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IndIvIden Urban (U) 09, som har fått stå 
modell för maskinen från MbS-rC-Models, 
levererades till flygvapnet den 21 april 1983. Sista 
gången kärran hade luft under vingarna var den 
4 maj år 2000, 17 år och cirka 1800 aktiva tim-
mar senare. U09 tjänar i dag som museiflygplan 
på F 21 i Luleå.

Modellen
MbS-rC-Models version är i skala 1:12, vilket 
ger cirka 90 cm spännvidd och en respektabel 
längd på närmare 140 cm. Man kan själv välja 
om man villa bygga Ja-versionen eller någon 
av de andra aJ, aJS eller SF-versionerna. detta 
görs genom att man kapar jiggen cirka 8 mm 
på ett markerat ställe samt väljer rätt fena. Två 
olika fenor medföljer nämligen; den större som 
sitter på Ja-versionen samt den lite mindre som 
återfinns på övriga versioner. Om man väljer att 
göra SF-versionen får man dock modifiera nosen 
själv. dekaler för att färdigställa U09 medföljer 
och håller mycket hög kvalitet. Kvalitet genom-
syrar även den medföljande manualen på 110 
sidor, innehållandes mängder med bilder och 
illustrationer med kompletterande text.

Om man vill bygga modellen fullt ut helt ra-
diostyrd behöver man komplettera med följande: 
två servon till skev- och höjdroder, två servon 
till canardklaffarna, ett servo till sidorodret, 
fläktenhet, motor, fartreglage samt LiPo-ackar 
(4-6 celler). Förutom detta kan man även utrusta 
den med infällbara ställ. detta kräver dock viss 
byggvana och en stor portion tålamod då vig-

gens vinge är väldigt tunn och originalet hade 
ett väldigt slimmat landningsställ. Mer om land-
ningsstället kommer senare. Självklart behövs det 
även en radio som klarar av delta-mixning men 
det klarar i princip alla moderna radiostyrningar 
i dag. vilken utrustning jag själv valt att montera 
in går att läsa i faktarutan intill.

Förberedelser
börja med att bläddra igenom den 110 sidor 
tjocka manualen så att du vet vilka moment som 
kommer och vilka verktyg, typ av lim samt rC-
utrustning som ska användas. det underlättar 
att planera sina inköp så att man har de delar 
man behöver när man kommer till de olika 
byggmomenten.

Modellen byggs på en jigg av björkplywood (se 
bild 1). denna ska spännas fast mellan två raka 
(trä)lister. Jag gick till den lokala glasmästaren 
och inhandlade två stycken aluminiumprofiler. 
dessa är tillräckligt styva men samtidigt lätta. 
dessutom kan man enkelt spänna fast modellen 
i arbetsbänken med några skruvtvingar under 
byggets gång.

Innan vi går vidare med bygget så är det 
lämpligt att märka upp alla delar (bild 2). Satsen 
innehåller nämligen 252 stycken CnC-frästa 
balsadelar så detta tar lite tid. Som tur är följer 
det med en ordentlig innehållsförteckning med 
både bilder och text som förklarar på vilket flak du 
hittar respektive del. när delarna är uppmärkta 
valde jag att låta dem sitta kvar i sitt respektive 
flak tills de skulle användas. då minimerar man 

risken att någon detalj ska försvinna eller råka 
gå sönder. delarna skar jag ut ur flaken med en 
vass skalpell. Slipa direkt bort tabbarna som blir 
kvar, annars glöms det lätt bort och det är svårare 
att fixa detta moment när detaljen är monterad.

när nu äntligen alla delar är sorterade och 
uppmärkta är det dags att börja med själva byg-
gandet. I början är det väldigt rakt på och enkelt. 
Kroppens spant ska monteras i respektive uttag 
på jiggen (bild 3). Observera att man ej ska limma 
fast något i jiggen. var noggrann med placering-
arna. det är lätt hänt att ett spant kommer i fel 
uttag på jiggen och då kan det bli problem längre 
fram, stora problem. vissa spant består av flera 
delar och dessa ska i vissa fall limmas ihop före 
monteringen i jiggen. Till detta använde jag tunt 
Ca-lim. arbeta på en plastad yta så inte delarna 
limmas fast i ditt byggbord.

nästa moment i byggandet är att montera 
samman insugens olika delar. Insugen är va-
cuumformade av 1 mm tjock abS-plast. Totalt 
är det fyra likadana delar som ska sättas samman 
för att bilda ett y-format luftintag. Luftintaget går 
dock inte hela vägen till motorn (fläkten) utan 
kompletteras därmellan av ytterligare ett rör 
som görs av ett plastark som rullas och limmas.

Jag valde att renskära dem med en vass kniv. 
börja med att markera snittet med en smal tusch-
penna. därefter drar man väldigt lätt med kniven 
i linjen (bild 4). Man behöver inte skära igenom 
utan endast göra en brottsanvisning. när detta är 
gjort viker man plasten i brottsanvisningen och, 
voilá, ett perfekt snitt (bild 5). när alla fyra delar 
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I tre delar bygger vi en fullt fungerande RC-modell av ett av 
förra generationens häftigaste jaktflygplan – Saab JA37 Vig-
gen i modell från MBS-RC-Models.

Bygg Viggen i skala 1:12

Bygg Viggen i 1:12– del 1 av 3

Del 1: Montering och plankning

Del 2: Plastning och detaljer

Del 3: Motorkörning och luftdop
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Utrustning MBS-RC-Models JA37 Viggen

servon roderytor: Fem stycken HD pro 1581HB
Farterglage: Jeti Spin 75
Motor: Mega 22/20/3 1850kV
Accar: DesirePower 5 cell 4500mAh LiPo
Fläkt: Haoye 90mm
radio Graupner MX22 2,4 gHz iFS
övrigt: Door Sequencer från LPAgentur, 9 gram servo till 
luftventil och luckor. Eagletree V3 microsensor följande sensorer: 
pitotrör för lufthastighet, motortemperatur & RPM, temperatur 
på ESC och batteri, spänning (V) och ström mätning (A).

Mer info om byggsatsen på:
www.mbs-rcmodels.se
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är utskärda ska de limmas samman. enklast är 
om man tejpar samman delarna och sedan häller 
Ca-lim i glipan (bild 6). var dock försiktig med 
limmet så du inte fastnar med fingrarna för då 
kan det lät bli skador och hål i plasten.

På en edF-maskin är det oerhört viktigt att 
luftkanalerna är släta och fria från föremål som 
stör luftflödet; tag god tid på dig att justera alla 
delar och få dem släta och täta.

när hela luftintaget är limmat så ska det 
provmonteras i modellen. vissa spant behöver 
fasas av där det möter luftintaget. Hoppa inte 
över detta då det senare blir en betydligt starkare 
konstruktion då allt limmas samman (bild 7).

baksidan av luftintagen lät jag sticka ut ungefär 
fem millimeter bakom sitt sista spant. På detta 
sätt kan man nämligen använda utsticket som 
en fläns att fästa mellanröret på (bild 8).

när jag hade monterat luftintagen hoppade 
jag lite i manualen. Jag ville bygga ihop cockpi-
ten. Till skillnad från många andra modeller så 
följer det med delar till både katapultstolen och 
instrumentbrädan. Internet gav mig även en per-
fekt fotokopia i rätt storlek med alla instrument. 
bara att skriva ut på självhäftande papper och 
klistra fast. detta gör mycket för realismen på 
maskinen. nu gäller det bara att hitta en lämplig 
pilot (bild 9).

Vingens spryglAr
I manualen påpekas vikten av att förstärka 

vingbalkarna om man tänkt montera infällbara 
landningsställ. Jag ritade av vingbalkarna på 0,4 
mm plywood (bild 10) som klipptes ut och lim-
mades med vitlim innan de monterades i jiggen.

när kroppens alla delar är på plats är det 
dags att montera vingens framkant samt övriga 
vingspryglar. dessa passar bara på ett sätt och 
passformen är 100 %. För att säkerställa att 
vingarna blir raka tog jag skräpbitar av balsa 
och stagade upp alla delar mot byggbordet innan 
de limmades samman med tunt Ca-lim. Här är 
det lämpligt att spänna fast jiggen i byggbordet 
samt att mäta upp höger och vänster sida så att 
den verkligen står helt rakt. när delarna väl är 
limmade så ökar styvheten ordentligt men jag 
lät ändå stöttorna sitta kvar tills båda vingarnas 
ovansidor var plankade (bild 11).

Även kroppen ska ju ha sin beskärda del av 
långa lister monterade. detta är ett roligt moment 
och byggbeskrivningen förklarar noggrant med 
både bilder och text hur varje list ska placeras 
samt i vilka uttag de ska limmas. Om listerna 
ska böjas mycket rekomenderar jag att man 
blöter dem med fönsterputs innan monteringen. 
då försvinner sprödheten och de blir väldigt 
följsamma (bild 12).

CAnArdVingArnA, roderytor & FenA
Canardvingarna, roderytor, klaffar och fena 
byggs upp på gammalt, traditionellt vis, det vill 
säga över en pappersritning i skala 1:1. Canard-

vingarna är enkla att sätta samman. Genom dessa 
går det en 2 mm pianotråd som förstärkning. var 
noga med krökningen av denna så att canarderna 
får rätt lutning ut från kroppen. efter att alla delar 
limmats samman och slipats så ska de plankas. 
Jag lade fiberriktningen på längden men om jag 
ska bygga en till kommer jag lägga fiberrikningen 
längs med framkanten på canarden. då blir det 
enklare att få balsaskinnet att följa canardens 
profil samtidigt som det är starkt (bild 13).

roderytorna byggs som sagt även de upp på 
välkänt vis med spryglar och lister. när båda 
sidor är plankade så blir de mycket styva (bild 14).

Fenan monterades även den utan större be-
kymmer. Här har konstruktören verkligen tänkt 
till för på många av fenans delar finns det 10 mm 
breda tabbar. dessa tabbar gör att man trots fe-
nans krökning smart och enkelt kan bygga den 
på ett plant underlag. det enda jag modifierade 
här var att bestycka toppen på Ja-fenan med 0,4 
mm plywood på var sida innan lagret med 1.5 
mm skinn limmades på plats (bild 15). Fenan 
provmonterade jag på plats men valde att vänta 
med att limma den då den är väldigt hög och tar 
mycket plats så modellen blir betydligt smidigare 
att jobba på om fenan inte är monterad.

Länkaget till höjd- och skevrodren monterade 
jag först enligt manualen så som ni ser på bild 
17. dock ångrade jag mig senare under bygget. 
enligt manualen ska servona till dessa roder 
sitta monterade i kroppen men jag ville hellre 
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ha dem i vingen med så korta raka länkage som 
möjligt. efter att jag studerat manualens kapitel 
om vapenbalkar hittade jag en perfekt position 
för servona. nu döljs nämligen länkaget i en av 
vingens manövercylindrar. detta var ingen svår 
modifikation. det enda som behövde göras var 
en servoplatta som limmades in i vingen efter 
att ovansidan hade plankats. Utrymmet var väl 
lämpat och det var inte heller några problem att 
senar göra en servicelucka så man lätt kan få ut 
servona (bild 18).

lister oCh plAnkning
när kroppens alla lister väl kommit på plats så 
träder viggens brutala former verkligen fram 
(bild 19). det är nästan så man önskar att bygget 
var klart här och att modellen bara skulle hängas 
upp på detta sättet i taket. nu var ju inte min 
modell tänkt att bli någon ”Hangar Queen” så det 
var bara att övertyga sig själv om att den kommer 
bli lika snygg med skinnet på. För att få en bra 
grund till plankningen så kan man försiktig gå 
över alla skarvar mellan listerna och spanten 
med ett sandpapper för att få bort eventuella 
ojämnheter och upphöjningar. Plankningen i 
sig är ett arbete som tar tid – mycket tid. Här 
gäller det att vara noggrann för att slippa stora 
springor eller ojämna ytor som senare kommer 
behöva spacklas och slipas till.

det finns många tips på nätet angående plank-
ning men här kommer ändå två till. när bitarna 
är grovt tillskurna, använd fönsterputs i en 
duschflaska till att väta dem. då går det lättare 
att skära utan att de spricker samt att böjligheten 
i balsat ökar med flera hundra procent. då kan 
man faktiskt böja balsat även över dubbelkrökta 

ytor. det andra tipset är att använda vanligt vitlim 
när delarna limmas fast. då har man god tid att 
passa in dem och nåla eller klämma fast dem. 
använd inte Ca-lim med risk för att få delarna 
på fel ställe eller snett.

På bild 20 syns det påbörjade planknings-
arbetet av vingarna. Här vill jag påpeka att det 
förmodligen är bättre om man lägger fiberrikt-
ningen i linje med vingens framkant. Jag byggde 
helt efter manualen vilket också fungerar men 
renderade i betydligt mer sliparbete efteråt för 
att få ytan jämn.

Plankningen av modellen är det moment som 
tar mest tid men som också direkt ger något till-
baka. Man ser direkt hur formerna träder fram 
ur den nakna modellen (bild 21).

Under plankningen limmades canarderna på 
plats med 30 minuters-epoxy. Här använde jag 
återigen stöttor för att säkerställa att vinklarna 
blev rätt under tiden som limmet härdade (bild 
22).

Manualen säger att man ska skära till bitar som 
passar i övergången mellan vinge och kropp. Här 
frångick jag dock den rekommendationen och 
skar till 2 mm breda lister i stället som slipades 
till och limmades på plats. detta tog lite mer tid 
men resultatet blev mycket bra (bild 23).

insugen igen
Lufintagens främre insugsringar limmas sam-
man av en plywoodbit och några balsabitar som 
sedan slipas till rätt form (bild 24). Provmontera 
dem ofta mot plastkanalerna så att du inte slipar 
bort för mycket. Här eftersträvas en helt söm-
lös övergång mot plasten. ringarna limmades 
även de fast mot insugen och kroppen med 30 

minuters-epoxy och hölls på plats med kläm-
mor (bild 25).

när ytorna sedan är plankade och plastade 
med väv och epoxy så penslade jag ringarna med 
epoxy och spacklade den återstående lilla skarven 
mellan dem med vanligt finspackel (bild 26).

VändA upp-oCh-ner på Modellen
när hela den övre sidan är färdigplankad är 
det dags att vända på modellen. nu tackade jag 
verkligen gudarna att jag ännu inte hade limmat 
fast fenan.  det första jag fick göra för att kunna 
arbeta med maskinen var att tillverka ett stativ. 
Lite frigolit kördes i bandsågen och kläddes 
med skumgummi. Ibland går allting så himla 
lätt (bild 27). när modellen väl är vänd kommer 
man till det som jag tycker är roligast, nämligen 
att montera fläktenheten, motor och all övrig 
elektronik. Till fläkten fick jag göra två fästen i 
kroppen som fläkten kunde skruvas fast i. enligt 
uppgift ska dessa detaljer numera ingå i satsen. 
Mellanröret från insuget till fläkten består av en 
tunn plast som man rullar till rätt form. det gör 
att det passar till alla olika 90 mm-fläktar utan 
problem (bild 28).

Innan man permanent monterar i det kom-
pletta motorpaketet så ska man passa på att 
balansera rotorn. denna snurrar med varvtal 
uppemot 35 000 så minsta lilla obalans inte 
bara stjäl effekt, det kan leda till totalhaveri. 
att balansera rotorn är inget svårt i sig, men 
det tar lite tid. det lättaste är om man har en 
bra balanserare, helst av typen med magneter. 
Sen använder man silvertejp som vikt inuti den 
cylindriska delen på rotorn. Oftast behövs det en 
liten tejp men i mitt fall behövdes det betydligt 
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mer då den fläkt jag valde, av märket Haoye inte 
hade samma kvalitet som de från Wemotech eller 
HeT. Utloppsröret är även det av plast som ska 
rullas. Här ville jag själv dock ha ett homogent 
rör utan söm, vilket krävde lite extra pyssel. Jag 
åkte ner till den lokala snickarverkstaden som 
fick svarva en träplugg enligt min ritning. Se-
dan drog jag en PeT-flaska över träpluggen och 
värmde med värmepistolen (bild 29). Fartreglaget 
monterades bakom motorn med buntband för 
att säkerställa kylningen.

efter motorinstallationen monterades övrig 
rC-utrustning och landningsställen in. det 
medföljer detaljer till landställsbrunnarna men 
fästen för att montera in ställmekanismerna får 
man göra själv. Jag använde ett pneumatiskt 
mikroställ av konventionell typ som jag sedan 
gjorde egna ben till i semi-skala design (bild 30)

när detta är klart är det ”bara” att planka klart 
undersidan av modellen. Samma teknik som på 
ovansidan där ytorna är krökta. ett tips när man 
klär vingarna, klä hela ytan på en gång och ta 
därefter upp hålen för landställsbrunnarna. då 
kan man enkelt gjuta av formen för landnings-
ställens luckor med glasfiber innan hålen tas upp.

Om man som jag väljer att bygga Ja-varianten 
så ska man även bygga kanonen och akan-lådan 
på undersidan av modellen. denna byggs som en 
stor servicelucka som enkelt går att ta bort för 
byte av batterierna eller service. Luckan byggs 
på de befintliga kroppsspanten med lister och 
skärs bort från kroppen innan man plankar 
den (bild 31)

nästa del går igenom färdigställandet och 
lackering för att i tredje delen göra motortester 
och provflygning. •

23 24

28

31

29

27

25

30

26


