
 

Byggeveiledning: Cessna 177 Cardinal on Floats 

      

Kit produsent: ARC Modelfly - 
Italia 

Grad av produksjon: ARF 

 

På våre siste månedlige 
sjøflymøter sørget sterk vind 
flere ganger for at vi ikke engang 
kunne ta av med våre lette 
sjøflymodeller. Oppfordringen 
om en "vindfølsom, 
hverdagsfunksjonell modell" ble 
høylytt. Vi gjorde oss smarte i 
kataloger og internettfora og 
kom til slutt til den konklusjonen 
at ARF-modellene produsert av 
det italienske selskapet ARC 
Modelfly skulle være veldig 
egnet for våre formål: disse 
flymodellene er helt laget av 
ABS-plast, selv vingene består av 
et ABS ytre skall med støttende 
polystyrenkjerne. 

http://www.arcmodelfly.com/


Vann kan ikke skade disse 
materialene, ingenting kan 
mykes her, fuktighet kan trenge 
inn og absolutt ikke et dekke kan 
bli rynket. Sammenlignet med 
konvensjonelle tre- og 
glassfibermodeller veier disse 
flyene litt mer, men i gusty, 
vindfullt vær er dette mer en 
fordel enn en ulempe, og i den 
børsteløse / lipoalderen for det 
elektriske flyet er det ikke et 
problem i det hele tatt. 
 
Etter at medpilot Toni hadde 
bygget det lavvingede 
monoplanet "Jupiter" fra denne 
serien og demonstrerte det 
veldig imponerende i omtrent 30 
km / t vind, ble den siste tvilen 
fjernet og Cessna 177 Cardinal 
inkludert svømmeutskifting ble 
bestilt. 
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Etter å ha åpnet de to boksene, 
satte følelsen umiddelbart inn at 
jeg hadde gjort et veldig godt 
valg: under det vakre dekalarket 
og de veldokumenterte 
byggedokumentene ble 
plastdeler funnet så langt øyet 
kan se, samt overkomplett 
tilbehør (spinner, tank, hjul, 
etc.), alt pent pakket i henhold til 
forsamlinger i plastposer. 
 
Etter å ha sett gjennom alle 
deler, måtte jeg imidlertid innse 
at to ting som er oppført i 
delelisten manglet: motorfestet 
for 10 - 15 cc 
forbrenningsmotorer og den 
horisontale stabilisatorsparen, 
den eneste balsakomponenten 
på hele flyet! 

Jeg trakk pusten dypt og klaget 
(igjen!!!) fordi jeg ønsket å 
installere en elektrisk motor og 
en separat løsning var 
nødvendig, og jeg kunne enkelt 
kutte den manglende trestripen 
fra balsa-trefondusen min. 
 
Både modellsettet og  
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flottørsettet er ledsaget av 
byggeinstruksjoner i stort format 
med mange 
byggetrinnsbilder. 

 

Teksten på disse arkene er på 
italiensk, men den tyske 
oversettelsen i A4-format 
omhandler alle punkter nøyaktig 
og etterlater ingen spørsmål 
eller misforståelser. 
 
Ifølge produsenten kan modellen 
fullføres på en enkelt dag, for 
meg tok det litt lengre tid, 
nemlig 2 - 3 timer fordelt på 4 
helger. 

Monteringsarbeidet begynner 
med liming av de to halvdelene 
av vingene, og til og med en 
spesiell treblokk er inkludert som 
en "måler" for å opprettholde 
riktig V-form. 
 
Etter å ha festet en plasthylse 
(som også har plass til aileron 
central servo) og de to aileron-
drevene, er vingekonstruksjonen 
allerede fullført. 
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Rammer og servobærere - også 
laget av ABS-plast - settes inn i 
skroget og landingsutstyret skrus 
på. 

AXI 4120 ble montert på to 
selvlagde aluminiumsbraketter 
ved hjelp av bakveggmontering, 
og disse ble igjen skrudd fast i 
motorrammen. 
 
Jeg lukket utskjæringen i 
panseret for sylinderen og 
lyddemperen til en 
forbrenningsmotor med den 
vedlagte støpte delen og et 
stykke PET-flaske (malt hvit). 

 

 

Den horisontale stabilisatoren er 
montert fra 2 halvdeler ved hjelp 
av nevnte balsa spar, det er også 
et monteringshjelpemiddel for 
dette - denne gangen i form av 
en liten polystyrenkuboid. 
 
Den vertikale stabilisatoren og 
den horisontale stabilisatoren 
passer absorberende inn i listene 
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på skroget og er uadskillelig 
bundet til den med superlim. 

Du trenger ikke å bekymre deg 
for festing av roingshengsler, alle 
rorbladene er klare og klare og 
må bare forsynes med de 
vedlagte rorhornene. 
 
Heisen er hengslet sentralt via 
en CFRP trykkstang, roret på 
begge sider ved hjelp av en 
plastbelagt trådstreng. 

 

 

Med flottørmonteringssettet 
tilgjengelig spesielt for denne 
modellen (pris: EUR 17,90), er 
montering av flottørene også 
barns lek og kan oppnås på 
kortest mulig tid. 

Ved hvert festepunkt bores 2 
allerede merkede hull for 
plastpluggene som skal limes, alt 
annet gjøres ved hjelp av 
skrueforbindelser. 
 
Et vannror er satt til akterspeilet 
til venstre flottør og koblet til 
roret med en wiretråd som går 
inn i skroget i 2 
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aluminiumsavbøyningsrør - 
veldig enkelt, men også veldig 
pålitelig i drift. 

 

Fargen på modellen og flåtene er 
ikke snøhvit, men tilsvarer heller 
det vi kjenner som 
"radiatorhvit", men den feilfrie 
overflaten ga meg ikke engang 
ønsket om et lakkering. 
 
Med det vedlagte dekalarket kan 
du også oppnå en veldig 
tiltalende finish. 

I skroget på modellen min sitter 
rett bak motorrammen fortsatt 
en selvlaget batteriholder laget 
av 6 mm Depron der 
drivbatteriet enkelt settes inn og 
deretter holdes av borrelås. 

 

 

Etter justering av 
roravbøyningene og veiing av 
tyngdepunktet i henhold til 
byggeinstruksjonene, er 
modellen allerede klar for første 
flytur. 
 
Dette finner sted 9. juni 2007 på 
Felser-dammen - med litt 

https://www.rc-wasserflieger.at/cms/images/bauberichte/cessna_cardinal_13.jpg
https://www.rc-wasserflieger.at/cms/images/bauberichte/cessna_cardinal_14.jpg
https://www.rc-wasserflieger.at/cms/images/bauberichte/cessna_cardinal_15.jpg


vindkast - : med den valgte 
motoriseringen 
kommer modellen veldig raskt 
på trinn og vanner av uten 
problemer. 

Etter klatringen er omtrent en 
tredjedel av gassen nok til å 
holde høyden. 
 
Til tross for den forfriskende 
vinden, er maskinen veldig rolig i 
luften og leverer et fantastisk, 
veldig prototypelignende 
flybilde. 
 
Flere bilder av jomfruturen 
finner du i galleriet! 

 

 

Helt problemfritt også landingen, 
den flyter stabilt inn og sitter 
smørmykt på vannoverflaten, så 
det skal det være. 
 
Balansen i konstruksjonen 
støttes også av det faktum at 
ikke et eneste ror måtte trimmes 
under den første flyturen. 
 
Sammendrag: 
Et toppprodukt du vil anbefale.  
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Tekniske data: Vingespenn: 
1700 mm Lengde: 1280 mm 
(med flottører) Startvekt: 4080 
g 
Motor: AXI 4120/14 
Aktuator: JES 70 3P Advance 
Plus Opto 
Prop: APC 12 x 6 
Batteri: 5S 3200 Mottaker: 
Futaba R617FS 2,4 GHZ 
 
Mottakerbatteri: 4 celler NiMh 
1100 
Servoer: 
 
3 x standardstørrelse 
(tverrgående, høyde, side/ror) 
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