MARABU II.

Elektromotorni, radijsko voden model letala
Tehniški podatki
Razpetina krila: 2650 mm
Globina krila: 380 mm
Površina krila: 95,33 dm2
Profil krila: SPICA modificiran
Razpetina repa: 916 mm
Dolžina: 1860 mm
Višina: 725 mm
Vzletna masa: cca 3800 g

O "Short KIT" kompletu
Kit komplet vsebuje vse elemente
letala narejene iz 3mm debele
topolove vezane plošče. Vezana
plošča predstavlja glavnino lesenih
delov modela. Balze je na modelu
minimalna količina in sicer torzijski
nos krila, pasnice reber, pokrov za
baterijo in vpadni robovi krila in repa,
pa še kak košček tu in tam.
OPOMBA: nekatere slike delov
prototipa se lahko v teh navodilih na
nekaterih mestih rahlo optično
razlikujejo od serijskega izdelka, a to
ne bi smelo predstavljati težav pri
sestavljanju.

NAPOTKI ZA SESTAVLJANJE
PRIPRAVA ELEMENTOV PRED SESTAVLJANJEM MODELA
Pred sestavljanjem določenega sklopa modela (trup, krilo,
rep..), posamezne sestavne kose modela vzamemo ven iz
plošče na ta način, da z modelarskim ali Olfa nožem
porežemo majhne "mostičke", ki držijo kos k osnovnemu
materialu. Poskusimo odrezati mostiček tik ob kosu, da nam
ostane čim manj za kasnejše brušenje. To brušenje
opravimo z brusnim papirjem, ki si ga nalepimo na leseno
deščico.
Obdelava notranjih vogalov
Ker je vezana plošča rezana z rezkarjem določenega
premera, ostajajo notranji vogali elementov z majhnim
radijem (r 1mm), ki ponekod otežuje spoje (pero/utor), da bi
sedli skupaj brez zračnosti, zato priporočam, da se vsi ti
vogali pobrusijo. Uporabimo lahko majhno pilico ali brusni
papir nalepljen na leseno letvico.
"Suhi test"
Pred konkretnim lepljenjem nekega sklopa modela, je
dobro, da le tega najprej "na suho" sestavimo, kar pomeni,
da ga sestavimo in ne uporabimo lepila. Dele le na nekaterih
mestih zlepimo z uporabo maskirnega lepilnega traku. To je
potrebno zato, da preverimo, če deli lepo sedejo skupaj in
da ugotovimo pravilen vrstni red sestavljanja. Ko smo se
spoznali s sklopom, ga lahko razdremo in potem zares,
dokončno zlepimo v celoto.
Priporočam uporabo belega lepila za les, ker nam dopušča
dovolj časa za sestavljanje. Lahko pa dele modela sestavimo
in fiksiramo z maskirnim lepilnim trakom, potem pa spoje
zalijemo z redkim sekundnim lepilom. To je seveda hitrejši
postopek, a lepilo je dražje in po določenem času postane
relativno krhko. Odločitev je vsekakor vaša. Jaz uporabljam
obe lepili, odvisno od dela letala in tega, kako hitro bi bil rad
gotov...
Glede na to, da nekateri kosi letala sedejo en na drugega
pod kotom, bo treba nekatere robove, ki štrlijo ven
pobrusiti, nekatere špranje, ki ob takih spojih nastanejo, pa
zakitamo in obrusimo. S tem bodo spoji lepši in močnejši, pa
tudi prekrivna folija bo gladko tekla čez te spoje. Uporabljam
Balsa Filler, dostikrat pa enostavno naredim kit iz zmesi lesnega prahu in z vodo razredčenega belega lepila.
Manjkrat pa uporabim klasičen kit za les. Včasih je treba zaradi krčenja kita, kak spoj zakitati v več "obrokih".

SESTAVLJANJE DELOV MODELA
Vrstni red sestavljanja posameznih sklopov ni kritičen, je pa bolje, če začnemo z manj zahtevnimi kosi, da
enostavneje osvojimo tehniko gradnje.

ZAKRILCA

Deli za levo in desno zakrilce se nahajajo na plošči št. 12. (svetlejši elementi na spodnji skici so rebra trupa in jih v
tej fazi ne jemljemo ven iz plošč!)

Pazimo, da izdelamo eno levo in eno desno zakrilce!

Na rebra nalepimo (zgoraj in spodaj) pasnice iz 1,5mm debele
balze, ki jo narežemo na 10 mm široke trakove. Zgornja
pasnica naj se zadaj konično izteče na višino izhodne letvice,
zato jo v tem delu s sponje strani pobrusimo pod kotom. Če
želimo imeti manj težav s prekrivanjem modela, lahko na
zgornji del zadnjega roba zakrilca nalepimo 5-7mm širok trak
balze, ki jo odbrusimo v konus, da se zadaj izteče na višini
topolove vezane plošče. Ta balza bo olajšala lepljenje
prekrivne folije.
Zakrilca (enako velja tudi za ostale dele letala) lepimo na ravni
podlagi in jih pustimo obtežene, ali fiksirane v ravnem položaju, dokler lepilo ne doseže dokončno trdnost.

KRILCA

Deli za levo in desno krilce se nahajajo na plošči št. 11. (svetlejši elementi na spodnji skici so rebra trupa in jih v tej
fazi ne jemljemo ven iz plošč!)

Ker so nosilci krilc, ter njihova zadnja letvica daljši od formata vezane plošče, jih je treba najprej zlepiti iz dveh
kosov. Daljši kosi se nahajajo v spodnji polovici plošče, krajši pa se nahajajo v zgornjem levem delu plošče, v rebru
za trup. Poiščemo dele, ki se ujemajo (spoji so narejeni tako, da je nemogoče skupaj zlepiti samo tiste kose, ki
spadajo skupaj) in jih zlepimo v celoto.
Pomagamo si tako, da jih zlepimo in
fiksiramo na ravno podlago, dokler se
lepilo ne strdi. Jaz jih z močnimi
bucikami pričvrstim na leseno podlogo,
vmes pa podložim papirnat prtiček, ki ga
kasneje odbrusim stran.

Spet pazimo, da naredimo levo in desno krilce!
Krilce sestavljamo tako, kot stoji tudi na letalu (spodnja stran
navzdol), vendar pa ga potem, ko je zlepljeno, obrnemo z
zgornjo stranjo navzdol, ker tvorita zgornja kontura nosilca in
pa zadnji rob krilca ravnino. Zato na navzdol obrnjeno krilce
postavimo nekaj obtežbe, da zagotovimo, da se nosilec in
zadnji rob po vsej dolžini naslanjata na ravno podlogo. Tako
pustimo do popolne utrditve lepila.
Krilce dokončamo tako, da na rebra nalepimo pasnice (enako
kot pri zakrilcah), ter zgoraj na zadnjo letvico nalepimo ozek
trak balze, ter obrusimo. da balzo lažje ukrivimo po konturi
zakrivljenega dela zadnjega roba krilca, ga do polovice
narezljamo z modelarskim nožem, da porežemo vzdolžna
vlakna. Tako bo balzo lažje zakriviti v želeno obliko.
Obdelamo jo z modelarskim obličem in brusnim papirjem, da
se stanjša proti zadnjemu robu.

SMERNI REP

Deli za smerni rep se nahajajo na plošči št. 9. (svetlejši elementi na spodnji skici so rebra trupa in jih v tej fazi ne
jemljemo ven iz plošč!)

SMERNI STABILIZATOR
Najprej se lotimo smernega stabilizatorja, ki je
enostavnejši za izdelavo od krmila.
Pripravimo si njegove sestavne dele.
OPOMBA!
Izdelamo lahko fiksni ali snemljiv smerni rep modela!
Snemljiv smerni rep omogoča lažji transport in
skladiščenje modela.
V kolikor boste imeli fiksen, trajno zalepljen smerni rep,
potem lahko ignorirate tri elemente "kavlja", ki omogoča
demontažno fiksiranje repa za prvi bajonet višinskega
repa.
Kavelj je sestavljen iz treh kosov, ki jih zlepimo v celoto. Za
centriranje uporabimo dva koščka 3mm debele paličice za
ražnjiče. Ko je lepilo suho, odščipnemo paličice in kavelj
obrusimo s finim brusnim papirjem. Torej, ta del naredite
le če boste hoteli imeti snemljiv rep na modelu, sicer pa
rep brez tega kavlja prilepite na trup.
Sestavljanja se lotimo najprej "na suho" nato pa zares z
lepilom. Da elementi stojijo na svojem mestu, si
pomagamo z maskirnim lepilnim trakom, ščipalkami za
perilo in/ali modelarskimi sponami. Pazimo na simetrijo in
da ne bo stabilizator zavit ali zvit. Ko so vsi topolovi kosi
zalepljeni in lepilo suho, obrusimo ali z obličem obdelamo
prednji rob letvice v trikoten rob in nanj nalepimo 1,5mm
debel in 10mm širok trak balze z vsake strani. Ko se lepilo
posuši, to balzo pobrusimo spredaj v zaobljen rob, tako
globoko, da spredaj pridemo do topola. Potem na vsa
rebra nalepimo pasnice, enako kot smo naredili na krilcih
in zakrilcih. 1,5mm debela in 10mm široka balza.
Da okrepimo spodnji rob stabilizatorja, pokrijemo prvi dve
rebri z 1,5mm debelo balzo. Zakitamo vse moteče špranje.
Vse skupaj obrusimo s finim brusnim papirjem.

SMERNO KRMILO
Pripravimo vse elemente krmila, ter zopet najprej
preverimo "suho montažo". Če je vse jasno in v redu, se
lotimo zaresnega lepljenja.
Na ploščah najdemo pravokotne ploščice, ki so po
sredini zarezane. Manjše so namenjene za odebelitve
pri lokacijah tečajev krmil, večje pa nam služijo kot
podpora prednje in zadnje letvice pri sestavljanju repa,
tako da bo rep raven in simetričen.
Prednji rob, zadnji rob in krivina na vrhu krmila se zlepijo
v eno celoto. Spoji so taki, da lahko kose pravilno
sestavimo le na en način.
Pri lepljenju si pomagamo prav tako kot pri
stabilizatorju, z lepilnim trakom, ščipalkami za perilo in
modelarskimi sponami. kakor pač najbolj odgovarja za
konkreten element. Pazimo na simetrijo in ravnost.
Ko je osnovna konstrukcija krmila zlepljena in lepilo
suho, izdelamo prednji rob (balza 1,5mm) enako kot pri
stabilizatorju in na vsa rebra (razen na zgornje
"polrebro") nalepimo 10mm široke in 1,5 mm debele
trakove balze. Prednji rob obdelamo vse gor do začetka
največje krivine in ga enakomerno zaključimo z oženjem.
V notranjo stran nosilca pri mestih špranje za tečaj
prilepimo po dve ojačitvi eno prek druge. (pravokotne
ploščice ki imajo po sredini zarezo) Po potrebi jih malo
obrusimo, da sedejo na svoje mesto.
Zadnji spodnji del med spodnjima dvema rebroma
pokrijemo z 1,5mm debelo balzo.
Da zmanjšamo režo med krmilom in stabilizatorjem, na
krmilo prilepimo v trikot obrušeno balzo. Debelina je
3mm. S pisalom označimo kje se spodaj nahajajo reže za
tečaje krmil, da bo kasnejša montaža enostavnejša.
Vse skupaj obrusimo s finim brusnim papirjem.

VIŠINSKI REP
Deli za višinski rep, leva in desna polovica, se nahajajo na plošči št. 10. Krivina (15*), ki pride na vrhu krmila se
nahaja na plošči št.7 . (svetlejši elementi na spodnji skici so identični elementi za drugo polovico repa)

Najprej se lotimo stabilizatorja in sicer na
enak način, kot pri smernem stabilizatorju.
Prav tako tudi na višinskem repu dodamo na
krmilo v trikot obrušeno balzo na mestu
pregiba tečajev.
Ne pozabimo na ojačitvene ploščice na
notranji strani nosilcev pri režah krmil. Če jih
pozabimo, je kasnejša vdelava precej
komplicirana tam, kjer je del pokrit z balzovo
oplato.
Končan rep obrusimo s finim brusnim
papirjem.

KRILO

Deli za krilo se nahajajo na štirih ploščah!
2x plošča št.7 :

in 2x plošča št.8:

Najprej moramo poiskati vse elemente za nosilce krila in jih vsak kos posebej sestaviti iz treh segmentov. Spoji so
unikatni in zato samo pravi kosi sedejo lepo skupaj! Če je na spoju špranja, potem nimate pravih dveh kosov.

Od leve proti desni: nosna letvica, prednji nosilec, zadnji
nosilec. POZOR! Spodnjo pasnico prepoznamo po 5mm veliki
luknjici pri lokaciji vpetja opornice! Zgornja pasnica nima te
luknjice.
Najprej zalepimo stojine na spodnje pasnice in pazimo, da ju
sestavimo pod pravim kotom. Spodnja pasnica zadnjega
nosilca se od spodaj proti koncu zakrivi navzgor.
Ko je lepilo suho, so tako zlepljeni nosilci pripravljeni za
montažo krila.
Krilo sestavljamo na ravni podlogi. Najprej poizkusimo
narediti grobo "suho sestavljanje". Pazimo pri postavitvi
reber. Na risbi, ki prikazuje ploščo št.7 so na rebrih napisane
številke. To vam služi za identifikacijo reber in vrstni red
postavitve v krilo od korena proti vrhu.

Fiksirajte zadnji nosilec ob rob vaše podloge in začnite
vstavljati rebra v zadnji in sprednji nosilec. Poskrbite za
pravokotnost med rebri in nosilcem. Istočasno lahko lepite
rebra tudi na prednjo letvico. Vmesna rebrca torzijskega nosu
sedaj še ni treba vstavljati. Ta prilepite na svoja mesta šele
potem, ko so vsa glavna rebra že na svojih mestih.
Pri paru reber v korenu krila prilepimo mizico za servomotor
zakrilc ter vse ojačitve med njima. Luknjo servomotorja z
notranje strani ojačamo z dodatnim okvirčkom, da bodo imeli
vijaki za pritrjevanje servomotorjev več oprijema.
Na ojačitev pri sredinski luknjici vtisnemo in prilepimo vtisno
matico M4 z notranje strani navzven. Ta bo služila za
fiksiranje krila k trupu. Obe luknjici za bajonetke krila z
notranje strani dodatno ojačamo z dvema lesenima
podložkama, ki ju prilepimo k rebru št.1.
Pri paru reber na lokaciji vpetja krilnih opornic, prav tako
prilepimo mizico za servomotor krilc. Luknjo servomotorja z
notranje strani ojačamo z dodatnim okvirčkom, da bodo imeli
vijaki za pritrjevanje servomotorjev več oprijema.
Ko lepimo vmesna rebra v torzijskem nosu profila, pazimo,
ker se zadnje rebro razlikuje od od ostalih. Je manjše in ima
drugače oblikovano luknjo.
Zatem se lotimo lepljenja zgornjih pasnic prednjega in
zadnjega nosilca. Če med sušenjem lepila prek pasnic
položimo neko ravno letev in jo enakomerno obtežimo, bomo
dobili zelo lepo ravno krilo, ko bo lepilo povsem posušeno.
Krivina na vrhu krila je precej kočljiva, saj ji krivino zagotavlja
skupek elementov. Šele, ko vse te elemente zlepimo, jo lahko
dokončno oblikujemo. Zgornji del krivine krila od nosnega
dela pa do zadnjega nosilca "potapeciramo" s trakci balze, ki ji
z brušenjem damo zaokroženo obliko, tako, da bo profil lepo
speljan naokoli. Uporabimo lahko več plasti 1,5mm debele ali
eno plast balze ustrezne debeline.

Pazimo, da bosta oba zaključka kril podobna-simetrična, sicer bo model v letu vleklo na eno ali drugo stran...

Ko je krilo suho, prilepimo 1,5 mm debelo balzo na torzijski nos spodaj in zgoraj, ter kompletno med rebri 1-2 in 67, razen na mizicah servomotorjev. Potem na vsa rebra nalepimo balzove pasnice, široke 10mm. Balza debela
1,5mm.
Nato na nosno letev prilepimo 6mm debelo balzovo letev, ki jo kasneje obrusimo v obliko profila. Šablona za
preverjanje nosnega dela profila se nahaja na plošči št.7 v zgornjem desnem delu. Nosni del profila obdelamo v
grobem z modelarskim obličem, nato pa
še postopno z grobim do bolj finim
brusnim papirjem.
Pokitamo vse grde špranje, nato pa celo
krilo na fino prebrusimo.

TRUP

Sestavni deli za trup se nahajajo na ploščah od št.1 do št.6.

Šest reber za trup, pa se nahaja na ploščah št. 9, 11 in 12.

Trup začnemo sestavljati tako, da najprej poiščemo sestavne kose spodnjega dela in obeh stranic trupa. Ko smo jih
vzeli iz plošč in pripravili, jih na ravni podlagi sestavimo in zlepimo v celote. Spoji so narejeni tako, da ni možno
zlepiti skupaj dva napačna kosa.

Kot za vse ostale dele letala, tudi tu priporočam, da se
naredi najprej "suha montaža" brez lepljenja, da se
spoznamo z elementi in najbolj primernim vrstnim redom
sestavljanja.

Preden začnemo lepiti trup, v elemente na spodnjem
delu trupa vtisnemo vtisne matice M3 (8x) za pritrditev
podvozja, ter 2x vtisne matice v ojačitve (10) ki pridejo
prilepljeni na skrajni konec trupa za pritrditev
demontažnega smernega repa, če ste se zanj odločili.

Potem na vsa rebra, ki imajo v sredini vodoravne prečne
ojačitve, te nanje prilepimo.

Nato sestavimo prednjo sredinsko "konzolo" ki združuje mizico za pritrditev akumulatorja, do mizice za pritrditev
servomotorjem za višino in smer, gledano od spredaj proti repu.

Trup začnemo sestavljati od repa proti prednjemu delu. To pa
zato, ker je zadnji del modela precej enostaven in spodaj
raven. Tako ga lahko sestavljamo na ravni mizi ali deski, rebra
pa nam zagotovijo, da bo geometrija trupa pravilna.
Kar lahko zlepimo z belim lepilom, zlepimo z njim, tam, kjer pa
imamo premalo rok in pomočnikov, pa dele sestavimo,
fiksiramo z maskirnim lepilnim trakom, ščipalkami in sponami,
ter spoje zalijemo s sekundnim lepilom.

Pokrov baterijskega prostora in stranski deli pri vetrobranskem steklu so prekriti z 1,5mm debelo balzo.
Pokrov motorja se v grobem sestavi iz elementov topolove vezane plošče. Ko je lepilo suho obrusimo zgornji dve
stranski odprtini da bomo vanju lahko zalepili dva sloja 1,5mm debele balze, ki jo skrojimo tako, da vlakna tečejo
vzdolžno, da se bo balza lažje zakrivila proti prednjemu delu. Potem celotni pokrov motorja prebrusimo in zaoblimo
robove. Zaoblimo tudi prednje rebro, tako na zunanjem, kot na notranjem robu. Naredimo čim večji radij, recimo
nekje R3mm.

KRILNE OPORNICE
Krilne opornice so NOSILNI element krila! Narejene so iz karbonskih cevi 6/4mm. Na vsakem koncu imajo
aluminijaste "hitre spojke" za enostavno montažo in demontažo krila. Spojke na strani pri krilu so pritrjene na
navojne palice M4, da je omogočeno nastavljanje loma krila in njegovega zvitja, oziroma pravilnega vpadnega kota
in simetričnosti. Pazimo, da pred lepljenjem navojnih palic in hitrih spojk dobro očistimo spoje in zalepimo s
kvalitetnim epoksidnim lepilom! Potrebujete 2x hitro spojko za cev 6mm, ter 4x hitro spojko za navoj M4.
Potrebujete 2 kosa navojne palice M4, dolžine 50mm in dve matici M4. Potrebujete očesni vijak M4 in vijak z
matico M3 x 20.

trupu je pritrjen z vijaki M3x15

Bajoneti za krilo in višinski rep.
Krilo se pri trupu zatakne na kratke karbonske
bajonete. Ti niso tu za prenašanje upogibnih sil
krila, ampak le prenašajo vzgon in torzijo na trup.
Na trupu je par karbonskih cevk dolgih 180mm. V
trup so trajno zalepljene s sekundnim lepilom.
Krilo je pritrjeno k trupu z vijakom M4x20-30.
Uporabite široko podložko med vijakom in trupom.
Če nalotate na vijak ploščico ali podložko, vam bo
olajšano privijanje z roko. Lahko pa uporabite
komercialni vijak z gumbom.

Višinski rep se nasadi na dvoje karbonskih cevk
premera 6mm, ki sta trajno zalepljeni v trupu.
Prednja cevka je dolga 160mm, zadnja pa 240mm.
Da rep ne zleze z bajonetov poskrbijo okrogli
magneti premera 10mm, ki se vlepijo v 10
milimeterske luknje, ki so narejene tako na trupu,
kot na korenskih rebrih višinskega stabilizatorja.

Okovje za vpetje opornic na krilu je izdelano iz
aluminijastega kotnika 10x15x1, 5mm (glej risbo).
Luknje so premera 4mm. Na krilo se privijačijo pri
montaži opornic. En vijak je M4x20, drugi pa lesni 3x 15.
Na trupu pa se opornice pritrdijo na aluminijast trak
12x1,5x62 v katerem so izvrtane tri luknje fi 4mm. V

PODVOZJE

Podvozje je sestavljeno iz jeklene palice premera 4mm in karbonske cevke 6/4mm. V kolikor pričakujete grde
pristanke, priporočam uporabo jeklene pletenice in natezne vzmeti za dodatno ojačanje podvozja.

Podvozje je na trup pritrjeno z osmimi vijaki M3x20, na mesta, kjer so vgrajene v dnu trupa vtisne matice. Vijake
zavarujemo proti odvitju! Za vpetje služijo aluminijaste ploščice-objemke. Karbonske cevke se pri kolesu stikata.
Spoj ovijemo s sukancem, ali bolje;karbonskim rowingom in dobro prepojimo s sekundnim lepilom. Prek spoja in os
kolesa nataknemo aluminijasto ploščico, nato pa prek vsega nataknemo termoskrčko in jo zagrejemo.
Dimenzije podvozja:

REPNO KOLO
Uporabno je vsako komercialno repno podvozje za modele
do 4 kg vzletne mase in do merila 1/4.
Pritrdi se spodaj, na snemljiv del smernega stabilizatorja.

KRMILNE POVEZAVE
Krilca in zakrilca: jeklena žica 2mm in
navojne vilice M2.
Smer: jeklena pletenica 0,9mm. na obeh
koncih navojni priključek in jeklena vilica s
protimatico.
Višina: karbonska cevka 6/4mm. Pri
servomotorju, navojna palica M2 ali M2,5
ter navojna vilica s protimatico. Pri repu, dve navojni palici M2 z jeklenimi vilicami in protimatico. Spoji med
jeklenimi navojnimi palicami in karbosnko cevko dobro zalepljeni z epoksidnim lepilom in dodatno prekriti s
termoskrčko. Priporočam montažo pogona višine in smeri še pred prekrivanjem trupa s folijo, zaradi lažjega
pristopa. Vse vilice je treba zavarovati proti odpetju s kratkim kosom silikonske cevke.

TEŽIŠČE IN ODKLONI KRMIL
Težišče modela se nahaja na prvi tretjini globine krila, kar znaša 12,5 cm od prednjega roba krila. Glede na osebne
preference, se lahko s premikanjem akumulatorja in dodajanjem svinčene obtežbe, ta lokacija prilagodi pilotu.
Odkloni krmil
ZAKRILCA (FLAPI)
0°................ normalno letenje
5°................ vzlet, jadranje
20°.............. počasno letenje, kratek vzlet
45°.............. pristajanje, strmo brezmotorno pikiranje, ultrakratek vzlet (pri motorjih okoli 1000W)
KRILCA
7,5° ...............dol
15°............. ...gor
SMERNO KRMILO
30°.............v vsako smer (ne sme se zadevati v višinsko krmilo!)
VIŠINSKO KRMILO
15-20° .........gor in dol
PRIPOROČENA OPREMA:
MOTOR
Minimalno: TURNIGY 3548-800 AERODRIVE
Optimalno: TURNIGY 4258-800
KRMILNIK VRTLJAJEV
min 40A
AKUMULATOR
4S 4000-5000 mAh, 40C
SERVOMOTOR ZA SMER IN VIŠINO

Turnigy TGY-4409MD Metal Gear Digital Servo 9.45kg / 0.11sec / 44g
SERVOMOTOR ZA KLRILCA IN ZAKRILCA

Corona DS339HV Digital Metal Gear Servo 5.1kg/ 32g/ 0.13 Sec
Za izjemno mirno letenje in stabilnost (za začetnike) priporočam uporabo prve in tretje funkcije Turnigy
T1000FC+GPS Auto Pilot System z ali brez GPS modula.
DODATNE INFORMACIJE:
Gradnja modela v temi na modelarskem forumu: http://forum.modelarji.com/viewtopic.php?f=29&t=91474
Galerija slik gradnje prototipnega modela: http://s71.photobucket.com/user/ultralajt/slideshow/MARABU%20II
Video posnetki Marabuja na youtubu:
https://www.youtube.com/watch?v=9nCARYRano0&list=PLcDZRPO63yHsjeYAYHXLDP67V85T8BC3b&index=3

