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AIROPULTTEST

VM F3A i 2003 – en dansk landslagspilot starter sin O.S. 140 RX. Flykroppen er sleip, og han mister grepet. 
Han har på shorts, og propellen hakker seg grådig gjennom barhudet innerlår. En god porsjon flaks sørget 
for at han ikke ble kastrert, og slapp unna med en tur på legevakta. Få vil være uenig i at det å starte 
motor uten å sikre flyet er det desidert farligste vi gjør. Vi kan ha en hjelper, bruke tau, pinner eller stativ 
– men de virkelig smarte bruker Airopult.

Airopult løser ikke bare problemet med å holde fast mod-
ellen uten medhjelper. Den gjør også to ting til. Den 
sørger for at modellen ikke glir bakover når du skal 

bruke kraft på starteren. En hendelse med kappet finger i Trond-
heim i 2011 ble forårsaket av en fastbundet modell hvor tauet 
ikke var stramt, og illustrerer hvor viktig dette er. Airopult løser 
også problemet med hvordan få modellen løs når motoren først 
er startet. Det er her navnet kommer inn i bildet, den har en 
katapultfunksjon hvor du bare trår på pedalen, så slippes model-
len fri. Du kan hele tiden ha begge hendene trygt på senderen.

Esken er kompakt og lett. Pga. aluminiumskonstruksjonen 
veier ikke Airopult mer enn en senderkoffert. Alt er flott pakket. 
Den illustrerte bruksanvisningen trengs ikke, katapultfunks-
jonen er fiks ferdig. Så kan du tre på to eller fire medfølgende 
forlengere, alt etter størrelsen på modellen, samt understells-
fester. Disse festes med kulelås og fingerskruer for å tilpasses din 
modell slik at den verken kan flytte seg forover eller bakover. Det 
er kun de aller største modellene som har bruk for de to  ekstra 
forlengerne. Understellsfestene som hindrer modellen fra å trille 
bakover kan tilpasses enten to- eller trepunktsunderstell (som 
på for eksempel Curare), to ulike deler følger med.

Kvaliteten er fantastisk, og alt er solid gjennomført. Utløser-
mekanismen er kraftig,  og gir ikke etter tross iherdige forsøk på 

å bende den opp. Jeg har ingen grunn til å tro at de ikke vil holde 
igjen selv de største bensinmodeller. Hvis det er en begrensning 
her, så ligger det i markfestet. Den eneste delen som er av stål 
er markplata som pedalen hviler på. Den skal bankes fast i bak-
ken med to store spiker iflg. bruksanvisningen. Disse medfølger 
ikke, og jeg anbefaler heller to lange teltplugger, som er vesentlig 
enklere å få opp igjen. Men slurver du her, så holder det ikke at 
Airopulten i seg selv er kraftig, så sørg for at pluggene er lange 
nok.

Pedalen har en ekstra sikkerhetsfunksjon, hvor en knapp 
på siden låser pedalen for å forhindre at noen trår på den 
uforvarende. Du dytter til knappen, så kan du trå på pedalen og 
de to forede fjærbelastede støttene som holder modellen faller 
ned. Skulle understellsfestet være i veien, så vil det falle ned au-
tomatisk, det er hengslet i forkant. Fantastisk genialt. Når du er 
ferdig med å fly klappes det hele sammen og passer i esken som 
du kan bruke til transport og oppbevaring.

Airopult er spansk, koster 130 EUR inkludert frakt til Norge, 
og kan bestilles direkte fra www.airopult.com. De tilbyr klub-
brabatt ved kjøp av flere, og jeg vil absolutt anbefale både piloter 
og klubber å investere i slike.

TEST: AIROPULT SIKKERHETSSYSTEM

Airopult holder flyet mens du starter, og sørger også for at det ikke 
ruller bakover når du dytter starteren på motoren. Den monteres 
uten bruk av verktøy, og foldes sammen for lagring og transport.
Foto via produsenten RC Airogrip

Detalj av utløsemekanismen. 
Støttene er fjærbelastet og faller 
forover når du trår på pedalen. 
Deretter klikkes de lett tilbake på 
plass. Mekanikken er robust og 
tåler de kraftigste modeller.

Pedalen som løser ut har en genial sikkerhetsfunksjon som forhindrer at noen tråkker på pedalen og løser ut modellen uforvarende.
De to hullene er avsett for to store spikre (medfølger ikke) som holder systemet fast til bakken. Jeg vil bruke teltplugger som er lettere å få opp.

Den kompakte esken brukes til å oppbevare og transportere delene. Alt monteres uten verktøy, kun fingerskruer og klikklås. Det medfølger deler 
som passer to- og treleggsunderstell, samt ekstra forlengere for virkelig store modeller. Selve “katapulten” slås sammen som vist på bildet.

Ferdig montert, tilpasset mindre modeller med treleggs understell. Alle vinkler er justerbare for optimal tilpasning til alle typer modeller. Støt-
tene som holder stab’en er polstret.
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