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Aero Naut - Barcă cu pânze Lili 

produs nr. 3003/00 

 

Barca cu pânze Lili este construită pe o coca de plastic desenată adânc, cu părți laser tăiate precis din 
lemn (mahon, mesteacăn). Trusa se adresează, de asemenea, noilor veniți pe scena cu barca cu pânze. 
Cu toate acestea, ar trebui să existe câteva cunoștințe de bază în tratarea diferitelor materiale și 
instrumente. 

Componentele sunt tăiate cu laser precis și permit un progres rapid în construcție. 

Pentru construcția Lili folosim în principal placaj din mesteacăn și mahon. Piesele din lemn ale trusei 
sunt tăiate cu laser și sunt prevăzute cu numere de piesă. Golurile închise pot fi atribuite în mod unic 
folosind lista de piese din ultima pagină. Pentru a elibera părțile laser de pe suporturile de material, 
tăiați pânzele, care țin părțile laser în suportul materialului, cu un tăietor ascuțit. Apoi curățați marginile 
întunecate ale părților laser cu șmirghel pentru a îndepărta resturile pânzelor, o bună aderență a 
componentelor și nu în ultimul rând pentru a obține un aspect bun al modelului. 

Verificați dacă toate componentele sunt potrivite corect înainte de lipire și, dacă este necesar, refaceți 
ușor piesele. Asigurați-vă că toate obligațiunile sunt complet uscate înainte de a începe următorul pas 
de construcție. 

Asamblarea modelului trebuie făcută în ordinea etapelor de construcție conform acestui manual. 
Scoateți întotdeauna numai piesele de pe suportul de material de care aveți nevoie pentru etapa actuală 
de construcție. 

Vă rugăm să rețineți tabelul de legătură de mai jos pentru obligațiunile individuale. Coca este realizată 
din ABS alb și este protejată de un film transparent transparent. Mai întâi scoateți folia din coca înainte 
de a începe să pictați coca. 

Pentru vopsire, trebuie mai întâi să folosiți un primer care să se potrivească culorilor voastre. 

 

Sfaturi și sfaturi 

Atenție! Urmați exact instrucțiunile din manualul de construcție 

Notă! Vă oferă ajutor în secțiunea de construcții Separați podurile cu un cuțit ascuțit de lemn. Nu rupeți 
- asta ar putea deteriora componentele! 



Ștergeți cu atenție coamele de reținere ale pieselor pentru un rezultat de construcție curat. 

Pentru construcție, vă recomandăm ace de construcție model aero-pick, nr. 7855/02 

Vă rugăm să rețineți recomandările adezive 

Date tehnice 

Lungime: aproximativ 566 mm 

Lățime: aproximativ 138 mm 

Deplasare: aproximativ 850 g 

Suprafață de vele: aproximativ 9,8 dm² 

Linia de plutire: la aproximativ 35 mm sub marginea punții 

 

1. Lipiți părțile laterale 3 pe podea 2. 

2. Lipiți ușile 5 pe perete 4. 

3. Lipiți peretele de perete la partea inferioară 2 și laturile 3. 

4. Glisați scaunele 7 în fantele părților 4 + 6 și lipiți-le împreună. 

Atenție: 

Introduceți scaunele 7 complet în fantele pieselor 4 + 6. 

5. Adeziv în părțile 8 + 9. 

6. Introduceți părțile 10 și lipiți-le împreună. 

7. Lipiți rama punții 12 pe partea inferioară a punții 11 și aliniați-l exact. Pentru a face acest lucru, 
introduceți tubul 32 prin părțile 11 + 12 și aliniați-l în spate. 

Lipiți cadrul 12.1 cu liniile de marcare în jos pe cadrul 12. Întoarceți totul și aliniați partea 12.1 la linii. 

8. Așezați robinetul din părțile 2 - 10 pe cadrul 12 și lipiciul. Lipiți armatura 13. 

Vopsiți partea vizibilă acum cu umplutură de pori pentru a o impermeabiliza. 

Se macină supernatantul de-a lungul liniei roșii. 

9. Lipiți împreună suportul pentru barcă de la piesele 14 - 22. 



10. Arhivați gaura din corp pentru barja 40 a cârmei cu un fișier rotund în direcția chilei. Introduceți 
trunchiul cârmei în gaură, împingeți axa 41 a cârmei prin partea 40 și fixați-o pe fundul chilei cu bandă 
adezivă. Lipiți trunchiul cârmei 40 în coca din interior. 

11. Lipiți balastul 23 în coca 1 cu Stabilit Express sau Uhu Acrylit. Aplicați mult lipici pe zona marcată cu 
roșu, astfel încât să nu pătrundă apă aici, deoarece 2 găuri vor fi forate mai târziu pentru rulmentul 
cârmei. Lipiți marginea superioară a balastului 23 pe carenă într-un mod etanș. 

Atenție: nu folosiți un adeziv din plastic, deoarece acesta va dizolva coca. 

Dacă doriți să pictați carcasa în culori, îndepărtați folia de protecție din fuselaj. 

Asigurați-vă că protejați coca de zgârieturi după vopsire, aplicând cauciuc burete 49 pe suportul 
modelului. Desenați linia de plutire cu aproximativ 35 mm sub marginea punții. 

Atenție: înainte de vopsire, suprafața trebuie tratată cu grund / grund. 

12. Lipiți puntea 11 pe carcasa 1. 

Lipiți puntea 11 partea 24. 

13. Lipiți partea 25 la partea a 4-a. Îndepărtați cu atenție secțiunea 26 și introduceți în fantele punții 11 
și lipici. 

Introduceți piesele 27 și lipiți-le împreună. Apăsați capacul 48 între piesele 27 și în puntea 11. 

Atenție: partea 48 nu trebuie lipită. 

14. Puneți părțile 28 pe puntea 11 și lipiți-le împreună. 

Lipiți părțile 29 + 30 împreună și lipiți-le pe puntea 11. Lipiți capacul trapei 31 pe punte. 

15. Împingeți tubul 32 prin punte până atinge scaunul și se blochează în interior. Introduceți stâlpul 33 
aprox 40 mm și aliniați vertical. 

După ce lipiciul este ferm, îndepărtați catargul și partea de lipici 34 de pe punte. 

16. Adeziv pe cadru 35 rame 36 - 36.2. 

Lipiți opritorul pentru etanșarea 49 din piesele 37 37.3. Aderați banda de etanșare 49 cu adeziv de 
contact. După ce totul s-a uscat, împingeți între părțile 25 + 26, nu vă lipiți între ele. 

17. Lipiți acoperișul 38 pe rame 36 36.2. 

Atenție: Nu vă lipiți de părțile din fuzelaj, acoperișul trebuie să poată fi îndepărtat. 

18. Garnitura de lipit 49 pentru ramă 12 + 12.1 cu adeziv de contact. 



19. Montați cadrul 48.1 între garnitura 49, astfel încât să nu se împingă în sus. Lipiți capacul 48 pe cadru. 

Atenție: Nu lipiciți piesele 48 + 48.1 pe punte sau cadru 12. 

 

20. Înșurubați servomotorul pe cadrul 39 al servo. Introduceți cadrul servo 39 în fuselaj, împingeți-l pe 
portbagajul 40 al cârmei și lipiți cadrul 39 de serviciu împreună. 

21. Introduceți axa 41 a cârmei prin portbagajul 40. Puneți rulmentul cârmei 42 pe axa cârmei de jos. 
Fixați rulmentul cârmei 42 la fuselaj cu bandă și găuriți găurile pentru șuruburile cu Ø1.8 mm 6 mm 
adâncime. 

Strângeți partea 42. 

22. Lipiți împreună cârma din părțile 44 + 45. Pentru lipirea axei cârmei 41 creează o canelură, a se 
vedea săgeata. Axa cârmei 41 

lipici. Axa cârmei 41 este deasupra cârmei cu 6 mm mai sus. 

23. Lipiți gulerul 71 pe cornul cârmei 70. Înșurubați conexiunea de legătură 72 cu piulița de oprire pe 
claxonul de control, astfel încât legătura să poată fi rotită cu ușurință. Introduceți cornul 70 pe arborele 
41 și fixați-l cu șurubul cu capăt. Deconectați sârma de oțel 73, conectați-l în claxonul de comandă al 
servo și introduceți-l prin conexiunea de legătură 72 și fixați-l cu șurubul de prindere. 

24. Fiecare 3 părți 74 + 75 se lipesc împreună. Tăiați cele 5 bucăți de mahon 63 la o lungime de 100 mm, 
lipiți-le împreună și apăsați-le împreună. Se lasă să se usuce bine (aproximativ 12 ore). 

25. Cei 3 servo-suporturi 46 se lipesc. Forați găurile pentru șuruburi și deșurubați servomotorul de 
încercar și deșurubați-l din nou. 

26. Înșurubați maneta 47 a cârmei cu șuruburile autodepășitoare 47.1 pe maneta cârmei servo. 

27. Lipiți suportul 46 pentru podea 2. 

28. Înșurubați servomotorul pe suportul 46. 

30. Lipiți partea de jos 50 pentru trolii 51 și lipiți-le pe punte. Lipiți trolii 51 pe. 

Lipiți împreună ghidul pentru axa cârmei din piesele 76 - 77. Aceasta creează un slot alungit. Lipiți bucșa 
pe capacul 48 și împingeți-l până la capăt, astfel încât osia 41 să atingă partea 77. 

31. Slăbiți ușor ochelele 52 și înșurubați-le pe punte și pe brațul 54. Lipiți boom-ul bara. 

Lipiți tubul de alamă 53 pe punte, astfel încât să iasă aproximativ 5 mm în sus. 

32. Aplicați armăturile 56 A-E la pânze. 



33. Tăiați copacii 55, 57 + 58 la lungime și lipiți banda adezivă 67 pe două fețe. 

34. Lipiți copacii 55, 57 + 58 pe pânze. Forați găuri de 1 mm pe copaci. Îndoiți un pic furculița 55.1 și 
lipiți-o pe arborele 55. Lipiți arborele care se potrivește 57.1 pe arborele 57. 

Banda se curăță complet în aproximativ 5 zile. 

35. În catarg 33 găuriți cele 5 găuri cu 1 mm. 

36. Lipiți împreună ghidul pentru fire de bici din părțile 80 + 81 și lipiți-l de catarg. 

Lipiți părțile 68.1 împreună, lipiți știfturile 68 și lipiți-le pe catarg. 

Lipiți pe inelul catargului 33.1. 

37. Introduceți catargul 33 în suportul catargului. Fixați stâlpul cu firul de bici 66 și glisa de fixare 82, în 
acest scop, cârligul din firul de bici 66 în cârligurile 52 cu șurub. 

38. Călăria principală 59 este fixată cu fir de bici marcat cu roșu în desen. 

Partea 55.1 este ținută cu firul de bici 66 pe catarg, vezi săgeata. 

Pentru a face acest lucru, introduceți firul de bici prin găuri și înnotați-l pe partea inferioară. Vela este 
ținută de firele de bici de pe catarg. Pentru a face acest lucru, legați o buclă în jurul catargului și ghidați 
firul de bici prin găurile din velă și în jurul catargului. 

Firul se termină din nou cu o buclă în jurul catargului. 

39. Tija 60 este atașată cu firul de bici 66 marcat cu verde. Boomul jib 58 este apoi conectat cu o buclă 
de Takelgarn 66 cu ochiul 52. 

40. Jambul 60 este condus de biciul 66 desenat în verde. 

Acesta este atașat la maneta 47 a cârmei și a trecut prin tubul 53 până la punte. Apoi, conexiunea la 
brațul de încărcare 58 se face cu închiderea 62. 

41. Coada principală este controlată de biciul 66 desenat în roșu. În acest scop, acesta este atașat la 
maneta 47 a cârmei, trecută prin orificiul dintre ușile 5 prin blocul 61 la obturatorul 62. Blocul 61 este 
atașat călătorului 83 cu o buclă. 

42. În sfârșit, cosul 63 este așezat pe arborele 41 și a construit manivela pentru trolii. Manivela este 
recomandată să fie scoasă pentru a conduce, astfel încât firul de asamblare să nu fie prins în ea. 


