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Q12, Q12X 
 

 

Model Q12 vznikl vývojem našeho staršího elektrovětroně Q11. Úpravy spočívaly ve změně 

profilu křídla (pro zlepšení podélné stability), zmenšení vzepětí (model se udrží snadněji 

v přímém letu) a v případě verze X o použití nové gondoly trupu s minimálním průřezem. 

 

Do gondoly Q12 se dobře vejde všechno potřebné vybavení. Gondola Q12X je co nejtenčí, 

přesto pojme všechno vybavení, potřebné pro třídu RCEK. 

 

Zadní část trupu je tvořena standardní trubkou sklo/uhlík. Je dost dlouhá, ve shodě se 

současným trendem.  

Křídla a kormidla jsou zhotovena stejnou technologií – XPS jádro se sklotextilovým potahem a 

uhlíkovými pevnostními prvky. 

Nosné plochy jsou velmi lehké, hmotnost je pro kusy různé výroby stejná. To je u balzových 

výrobků zcela vyloučené, prakticky není možno najít kvalitní balzu ve větším množství. 

 

Táhla kormidel jsou uhlíková, vedená v několika průchodkách z bílé plastové trubky. 

 

Specifikace  

Rozpětí 2000 mm 

Délka 1210 mm  

Hmotnost prázdná od 300 gramů 

Hmotnost s doporučeným vybavením od 500 gramů 

 

Doporučené vybavení pro soutěžní létání: 

 Motor Dualsky XM2826EA-10  

 Vrtule Aeronaut 10x6  

 Vrtulový kužel 32/3,2 s čepem 8/3  

 Akku Dualsky XPower 800 až 1300-2S (EX, G5)  

 Regulátor cca 40A. 

 Napájení přijímače a serv: pokud regulátor nemá postačující výkon obvodů BEC 

použijte regulátor napětí VR-3  

 Serva GWS PICO BB, digitální ATLAS 09 AMD nebo SCD, Dymond D60 nebo D47. Pro 

verzi Q12X je použití dvojice serv D47 k řízení kormidel nutné. 
 Konektory Deans Mini (červený a černý pro rozlišení levého a pravého křídla) 

Dále budete potřebovat 

 Vysílač řízený mikroprocesorem a přijímač, nejméně 7 kanálů 

 Běžné modelářské nářadí 

 Epoxy a CA lepidlo 

Sestavení modelu 

 

Trup 

 

Nahrubo odřízněte špičku gondoly a zalepte motorovou přepážku o průměru 32 mm. Přepážka 

ze stavebnice je vhodná pro motory s velkým průměrem 28 mm a pro kužel 32 mm. Díky 

průměru přepážky a kužele je dost prostoru pro přívodní kablíky proudu k čelu motoru. 

Postup při montáži přepážky: Do centrálního otvoru přepážky zašroubujte delší šroub cca M8. 

Ten použijte pro správné ustavení přepážky do trupu.  Osa motoru má směřovat cca 1-2 

stupně dolů a cca 1 stupeň vpravo. Přepážku přilepte kapkami CA lepidla a pojistěte 

“koutovým” přelepením epoxidem z vnitřní strany. Opatrně, lepidlo se nesmí dostat na místa 
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kontaktu přepážky s motorem.  

Přebývající materiál gondoly odbruste tak, aby přepážka byla cca 1-1,5 mm „utopena“. 

 

Přilepte epoxidem upevňovací drát kabiny (drát 0,8 mm, dvojitě vedle sebe, přilepte v délce 

cca 3 cm uprostřed kabiny). Pojistěte přelaminováním skelnou nebo uhlíkovou tkaninou. 

 

Vlepte překližkové desky, které fungují jako matice upevňovacích šroubů křídla. Vyvrtejte 

otvory podle otvorů v křídle, vyřízněte závity M4. 

 

Křídlo přišroubujte k trupu. Nasuňte poloviny výškového kormidla na ocasní trubku. Trubku 

nyní přilepte ke gondole tak, aby kormidla byla vzhledem ke křídlu ve správné poloze. 

 

Zhotovte destičku pro dvě serva kormidel a serva zamontujte. 

 

Křídlo 

Pozor!!! I když to není vidět, laminátový povrch křídla je mírně porézní. Jiné provedení není 

možné. Jakékoliv potřísnění povrchu organickými rozpouštědly (nitroředidlo) má za následek 

narušení pěnového jádra. 

 

Kormidla 

Provrtejte trubku v její zadní části pro dvě dvojice uhlíkových kolíků 1,5 mm, které budou 

sloužit k uchycení pylonu výškovky a směrovky. 

K pylonu výškovky přišroubujte plastovým šroubem výškovku. Do otvorů 1,5 mm vložte 

kolíky, aby byla výškovka fixována ve správné poloze. Zatím nelepte. Sestavu pylonu 

s výškovkou nasaďte na trubku. Dbejte na dodržení pravých úhlů ve vertikálním i vodorovném 

pohledu. Když je sestava správně ustavena, přibodujte ji k trubce CA lepidlem. Sejměte 

výškovku a pylon dobře přilepte.  

Označte pozici otvorů na kořenovém žebru směrovky a do směrovky vyvrtejte otvory. 

Směrovku s trubkou slepte.  

 

Teprve teď nasuňte celý komplet na přední část trupu a pootáčejte tak, aby výškovka byla 

rovnoběžně s křídly. Zalepte.  

 

Montáž serv 

 

Ostrým nožem prořízněte drážky pro páčky křidélek a brzdících ploch. Plochy prořízněte skrz 

naskrz. Páčky zalepte epoxidem z obou stran. Tím se vytvoří oboustranné koutové spoje a 

páčky se nevytrhnou.  

Páčky serv brzd míří dozadu! 

 

Serva pro řízení kormidel zamontujte do zadní části otvoru pod křídlem. Serva instalujte co 

nejvíce vzadu, aby v přední části otvoru bylo místo pro spojovací konektory kabelů serv křídel. 

Pokud máte verzi Q12X, do trupu se pravděpodobně vejdou jen serva Dymond D47, za sebou. 

Pro spojení s kormidly doporučujeme použít uhlíkové tyče 0,8 mm, vedené v několika dílech 

běžné bílé trubky bovdenu. Spojení je přesné, nezatěžuje serva v klidovém stavu, funguje 

stejně v obou směrech výchylky. 

 

Odřízněte patky serv křídla. Zhotovte a zapojte táhla a serva zalepte. Kablíky pro serva 

křidélek je nutno prodloužit.  

Páčky serv brzd míří dozadu! 

 

Pro řízení brzd doporučujeme přesná serva Atlas DS09, pro křidélka postačí D47. 

Servokabely křidélkových serv je nutno prodloužit. Z kořenového žebra každé poloviny křídla 

vychází 6 kabelů: 2x plus, 2x minus, 2x signál. Kabely připájíme na čtyřkolíkové konektory 

Deans Mini, napájecí kabely na jeden kolík. 

Táhla je možno zhotovit např. z duralové háčkovací jehlice 2. 

 

Výchylky kormidel 

 

Předpokládáme tři letové režimy: normální, termika, rychlost. 
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Normální: Klapky (brzdy a křidélka) jsou v neutrální poloze 

Termika: Klapky (brzdy a křidélka) cca 2 mm dolů. 

Rychlost: Klapky (brzdy a křidélka) cca 2 mm nahoru. 

Výchylky klapek je třeba kompenzovat nastavením výškového kormidla, ve stejném směru: 

např. klapky dolů, výškovka dolů. 

 

Výchylky řídících prvků v normálním režimu:  

Křidélka cca +10/-5 

Směrovka cca +/- 20 mm 

Výškovka cca +/- 5 mm 

 

Brzdění (butterfly) 

Brzdy  + cca 70 stupňů 

Křidélka – cca 10 mm 

Kompenzace výškovky podle potřeby, + cca 2 mm (dolů) 

 

Ovládací prvky na vysílači podle zvyklosti modeláře. V každém případě vřele doporučujeme dát 

motor na přepínač a brzdy ovládat plynule, nejlépe pákou plynu. 

 

 

Těžiště 

Výchozí poloha je 70 mm od náběžné hrany křídla u jeho kořene. Během zalétání a podle 

zvyklosti je možný posun dozadu. 

 

Létání 

 

Pokud je těžiště ve správné poloze, model by měl letět okamžitě a bez problémů.  

Hodně zábavy 

 

Hořejší model s.r.o.        www.horejsi.cz 

 
 


