
AIRCOMBAT 1/12 CURTISS HELLDIVER SB2C RAKENNUSKERTOMUS

ESIKUVA: MALLI:
Kärkiväli:      15,16 m 126 cm
Pituus:          11,18 m 93 cm                                          
Siipipinta:     39,2 m2 27 dm2

Ensin etsitään joko lennokkipiirustukset tai hyvät kolmitahot rakennettavasta koneesta. Skaalataan oikeaan kokoon.

Rungon leikkuukaaret olen tehnyt 0,5 mm alumiinilevystä, tai 0,3 mm tinapellistä. Näitä voi leikellä ihan Fiskarsseilla 
ja kestää leikkuulankaa palamatta.

Pyrin saamaan yhden kaaren kabiinin ”tuulilasin” takareunaan.  Teen siihen myös apukaaren (kuvassa D1) jolloin 
tuohon on helppo veistellä tuulilasiosuus myöhemmin.

Leikataan foamista sopivan pituiset palat ja laitetaan leikkuukaaret keskilinjan mukaan nuppineuloilla kiinni. 
Palaseen voi piirtää apuviivoja helpottamaan langan seuraamista leikkuun aikana. Lopputuloksena on yksi palapelin 
osa runkoon. Leikataan samoilla kaarilla sitten peilikuva toiselle puolelle.

    



Liimataan rungon puoliskon palaset nippuun ja puoliskot kiinni toisiinsa.

  

Liimana tässä on uretaaniliima. Itse käytän Bisonin PU Max Express liimaa. Nopea kuivumaan ja kun on 
silikonipistooliin menevässä tuubissa, niin pysyy paremmin käyttökelpoisena kuin normi liimapullo.

Sivuvakaaja 6 mm Depronista. Sitten vaan hiotaan runko lopulliseen kuosiin.

 

Korkkari niin ikään 6 mm Depronista, lapun saumakohtaan hiilikuitulatat. Runkoon merkitään kuvista siipien paikat.

 

Korkkari kiinni runkoon. (Päällystetty ennen kiinnitystä 50gr lasikuitukankaalla Helo Aqua lakalla kiinnitettynä.)  
Siiven kohta leikataan auki. Tässä vaiheessa myös kabiinin etuosa veistelty on paikoilleen.



Moottoripukki foamipalasta ja vanerista.  Riittävän kestävä tarkoitukseensa, mutta antaa periksi kun tullaan tonttiin. 
Saattaa säästää moottorin seuraavaan keikkaan. Erillistä muovicowlinkia en ole enää näihin tehnyt, tuon foamin saa 
helposti puukotettua auki jos tarttee remontoida.

  

Siiven kiinnityksen teen tähän kuminauhojen sijasta ruuvikiinnityksellä. Se tukee tuota keskikohtaa kun siiven paikka 
on melkein puolessa välissä runkoa. Ja tähän mahtuu akku tuon mahapalan alle. Ei tartte siipeä irrottaa akun 
vaihtoon

 

Siiven muoto ja mitat kuvista.  Leikkuukaaret päihin kiinni, kiertoa jos haluaa.  Leikkuukaaret ovat mulla noin 5mm 
pidemmät kuin siiven mitat. Helpottaa jättöreunan onnistumista.  Apuviivat auttavat tässäkin trapetsisuuden 
hallinnassa. Nuo pellinkappaleen johtoreunassa auttaa siihen ettei lanka haukkaa ulos tullessaan johtoreunaa 
mutkalle.

 



Tähän vuoleskelin kärkikappaleet erikseen kun Finnfoamin leveys on 60cm niin ei riittänyt yhdestä kappaleesta. 
Näppärin on leikata siipi kokomittaan ja muotoilla kärki suoraan siitä. Sitten sopiva V kulma ja keskeltä kiinni 
uretaaniliimalla.

 

Siiven pintaan tulee myös se 50gr kuitu + Helo Aqua lakka. Etureunan ylitse taitetaan molemmilta puolilta, sekä 
liitoskohtiin myös molemmin puolin yli. En ole enää hetkeen laittanut näihin mitään muita vahvikkeita, tuntuu 
tulevan tällä systeemillä riittävän jäykkä.  Siivekkeet leikkaan irti kuidutuksen jälkeen.  Siivekkeiden saranoiksi käy 
kaistale samaa kuitua.

Sitten vaan osat nippuun ja maalia pintaan. Lentopainoksi tuli 1200 gr, eli kevyen puolella säilyttiin. (0,25 luokan 
minimi sähköllä on 1100gr ja maksimi 1500gr)


