussen de naden van de servo
houdertjes en het plankje aangezien dit voor
mij een zwakke(re) plek leek.

Aangezien het voor mij ook de eerste keer was
dat ik zulk systeem in elkaar stak, was het
even nadenken wat ik hier het best zou kunnen
doen. De enige oplossing die ik zag, was het
gat groter maken. Dit zou later niet zo’n goede
keuze blijken, maar daarover straks meer.

uitgezaagd en gefolied. Op deze manier
kwamen er enkele vrije millimeters bij die de
kop van de servo zou beschermen.

Daarna was het tijd om de servo voor het
richtingsroer in te bouwen. Ook hier koos ik
voor een Protech B305 servo.
Op dit moment was het toestel zo goed als klaar
wat betreft de aansturing. Het werd tijd om de
motor te gaan bevestigen. Op de website van
Extreme Flight (http://www.extremeflightrc.
com/html/outlaw.html) raden ze een .25 tot
.36 (2 takt) aan.
Aangezien ik steeds meer en meer probeer te
vliegen met electro, ging ik op zoek naar een
goede vervanger voor zulke motor. Daarbij
kwam ik terecht bij een motor en regelaar van
United Hobbies. Uiteindelijk ging mijn keuze
uit naar de TGY AerodriveXp SK Series 35-48
1100Kv motor, die een goede vervanger zou
moeten zijn voor een .40 motor. De regelaar
werd een TURNIGY Plush 80A w/ UBEC Speed
Controller. Het geheel zou aangedreven gaan
worden met een JM 12x6 /305x152.5mm
propeller.

Het gat voor de servo was exact voorzien
voor een servo van deze grootte, dus mijn
verbazing was des te groter toen ik tot de
conclusie kwam dat het bovenste deel van
de servo ONDER de skid uitstak. Dit was een
onmogelijke constructie omdat op deze manier
de servo bij elke landing volledig over de grond
zou schuren en hij dus waarschijnlijk al bij de
eerste poging kapot zou gaan. Het werd dus
tijd voor wat knutselwerk.
Gelukkig was er een vriend-modelpiloot die
nog wat Oracover had liggen met de exact
zelfde kleur. Snel werd er een skid verhoging

Het leek wel alsof deze motor was gemaakt
voor dit toestel... Alles paste op de standaard
voorziene intrekmoeren. Het enige wat we
moesten doen, om aan de schroeven te kunnen,
was een stukje van de zijkant snijden !

Hierna moest ik de ontvanger, regelaar en
batterij nog kwijt geraken. Het grote voordeel
was dat er genoeg plaats was voorzien voor een
tank, dus die kon ik idealiter gaan gebruiken
voor alle hardware.

Om het toestel te verfraaien, moesten
natuurlijk ook nog de stickers er op ! Ook de
stickers van de sponsors (Aerobertics.be en
Flightpower) moesten op het toestel hun
eigen plaatsje krijgen.

Ook al koos ik voor materiaal uit Hong-Kong,
toch verkies ik nog steeds om de lipo’s te
gebruiken van FlightPower. Gewoon omdat
ze (volgens mij) de beste op de markt zijn.
We kozen als batterij pakket voor een 4S1P
pakket van 4500 mAh. Het pakket werd in het
compartiment geschoven en op basis daarvan
werd het zwaartepunt getest. En als bij wonder
lag dat allemaal dadelijk goed volgens de
handleiding. Het batterij pakket werkte dus op
dit punt in de romp als hulp voor het mindere
gewicht van de electromotor.

Omdat ik de batterij uit het toestel moet kunnen
blijven halen om hem te laden, besloot ik om
het dekseltje niet vast te schroeven, zoals
beschreven stond in de handleiding. Ik koos
daarentegen voor een Canopy Lock (30x8mm)
om het plankje aan de voorkant vast te kunnen
zetten. En daarmee was het toestel klaar !

Op dit moment was het toestel vliegklaar.
Op een mooie zonnige dag ging het richting
vliegveld. De regelaar piept en zingt met de
melding dat hij de 4 cellen heeft herkend.

De enige problemen die ik ondervond tijdens
de vlucht waren fluit-en bromgeluiden. Van
het fluitgeluid had ik een vermoeden dat
het wel eens zou kunnen komen door de
grote uitgesneden gaten aan de servo’s. De
bromgeluiden verwachtte ik te horen komen
van de roeren.
Na een succesvolle vlucht kwam de zeer mooie
landing. Het toestel laat zich ook bij de landing
vliegen als een echte delta, m.a.w. zonder
afkantelmoment. De verhoging van de skid
deed zijn werk, want de servo overleefde de
landing.
Bij thuiskomst besloot ik op zoek te gaan naar
grotere roerhoorntjes voor de servo’s. Die vond
ik uiteindelijk. Ook besloot ik 1 rondel weg te
nemen langs de ball link en de schroef wat in
te korten. Hierdoor kon ik de gaten rond de
servo mooi terug dicht maken met balsahout.

Ook besloot ik hinge tape (plakband) te
bevestigen tussen de hoogteroeren. Ook de
uitslagen van de roeren kregen een update.
Hierdoor moest ook de schroef van de kwiklink
van het richtingsroer ingekort worden want de
uitslagen waren nu ZEER groot.
Het toestel blijkt echter BOVENHANDS erg
moeilijk te werpen omdat de zeer kleine skid
geen houvast biedt. Later zou blijken, op
de website van Extreme Flight, dat deze
toestellen beter onderhands worden gegooid.
Het zeer grote en lange kielvlak is alleszins
een betere houvast.
Het toestel blijkt vanaf het eerste moment in
de lucht zich te gedragen als een trainer. Zo
stabiel en zo gemakkelijk te vliegen. Tot mijn
spijt stonden de uitslagen van de roeren wat
te weinig. Een rol resulteerde daardoor in zo’n
slordige kwakkel-rol. De kracht van deze motor
maakt het toestel echter razendsnel.

Na deze kleine aanpassingen deed ik nog zo’n
vlucht of vijf. En ja, nu is het een BEEST. Rollen
doet hij zeer snel, het vliegen is stabiel zowel
bij snel vliegen als bij traag. Ook de fluit-en
brom geluiden zijn nu een stuk minder.
Al bij al een zeer leuk toestel voor tussendoor.
Je moet hem zelfs niet eens demonteren ! :-)
Het enige nadeel is dat de batterij zo goed als
geen koeling krijgt. Deze wordt daardoor erg
heet na 6 a 7 minuten vliegen.
Conclusie : De Outlaw is een super geweldig
toestel van Extreme Flight ! Ik heb gehoord
dat Bert er nog een aantal heeft ! Vlug zijn is
de boodschap !
Met dank aan Aerobertics.be

