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FALKE 
(Aceasta este o traducere semi-automata din limba ceha folosind Google Translate) 

Modelul FALKE este potrivit pentru modelistii avansați. Este recomandat pentru un motor electric MIG 400 / 7.2V cu 

cutie de viteze 3: 1. Alimentat cu baterie NiCd sau NiMh 7.2V cu o capacitate minimă de 1700 mAh. Un set RC cu două 

canale, bidirecțional, este suficient pentru control si regulator 16A. 

Înainte de a începe să construiți modelul, familiarizați-vă cu toate părțile kitului conform listei de piese de construit 

începeți numai când aveți o bună înțelegere a planului și a procesului de construcție. 

Veți avea nevoie de următoarele instrumente și ajutoare pentru construcție: un cuțit, foarfece, o pila fină, un set de ace 

cu gamalie, cleme, despicare, clește plat și rotund, perie mică, burghiu, set de burghie (vă recomandăm burghie ø 1; 

2; 3; 4; 5; 6; 6,5 mm), ferăstrău din placaj, pistol de pulverizare, șmirghel 100, 350, 800, 1000. Lipici pentru modele din 

plastic, lipici secundar și epoxidic, cârpă de sticlă 80-120g / m2 

Tăiați părțile individuale din plăcile de plastic cu vârful ascuțit al unui cuțit cu rezervă pentru prelucrare. De asemenea, 

tăiați piesele din placaj cu o rezervă pentru prelucrare. Curățați piesele individuale. 

Pentru lipirea pieselor din plastic, recomandăm lipici pentru modelele din plastic și pentru lipirea pieselor din lemn 

utilizează pentru lemn sau instantaneu. Aplicați adezivul într-un strat subțire, asigurați-vă că nu iese din articulație. 

Lăsați întotdeauna părțile lipite să se usuce bine. 

Pentru vopsire, folosiți vopsele pentru modele din plastic precum RC Styro sau Humbrol. 

Expuneți modelul construit în zone cu o temperatură mai mică de 50 ° C. La temperaturi mai ridicate (de exemplu, vara 

în spatele geamului mașinii) exista posibilitatea deformării permanente a unor piese din plastic ale modelului. 

Procedura de constructie: 
 

Tăiați fronturile bazei 1 din placaj și lipiți baza cu grinzi de molid 2, astfel încât fuselajul să stea în decupaj. Dimensiunea 

grinzilor 2 este de 8 x 8 x 250 mm. Distanța ambelor fețe ale bazei este de aproximativ 190 mm. Efectuați o altă 

construcție pe un piedestal. 

Lipiți jumătățile stânga și dreapta ale tunelului de direcție 4. Arborele cârmei 5 (sârmă de 2,5 mm) se îndoaie conform 

desenului, astfel încât aripa cârmei să nu se poată roti pe arbore. Între stânga și dreapta lipiți jumătate din aripa cârmei 

6 la arborele cârmei 5 și lipiți aripa. Timonerie interioară 

Umpleți aripioarele cu bucăți de plastic înainte de a le lipi, astfel încât aripioara să nu se miște pe arbore. La carena 3 

găuriți o gaură pentru tunelul de direcție. Lipiți tunelul cârmei de corp și fixați-l cu armătură 7. Tunelul cârmei trebuie 

lipit astfel încât cârma să fie în axa corpului. După ce lipiciul s-a uscat, introduceți-l în tunel glisați cârma și glisați 

siliconul pe arborele său, tubul și apoi pârghia cârmei 8. Formați tija din firul 9 și glisați terminalele furcii cu știfturile 10 

pe capetele sale. Atașați bornele furcii la servomotoare și cârmă. 

Găuriți o gaură în fuzelaj pentru arborele elicei 1 1. Înșurubați elica 12 la arborele 11 și insertul unității în corp. Găuriți 

o gaură pentru cutia de viteze în nervură 14. Motor electric cu șurub de cutie de viteze pe nervură 14. Glisați cuplajul 

flexibil 13 pe arborele elicei și arborele motorului electric. 

Lipiți coasta 14, împreună cu motorul și cutia de viteze, în corp, astfel încât arborele elicei și cutiile de viteze să fie în 

linie. Asigurați nervura împotriva ruperii cu armături 15. Etanșați arborele elicei în hernie cu adeziv epoxidic. 

Lipiți patul bateriei pentru motorul electric 18 și nervura frontală 16 pe fuselaj în balastul de balast B1 al fuselajului (foc 

de plumb cântărind 700 g). 
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Tăiați componentele patului servo 20 și părțile patului receptorului și controlerului 17 de pe placa de plastic. Ambele 

lipesc piesele pe fuzelaj. După ce lipiciul s-a uscat, înșurubați 20 de servo pe patul servo. Lipiți coasta în corpul 19 

pentru a asigura sarcina de balast din spate 82 (focuri de plumb cu o greutate de 500 g) 

Sigilați sarcina de balast cu adeziv epoxidic, astfel încât să nu se poată deplasa spontan în corpul navei. 

Lipiți puntea din grinzile de molid 22 (10 x 2 x 750 mm și 10 x 2 x 250). Forma punții este pe desenul atașat. Vă 

recomandăm următoarea procedură. Lipiți șablonul de hârtie (desen) pe un tampon solid și apoi întindeți folia de plastic 

peste el. Apoi lipiți puntea de lemn direct pe această folie. Lipiți grinzile de lemn astfel încât atunci când lipiți să creați 

găuri interne în punte pentru cabină, depozitare și manetă de direcție. După ce ați lipit puntea de lemn, folosiți șmirghel 

pentru ao șlefui la forma corectă și la suprafața netedă. Vă recomandăm să întăriți puntea cu un strat de lam inat de 

jos. Folosiți adeziv epoxidic și cârpă de sticlă. Dacă nu aveți posibilitatea de laminare, lipiți-vă de jos conform desenului 

armăturii 22 (grinzi de molid 4 x 4 x 500 mm). 

Lipiți grinzile de găurile din punte de 2x10 mm astfel încât să formeze un umăr și a fost posibil să trageți peste ele 

părțile cabinei, capacul de depozitare și capacul manetei de direcție. Aplicați un strat de impregnare pe punte și apoi 

vopsiți lac sintetic. Dacă nu ați laminat partea inferioară a punții, vopsiți lacul și vopsiți și partea inferioară a punții. 

Găurile pentru scurgerea apei de pe punte trebuie tăiate în partea laterală a corpului corpului din mijlocul corpului 

(marcat cu OTV în desen). Așezați puntea pe corp, trageți o linie pe corp cu un creion între punctul a prin punte și în 

părțile laterale ale corpului de fiecare parte, tăiați o gaură de 20 x 5 mni. 

Lipiți puntea pe corp. Folosiți lipici instant subțire. Desfășurarea corectă a punții este asigurată cu cleme. Consolidați 

placa laterală a flancului folosind șine de 10 x 2 x 750 mm. În total veți avea nevoie de 6 bucăți de șine. 3 buc în partea 

dreaptă, 3 buc în partea stângă. Utilizați șinele 10 pe partea din spate x 2x 250 mm. Lipiți benzile individuale pe placa 

de plastic cu un lipici instant subțire. Frunzele se atașează la carenă cu cleme. Înainte de a lipi bara de jos, desenați 

unde este pe bară o gaură pentru scurgerea apei de pe punte și tăiați această gaură în bară. Lipiți jumătățile stânga și 

dreaptă împreună lipiți partea ligamentului frontal 21 în spațiul din carena arcului și pe punte. După ce ați lipit toată 

bara de ligamente, șlefuiți lamelele cu șmirghel, vopsiți lacul și lacul cu lac sintetic. Adeziv la arc vInolam 25. Vopsiți 

carena și lipiți un autocolant cu numele modelului pe arc. 

Tăiați armăturile laterale 24 din placaj. Forează găuri de 2 mm în aceste armături pentru ca cablurile să ancoreze 

catargele. Vopsiți armăturile cu lac, vopsea și lipici pe punte și pe partea laterală a corpului. Pentru șolduri lipiți benzile 

de abraziune 23 (grinzi de molid 3 x 3 x 750 mm) pe fuzelaj. Vopsiți lacul înainte de a lipi banda și vopsiți cu lac sintetic. 

Lipiți tamburele troliului 27 și lipiți-le pe carcasa troliului 26. Înfășurați o frânghie de lungime min. 50 cm. Lipiți jumătățile 

stânga și dreapta ale ventilatoarelor 28 și troliului de ancorare 31. Pentru troliul de ancorare înfășurați frânghia și legați 

celălalt capăt de ancoră 29. Decupați laturile intrării în placajul de sub puntea 33A, ușa 34, acoperișul 33B și piesele 

auxiliare 33C pentru lipirea acoperișului 338. Lipiți piesele împreună. Vopsiți intrarea la puntea inferioară cu lac și 

vopsea. Fereastra de lipire 46, mânerul pentru partea finită și balamalele 48. Mânerele și balamalele sunt realizate din 

sârmă de I mm. Lipiți partea pe tablă. 

Tăiați părțile laterale ale capacului depozitului 35A și 35 B din placaj și părțile laterale ale capacului manetei de direcție 

57A și 57B. Lipiți piesele împreună pe punte, astfel încât să puteți așeza aceste piese bine pe placa de montare. Vopsiți 

părțile din placaj cu lac și lac. Tăiați acoperișurile capacelor din depozitul de plăci de plastic 35C și maneta de direcție 

57C. Aplicați un finisaj de culoare acestor părți și apoi lipiți pe panourile laterale 35A, B și 57A, B. 

Lipiți peretele din spate al cabinei 37, fața din spate a cabinei 38, armarea acoperișului inferior între laturile cabinei 36 

39 și armăturile peretelui frontal al cabinei 40. Efectuați din nou lipirea la bordul modelului. Pe peretele frontal 41 lipiți 

rigidizatorii 40. Trageți părțile împreună folosind cleme. După ce lipiciul s-a uscat, lipiți peretele frontal 41 de cabină. 

Lipiți ușa laterală 44 și ușa din spate 45 de cabină. Vopsiți semifabricatul din cabină cu lac și vopsea. Decupați părțile 

acoperișurilor 42 și 43 din plăcile de plastic și vopsiți-le. Pentru întregul lipici, acoperișul superior 42 și acoperișul inferior 

43. Din firul 48 (ø1 mm) se formează mânerele și balamalele ușilor, cârlige pentru atașarea scărilor și a balizelor de 

salvare. Tăiați folia și lipiți ferestrele 46 în cabină. 
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Glisați barca de salvare 47 în cârligele de pe cabină. Lipiți farul 49 și lipiți-l în cabină. Fabricat din plastic decupați 

plăcile și folosiți fișierul pentru a modela dulapurile luminilor de poziție 50 și lipiți-le în cabină. În dulapuri lipiți luminile 

51 de luminile de poziție. Lipiți cornul 52, balustrada 53 și scara 54 la cabină. 

Lipiți ochii 55 de fuzelaj și de acoperișul cabinei și legați cauciucul 56 de ele. Acest lucru va asigura cabina împotriva 

căderii de pe punte. 

Decupați din placaj părțile scaunelor bărcii de salvare 59, baza 60 și cârma 61. Pentru carena lipiți scaunele 59 și 

cârma 61 pe barca de salvare 58. Lipiți părțile bazei 60 pe punte. 

Lipiți barca de salvare pe bază. Lipiți tamburul 27 pe troliul de la pupa 61A. Legați de tambur lipiți frânghia și lipiți toată 

partea de tablă. 

Tăiați buștenul de fag 62 cu ø6 mm în următoarele părți: 1 bucată de catarg frontal 62A în lungime 34 cm; 2 buc braț 

frontal 628 lungime 25 crtr, 2 buc braț pentru atașarea plasei de pescuit 62C lungime 15 cm; catarg spate 62D lungime 

30 ema braț catarg spate 62E lungime 15 cm. 

Găuriți găuri de 1 mm în catarg și părțile brațului conform desenului și lipiți-le din sârmă cu ochiuri 48 în formă de e / 

ø1 mm 48 pentru atașarea corzilor. Lipiți călcâiul catargului 63, armăturile, pe catargul din față catargul catargului din 

față 64, scaunele lămpii 69 și capul catargului 71. Lipiți călcâiul catargului pe catargul din spate 63, armăturile brațului 

din spate 65, pat radar 70 cu suport 67, pat lampă 69 și cap de catarg 71. Ancorați catargele de punte folosind o 

frânghie și conform desenului. 

Găuriți găuri de ø1 mm în axa brațelor 62B și 62E și lipiți un fir de ø1 mm în ele. Aceasta lipeste firul în găuri le din 

părțile armăturilor de catarg 64 și 65. Conform desenului, ancorați brațele folosind frânghie și scripeți 66. Legați plasa 

de pescuit a frânghiei 72 de spițele 62C și legați părțile de partea fuselajului bretele 24. 

Tratarea suprafetei modelului: 
 

Aspectul general al modelului depinde de calitatea tratamentului de suprafață. Modelul de finisare a suprafeței este 

realizat cu vopsea colorată. Recomandăm vopsele sintetice pentru modelele din plastic. 

Nu folosiți vopsele cu nitrocombinație! Daunez drojdia. Înainte de a începe tratamentul de suprafață al modelului, vă 

recomandăm să clătiți bine piesele individuale din praf într-o soluție de apă și detergent și să le aspriti. 

Hârtie abrazivă fină (mărimea granulelor 1000) Suprafața modelului trebuie să fie uscată și să nu fie grasă. La nu vă 

grăbiți să terminați modelul. Recomandăm piese individuale, de ex. Barcă de salvare, coloane de salvare, ancoră, 

trolii cu tamburi .... lipiți numai după tratarea suprafeței. După terminarea finisajelor de suprafață lipiți autocolante cu 

numele navei pe model. 

După lipire, părțile din lemn trebuie prevăzute cu un strat de impregnare, de preferință cu lac de in. Acest strat 

acoperă aceste părți ale modelului de efectele apei și umezelii și trebuie realizate în câteva straturi. Vă recomandăm 

să impregnați puntea cu lac. După aplicarea stratului de impregnare, vopsiți părțile din lemn cu lac sintetic pentru 

medii exterioare. 

Modelul este colorat dupa cum urmeaza: 
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Roșu: carcasa tăietorului și a bărcii de salvare sub linia de plutire, aripă a cârmei, interiorul luminii de poziție stânga, 

interiorul ventilatorului, 1/2 salvatoare. 

Alb: carenă și barcă de salvare deasupra liniei de plutire, ventilatoare, intrare pe puntea inferioară, vinolam, 

balustradă, radar, scară, 1/2 salvatoare. 

Negru: grinzi, troliu de ancoră, troliu cu tobe, mânere, balamale, ancoră, far, cârlige de cabină, ochi pe catarguri. 

Albastru: linia corpului și a bărcii de salvare 

Verde: acoperișurile cabinei, capacul de depozitare, capacul timonului, lumină interioară dreaptă. 

Aur: elice de navă, claxon, rame pentru lămpi. 

Operarea modelului 
 

Înainte de prima călătorie, vă recomandăm să testați acasă pentru a vedea dacă apa curge în barcă. Mergeți cu modelul 

pe suprafața apei calme fără murdărie și fără vânt cu baterii proaspăt încărcate. Pentru a controla cârma, utilizați un 

servo, utilizați un controler electronic bidirecțional de 16A pentru a controla motorul electric. 

Modelul trebuie să fie echilibrat, astfel încât nivelul apei să fie pe linia de plutire (în planul KVR). În față sarcina este de 

700 g, iar în spate 500 g. Toate componentele kitului RC și bateriile vă recomandăm să le atașați la model cu bandă 

adezivă pe două fețe. Îi vei împiedica să se miște în model în timp ce conduci. 

 

Vă dorim multe plimbări frumoase. 

Modele Vladyka 

611. Plynárenská 

Kolín 4, CZ - 280 00 

Mobil: +420 604 859 880 

e-mail: vladyka@volny.cz 

http://www.vladykamodels.net 

List of FALKE kit parts 

Nume Piesa Numar piesa  Cantitate 

Placaj de 3 mm (fronturi de piedestal, ligament frontal, 
armături laterale ale trunchiului, fitinguri ale brațului) 

1,21,24,64,65 1 buc. 

Grinzi de molid 8 x 8 x 500 mm 2 1 buc. 

Coca 3 1 buc. 

Tunel de direcție (jumătate stânga + dreapta) 4 1 +1 buc. 

Arborele cârmei (sârmă ø2,6 mm) 5 1 buc. 

Aripă de direcție (jumătate stânga + dreapta) 6 1 +1 buc. 

Armarea tunelului de direcție 7 1 buc. 

Pârghie de direcție 8 1 buc. 

Tija cârmei (sârmă ø 2 mm) 9 1 buc. 



5 
 

Capătul furcii cu știfturi 10 2 + 2 buc. 

Arborele elicei navei 11  1 buc. 

Elice navală cu trei pale, ø 40 mm 12 1 buc.. 

Cuplaj flexibil 13 1 buc. 

Coasta patului cu motor electric 14 1 buc. 

Rigide pentru nervurile patului cu motor electric 15 4 buc. 

Nervuri pentru asigurarea balastului frontal 16 1 buc. 

Pat pentru receptor și controler 17 1 +1 buc. 

Pat de baterii pentru motor electric 18 1 buc. 

Nervuri pentru asigurarea balastului din spate 19 1 buc. 

Servo pat 20 1 +1 buc. 

Bara de molid 10 x 2 x 250 mm (pentru punte, scândură 
și montaj din lemn 

22 16 buc. 

Banda de molid 10 x 2 x 750 mm (pentru punte de 
lemn, panou de montaj)) 

22 16 buc. 

Șină de molid 3 x 3 x 750 mm (pentru șinele laterale 
ale fuselajului) 

23 2 buc. 

Bara de molid 3 x 3 x 250 mm 23 2 buc. 

Bara de molid 4 x 4 x 500 mm (pentru armături de 
punte) 

22 4 buc. 

Dig 25 1 buc. 

Troliu pe arc 26 1 buc. 

Tobe de troliu 27 5 + 5 buc.. 

Fan (jumătate stânga + dreapta) 28 2 + 2 buc. 

Ancora navei SV, coloane de salvare 29, 47 1 buc. 

Matrițe SV, mâner de ancorare, troliu, corn, scară, 30, 31, 52, 53, 54 1 buc. 

Troliu de ancorare 31 1 + 1 buc. 

Frânghie 32 10 m 

Intrarea pe puntea inferioară 33 1 buc. 

Placaj gros de 1,5 mm cu piese de cabină, uși, pat 
radar și lumini, suport pentru patul radar, scaune și 
cârma bărcii de salvare 

33,34,35,36,37,38,39,40,41,44, 
45, 
57,59,60,61,67,69,70,71 

 

Acoperire depozit 35C 1 buc. 

Acoperișul superior 42 1 buc. 

Acoperiș inferior 43 1 buc. 

Folii pentru ferestre 46 1 buc.. 

sârmă ø I mm (mânere, balamale, suport pentru 
salvatoare, ochi, cârlige) 

48 2 buc. 

Far 49 1 buc. 

Poziționați dulapurile ușoare 50 2 buc.. 

Lanterne 51 5 buc. 

Ochii de montare a cabinei 55 2 buc. 

Cauciuc pentru montarea cabinei 56 1 buc. 

Capacul manetei de direcție 57C 1 buc. 

Corpul bărcii de salvare 58 1 buc.. 

Troliul Stern 61A 1 buc.. 

Lemn de fag o (ø 6 x 800 mm (catarguri și brațe 62A – 62E 2 buc.. 

Tocul catargului 63 2 buc.. 

Scripete 66 9 buc. 

Radar 68 1 buc.. 

Plasă de pescuit 71 1 buc. 

Autocolant FALKE 72 1 buc. 

Instrucțiuni + desen  1 buc. 

 


