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Author Message

Stefan
Guest

Status: Offline

Posted: Sun 15 April 2001, 09:19    Post subject: Robbe Ranger om mee te starten?

Ben al een tijdje aan het rondkijken voor een vliegtuig om mee te starten.
Ik heb nu de Robbe Ranger op het oog.

Specification:
Wingspan: 2000 mm
All-up weight: 1600 g
Wing area: 46.40 dm2

RC functions:
Rudder,
Elevator
Motor on/ off

Heeft iemand hier ervaring mee of hebben jullie een tip voor een betere elektrische trainer?
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rob
New contributor

Joined: 07 Apr 2001
Posts: 6
Location: Vlaardingen -
Nederland
Status: Offline

Posted: Sun 15 April 2001, 18:24    Post subject:

Hoi daar stefan ik heb de ranger ook gevlogen .
Ik denk dat het wel kan maar het is wel aan te raden .
Om er iemand bij te hebben die kan vliegen .
Of ik weet niet waar je woont maar ga even kijken bij een club.
Ik denk dat je ook naar de prijs van het vliegtuig kijkt .
En ja dat zou te doen moeten wezen natuurlijk.
Ik denk dat er weinig is wat in de buurt komt .
qua model prijs verhouding en
het voordeel simpel in elkaar gooien en vliegen .
ik heb nog geen brevet maar wel te verstaan .
ik heb veel ervaring met een motor model
met de zelfde manier van besturen
heb je nog nooit gevlogen ?
zoek dan iemand die het wel heeft.
of heb je misschien een vlieg simulator ?
is ook niet alles maar is wat.

Groetjes en succes afz rob
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the_generix
Senior contributor

Joined: 01 Jan 2002
Posts: 36
Location: veghel
Status: Offline

Posted: Wed 02 January 2002, 11:44    Post subject:

hoi,
ik ben begonnen met de ranger van robbe maar ik ben er niet zo enthousiast over.
Ik ben begonnen met een vlieger en ik heb er lang over gedaan om het vliegen onder de knie te krijgen.
Ik had na een half jaar een charter van robbe gekocht en gebouwd, en dat worp wel vruchten af.
het is nu een leuk toestel om erbij te hebben maar niet om mee te leren vliegen.
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the_generix
Senior contributor

Joined: 01 Jan 2002
Posts: 36
Location: veghel
Status: Offline

Posted: Wed 02 January 2002, 11:46    Post subject:

dat moet natuurlijk begonnen met vliegeN zijn
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unusual rc

Joined: 12 Jul 2002
Posts: 1
Location: Den Haag
Status: Offline

Posted: Fri 12 July 2002, 18:48    Post subject:

Hallo,

Ook voor mij was de Robbe Ranger mijn eerste toestel. Maar ik heb hem direct omgebouwd naar 3 kanaals bediening door er een snelheidsregelaar in te zetten. Dit heb ik gedaan
in overleg met een zeer ervaren modelvlieger die mij de beginselen heeft bijgebracht.

Een ander slecht punt is dat het vliegen op 7 cellen met de standaard propeller erg tegenvalt. Ik heb er eerst een (geleende) dure Planeta vertraging ingezet waarmee het toestel
zeer goed vloog, met wel 10 minuten motorvlucht op een Sanyo 1700 mAh pakket.

Nu heb ik er een goedkope Graupner vertraging opgezet. Ik ben nog bezig met het testen van de juiste propeller.

Kijk voor meer info op mijn site:
http://home.wanadoo.nl/stuip
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tigermoth
Junior contributor

Joined: 20 May 2002
Posts: 8
Location: Almere-FL-
Nederland
Status: Offline

Posted: Thu 01 August 2002, 10:51    Post subject:

goh generix..

dus jij bent zo'n neerlandicus die absoluut foutloos schrijft en het nodig vind om kleine foutjes te verbeteren!?

wat flauw..

2 the point plz..

usty, rico
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