Bouwbeschrijving RBC Delta 400 door Ben Caris.
Lees eerst de bouwbeschrijving helemaal door, alvorens met de bouw te beginnen!
Gebruik voor het lijmen van alle onderdelen secondelijm, bedoeld voor balsahout (vrij dikke uitvoering).
1.

Snij de beide F4 rechthoekjes uit de ribben W1 en leg deze aan de kant (zijn later pas nodig). Lijm W1
op W2, richt hierbij uit op de onderzijde van de ribben en de inkepingen waarin in een later stadium W8
valt.
Let op: maak een linker en een rechter W1/W2 combinatie!
Schuif de W1/W2 combinaties over W8. Let hierbij op de positie van de W2´s: deze dienen aan de
buitenzijde te zitten. Schuur indien nodig eerst de inkeping in W1/W2 recht, zodat W1/W2 haaks op
W8 komt te staan.
Klem F3 tussen de einden van de W1´s (fixeer met een elastiekje) en F2 tussen de voorkanten van de
W1´s (ook fixeren met elastiekje).
Richt alles netjes uit en lijm alles aan elkaar met secondelijm.

2.

Lijm de plankjes van de onderbeplanking aan elkaar. Indien de onderzijde geheel beplankt wordt (zoals
op de foto) is er een extra plankje balsa van 1 mm dikte nodig. Wordt de onderzijde (net zoals de
bovenzijde) slechts gedeeltelijk beplankt dan is dit niet nodig. Zorg ervoor dat de houtnerf haaks op de
vliegrichting staat (zie foto).

3.

Meet de positie van de ribben uit en teken deze op de onderbeplanking zodat de ribben goed
gepositioneerd kunnen worden. Lijm het eerder gebouwde deel bovenop de onderbeplanking.
Schuin de hoekjes van de W7´s af zodat je netjes aansluiten op de W2´s.
Let op: maak weer een linker en een rechter uitvoering!
Lijm de W7´s zodanig op de onderbeplanking dat ze precies bij de W5´s uitkomen. Lijm de ribben W3,
W4 en W5 op onderbeplanking en aan de W7´s vast.

4.

Kort de voorlijsten (false leading edge) van 2x15x450 mm in tot 340 mm. Schuin de voorkanten van de
ribben af zodat de voorlijsten hier netjes op aansluiten. Schuin de uiteinden van de voorlijsten af zodat
ze netjes aansluiten op de W1/W2´s. Lijm de voorlijsten eerst aan de voorzijden van de ribben vast en
vervolgens aan de onderbeplanking.
Teken lijnen af om de posities van de elevon liggers aan te geven. Maak de liggers van op maat
gesneden stukjes van de 2x6x250 mm latjes en lijm ze vast op de onderbeplanking.
Let op: als alternatief voor de hier gekozen methode van losse opstaande latjes is het ook mogelijk om
de overgang tussen vleugel en elevon geheel op te vullen met een balsa plankje van 8 à 10 mm breed.
Dit maakt het afwerken van vleugelrand en elevon en stuk makkelijker!
Lijm de W9´s in (brede zijde dient naar achteren te wijzen). Lijm 1 mm balsa verstevigingen voor de
servo´s vast op de onderbeplanking.

5.

Snij overtollig materiaal van de onderbeplanking weg en schuur alles netjes vlak. Maak openingen bij
de W9´s voor de “launch grip”. Maak de voorlijst in hoogte gelijk met de ribben en schuur de
bovenkant zodanig dat er een vloeiende lijn met de ribben ontstaat, zodat de bovenbeplanking hier
straks netjes op aansluit. Schuur ook de elevon liggers in hoogte gelijk aan de ribben.
Maak van het bijgeleverde latje twee wiggen. Snij het latje zodanig doormidden dat er twee wiggen
ontstaan met een dikte van 2 mm aan de ene zijde, oplopend tot een dikte van 6 mm aan de andere zijde.
Leg deze wiggen onder de achterzijde van de vleugel en speld deze vast op de bouwplank (hoogste
delen van de wiggen moeten in het midden van de vleugel zitten).

6.

Ontvet de onderzijdes van de te gebruiken servo´s en zet deze met dubbelzijdig plakband vast op de
versteviging op de onderbeplanking.
Let op: zorg ervoor dat de gaatjes in de servo-armpjes groot genoeg zijn, later kun je er bijna niet meer
bij!
Maak de bovenbeplankingen voor het middendeel op maat en snij de gaatjes voor de servo-armpjes uit.
Lijm de beplankingen vast. Doe hetzelfde met de voor- en achterbeplankingen. Snij de randjes van de
beplankingen netjes af en schuur alles netjes.

7.

Lijm de dikke voorlijsten tegen de voorkant van de vleugel. Snij deze met een mes gelijk met de
beplanking en schuur de voorlijst mooi rond. Lijm de motordrager vast. Verstevig deze eventueel door
driehoekige balkjes gemaakt van een 6x6 mm latje bovenop de motordrager te lijmen.
Lijm de 1x6 mm capstrips boven op de ribben.
Lijm de W6-en tegen de zijkanten van de vleugel en schuur deze netjes rond.
Snij de achterlijst netjes op maat af.

8.

Snij de onderbeplanking ter plaatse van de motordrager weg.
Lijm T1 op de onderzijde van F6. Lijm de stabilisatievin op F6.
Lijm T1 op onderzijde van F5 (valt straks in sleufje in F2).
Zaag de grenen lat van 2.5x6 mm op maat en lijm deze boven op W8.
Snij latjes van 2x6 mm op maat en lijm deze tegen de zijkanten in de rompopening 2 mm onder de rand.
Hierop steunen straks F5 en F6.
Pas F5 en F6 en schuur bovenzijde mooi vlak met rompzijkanten.
Schroef hatchlock tijdelijk vast in grenen balkje bovenop W8 (dient tijdens bekleden van het vliegtuig
weer even verwijderd te worden).
Lijm de twee F4´s achter op F3. De stabilisatievin valt hier straks precies tussen in.
Lijm de 2 F2A´s op elkaar en lijm deze vervolgens in neus tussen F2 en W2´s.
Verstevig eventueel de bodem van de romp van binnen met 1 mm balsa plankjes ter hoogte van accu en
ontvanger.

9.

Snij de elevons los. Vul de voor- en zijkanten van de elevons en de achter- en zijkanten van de vleugel
op met balsa restmateriaal. Schuin de voorkanten van de elevons af om beweging van de elevons
mogelijk te maken. Indien hier de alternatieve methode (zie hoofdstuk 4) is gekozen hoeft er alleen
maar losgesneden en afgeschuind te worden.

10. Schuur het hele toestel netjes glad en werk af met folie. Zet de elevons vast met foliescharnieren.
Maak 1 mm brede inkepingen in de elevons voor de roerhevels. Dek de randen af met plakband, doe
secondelijm op de onderzijde van de hevels en lijm ze in de elevons. Laat nog wat secondelijm langs de
hevels in de sleufjes lopen, verwijder overtollige lijm en haal het afdekplakband weg. Buig 2 stangetjes
op maat voor elevon aansturing en monteer deze.
Monteer motor, regelaar, accu en ontvanger. Maak gaatje in achterzijde delta voor antenne.
Positioneer accu zodanig dat zwaartepunt op juiste plek komt te liggen. Stel de roeruitslagen in op 7
mm slag in beide richtingen.
Zet de achterkant van F6 met stabilisatievin vast met plakband of folie.

Succes met vliegen!!

