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Text & bild: Marcus von Elling

Vi fortsätter vi byggandet av MBS-RC-Models JA37 Viggen. I 
denna andra del av tre färdigställer vi modellen och lägger 
till detaljer.

Bygg Viggen i skala 1:12

Bygg Viggen i 1:12– del 2 av 3

Del 1: Montering och plankning

Del 2: Plastning och detaljer
Del 3: Motorkörning och luftdop

Vi börjar med servona till klaffarna. dessa 
valde jag att sätta på ett annat ställe än vad 
manualen rekommenderade. jag vill att mina 
modeller är lättservade den dagen något händer 
så därför gjorde jag servofästen för klaffservona 
och sidoservot i kroppen.

Positionen för mina servon blev i landställs-
brunnarna, då kan man lätt komma åt dem om 
man vänder upp-och-ner på kärran. dessutom 
blir pushroden till klaffarna helt raka med bra 
vinklar från servona. Till sidorodret använde 
jag en mjuk flexstång från Sullivan med metrisk 
dimension. Flexstången limmade jag fast i krop-
pen med Gorilla Glue, mer känt som PU-lim. 
Servonas plattor gjorde jag av 3 mm balsa som 
laminerades med 0,4 mm plywood innan de 
limmades in i kroppen (se bild 1-4).

UbEc
i en modell av den här kalibern tycker jag absolut 
att man skall driva mottagaren och alla servon 
med en extern strömmatning, eller så kallad 
UbeC. denna enhet löds fast på fartreglagets 
matningssida (acksidan) och reglerar spän-
ningen till rätt nivå. jag valde att använda Castle 
Creations UbeC som kan leverera upp till 10 a. 
detta räcker gott och väl till även om man väljer 
att använda elektroniska landställsmekanismer.
Tänk dock på att om även fartreglaget har en beC-
krets så behöver man ta ur stiftet med den röda 
kabeln ur mottagarkontakten från fartreglaget. 
Gör man inte detta så får man med all säkerhet 
investera i en ny mottagare.
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Fördelen med att använda en UbeC är att om 
man råkar överbelasta fartreglaget eller motorn 
brinner upp så har man i alla fall matning till 
mottagaren och förhoppningsvis kan man rädda 
modellen. Ubec lägger endast till ungefär 10 
gram monterad i maskinen så det är en ”lätt” 
försäkring (bild 5).

jag monterade mitt fartreglage bakom motorn 
för att säkerställa kylningen. detta gjorde dock 
att jag även var tvungen att förlänga kablarna 
från batteriet till fartreglaget. När man förlänger 
reglagets kablar på ack-sidan så måste man löda 
fast extra kondensatorer nära fartreglaget för att 
förhindra att eventuella spikar bildas. jag köpte 
mina hos elfa, totalt fem stycken parallellkopp-
lade blev det i mitt fall.

Om ni vill fördjupa er i ämnet rekommenderas 
ett besök på http://www.rcgroups.com/forums/
showthread.php?t=952523.

min maskin blev även utrustad med en 
eagletree V3 micrologger. Till denna enhet 
kopplades det till sensorer som håller reda på 
motorvarvtal, ström, spänning, temperatur i 
motor och fartreglage samt ett fullt fungerande 
pitot-rör för att mäta lufthastighet. alla dessa 
värden kan man sedan efter avslutad flygning läsa 
ur till sin PC. detta är speciellt användbart för 
att se att man inte överbelastar motorn, accarna 
eller fartreglaget. Sensorerna kostar inte många 
kronor och själva huvudenheten är lätt att flytta 
mellan olika maskiner. man kan även koppla till 
en GPS och G-mätare (bild 6).

SkaladEtaljEr
med i satsen följer även många skaladetaljer 
såsom hydraulcylindrar och antenner. ritningen 

visar även hur man skall gå tillväga för att tillverka 
alla luftutsläpp och ventilationshål. Hydraul-
cylindrarna är vakuumsugna i tunn abS-plast 
(bild 7). dessa skall renskäras och limmas på 
färdiga balsabitar innan de limmas på flygplanet. 
jag valde att dölja mitt skevroderlänkage i en av 
cylindrarna.

övriga detaljer såsom radarvarnare på ving-
arna och på kroppen samt vapenbalkar tillverka-
des av balsabitar som limmas samman och slipas 
till rätt form. alla skaladetaljer limmades fast 
på flygplanet först då det hade blivit klätt med 
glasfiber och epoxi (bild 8 och 9).

bEklädnad
När modellen var helt träfärdig, alla små skavan-
ker spacklade och tillslipade var det så dags för att 
få på ett ytskikt. jag valde att använda 25 grams 
glasfiberväv och biltemas lamineringsepoxi. det 
finns en uppsjö av olika epoxi, såsom Z-poxy med 
flera, som också fungerar bra (bild 10).
efter att det första lagret med plast hade torkat 
slipades modellen med 400-papper och ytterli-
gare ett lager epoxi penslades på (bild 11).
När lager två torkat var det åter dags att slipa. 
denna gång gick jag över hela maskinen med 
800-papper för att få till en felfri slät yta.

detta med att plasta ses av många som svårt 
och komplicerat men faktum är att det endast är 
tidskrävande då det är långa torktider på epoxin. 
detta var den första modellen någonsin som jag 
plastat och resultatet blev över förväntan. det 
finns många bra guider på hur man skall gå till 
väga och den som hjälpte mig är den mycket väl 
skrivna på rcflyg.se. 

När man jobbar med epoxi är det viktigt att 

man använder skyddshandskar vid påstryk-
ningarna men även munskydd vid slipningen.

landningSStäll
alla som någon gång sett en riktig Viggen vet 
att vingen på denna är väldigt tunn. Så var den 
även på denna modell. jag beslöt mig tidigt för 
att lägga på 1,5 millimeters balsalister på vings-
pryglarnas ovan- och undersidor. På detta sätt 
fick jag 3 millimeter extra i höjdled och fick då 
plats med en konventionell mekanism i vingen. 

denna mekanism kopplades sedan till huvud-
ställets ben likt originalet. den här lösningen 
fungerar tillfredsställande och jag kunde behålla 
mycket av originalets utseende (bild 12).

Själva landningställsbenen köptes färdiga 
hos hobbyking.com. dessa är fjädrande och det 
hjälper ju till att bevara modellen vid en eventuell 
hård landning. boogien till huvudstället sågades 
ut ur en 2 millimeters aluminiumprofil. jag fäste 
huvudställen på hemmagjorda tappar som löd-
des fast i ett mässingsrör och ledades kring en 
pianotråd i vingen (bild 13 och 14).

Nosstället vållade mindre bekymmer och gick 
fort att montera in. jag gjorde två balkar som 
limmades på undersidan av cockpitgolvet som 
sedan mekanismen skruvades fast i. Styrningen 
sköts med hjälp av tråd mellan stället och ett litet 
9 grams servo (bild 15).

Som jag nämnde i den förra artikeln tycker 
jag att man skall vänta med att skära ut hålen 
i vingen och kroppen för landningsställen tills 
efter att man plastat den. Gör man det så kan man 
enkelt gjuta av vingens form till luckorna. jag 
gjorde inte på detta sätt utan fick då istället åter 
klä in hålen för att kunna gjuta på dessa (bild 16).
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När balsat var nålat på plats kläddes ytan 
med vit oracover (bild 17) och en ram av balsa 
limmades mot klädseln. ramen gjorde jag för 
att förhindra att överflödig epoxi rann ut över 
kroppen och vingen. med tunn maskeringstejp 
(1 mm) markerade jag de yttre konturerna av 
luckorna för att enkelt kunna trimma till dem 
senare. jag använde två lager 80 grams glasfi-
berväv med ett lager 17 grams kolfiberväv där 
i mellan (bild 18). detta resulterade i lätta och 
starka luckor. När epoxin härdat trimmades 
luckorna längs med linjerna och tillpassades 
mot sina respektive hål. Nosluckorna och de 
yttre luckorna på huvudstället tejpades på plats 
med vanlig genomskinlig tejp. denna fungerar 
som gångjärn och håller dem på plats. På de 
inre luckorna limmades gångjärn fast (bild 19).

För att få det hela att fungera skalenligt var 
jag tvungen att investera i en så kallad door-
sequencer som ser till att de inre luckorna öppnas 
innan stället går ut och att de även stängs när 
stället är ute i låst läge. min door-sequencer 
från jet-tronic löste detta helt problemfritt och 
skalenligt. Ytterligare en positiv sak med en door-

sequencer var att man kan ställa tiden mellan de 
olika momenten från en till tre sekunder. ett litet 
6 grams servo sköter de inre luckorna (bild 20).

lackEring och dEkalEr
det sista momentet som skall göras är det som 
jag tycker är absolut roligast, nämligen att lägga 
på färgen och klistra på dekalerna.

manualen beskriver tydligt hur maskinens 
gråa färger skall appliceras samt vilken färgkod 
man skall använda. jag lyckades få tag på ”den 
riktiga” färgen via goda kontakter.

Färgen lade jag på med två olika airbrush-
sprutor. en större modell till de stora ytorna samt 
en pennmodell som är lättjobbat till övergången 
mellan färgerna (bild 21).

För att få lite liv på modellen så valde jag att 
göra diverse vädrings- och smutsdetaljer. Till 
detta använde jag Fascolor Fastint som är en 
svart toningsfärg avsedd för rC-bilar. runt 
hydraulcylindrar och landställ samt luftutsläpp 
sprutade jag på frihand tunna linjer i fartrikt-
ningen (bild 22).

Även utloppet och reverseringshålen fick sig en 

omgång av svart färg för att se riktigt sotiga ut. 
Panellinjer maskerades och markerades med en 
tunn tuschpenna innan även dessa fick ett tunt 
lager toningsfärg sprejat över sig (bild 23). runt 
luftintagen sprutade jag med Tamiya Flat alu-
minium för att imitera nötning från fartvinden 
(bild 24). dessa små detaljer gör att maskinen nu 
har en fin patina och ser använd ut.

dekalerna som medföljer är självhäftande, 
utskurna och av högsta kvalitet och fäste ut-
märkt på den matta färgen. 41 stycken är det 
som medföljer så det tar lite tid att få dem alla 
på rätt ställe (bild 25).

dEt tar tid
Totalt har mitt bygge tagit drygt ett år att färdig-
ställa. det som tog längst tid var att färdigställa 
landningstället. men jag tror att den lösningen 
jag valt kommer fungera tillfredsställande.

Slutvikten med 5 celler, 4500 mah, LiPo blev 
2400 gram.

i nästa nummer får ni läsa om dragkraftsprov 
och luftdopet. Till dess får ni njuta av bilderna 
på den färdiga modellen (bild 26-28). •
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