Aanvullende informatie over de bouw van de nieuwe Micro Magic ARTR
Martin Clemens, GER-30, November 2020

Mogelijk zitten er kleine fouten in de eerste serie van de New Micro Magic. Ik schrijf "Mogelijk" omdat
het bedrijf Hacker al een paar dingen heeft veranderd.
Het onderstaande is van toepassing: Sommige dingen zijn belangrijk, andere minder. En aangezien niet
precies bekend is uit welke productielijn uw boot komt, dient u deze punten zorgvuldig te controleren
voordat u met de bouw begint. Iedereen beslist natuurlijk zelf hoe hij zijn boot gaat bouwen. Mijn
uitspraken zijn dan ook uitdrukkelijk mijn persoonlijke beoordelingen!
De term “bouwstap nr. XX” verwijst naar de nummering van de bouwstappen in de bouwinstructies van
Hacker.
Er zal de komende tijd altijd nieuws en aanvullende documenten op de MM website komen, kijk daar af
en toe eens naar!
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De eerste boten zijn afgeleverd!
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Nu de details:
Hoogte van het oog voor van het bevestigingskoord van de fok op het voordek, bouwstap 10
Kort onderdeel 10 met 3-4 mm in voor de installatie of vervang de uitsparingen voor de draad in
onderdeel. Het draadoog hoeft slechts zo hoog boven het dek uit te steken dat het bevestigingskoord
inclusief versteller/schuifje/spanner (bouwstap 60) er doorheen past. Anders is de afstand tussen de fok
en het dek groot en niet optimaal.
Bevestigingspunt v.h. koord van de fok, stap 14/57
Onderdeel 18a in stap 14 en de bijbehorende schroef zou moeten zijn meegeleverd. Monteer volgens
bouwstap 57. Indien het schroefje niet is meegeleverd, draai dan eenvoudig een klein schroefje .
voorzichtig in het dek op een afstand van 50 mm van de middellijn van de romp en zet daar het koord
op vast.
Bevestiging en afdichting van het kapje, stap 66
De kap wordt door de delen 46 in stap 66 in het frame in het dek gedrukt. Als je de onderdelen 46 in ABS
mm hebt, moet je ze verdubbelen met een tweede laag ABS gemaakt van overgebleven stukken. Anders
is de druk niet voldoende om de kap waterdicht te plaatsen. In alle gevallen moet er extra aandacht
worden gegeven aan de afdichting van het kapje, hierbij goed nadenken en wellicht vragen aan andere
NMM bouwers over mogelijke alternatieven zoals dun neopreen, zeer dun schuim of rubber snoer.
Lijmen van de kielkast in de romp, stap 4, en de roerkoning, stap 9 - ARTR-kit
De juiste lijm is belangrijk voor het verlijmen van deze onderdelen (verrassing ...). Ik heb hiervoor altijd
Stabilit Express van Pattex gebruikt. Maar er zijn zeker andere producten. Het is in ieder geval een
belangrijk aspect van deze constructiestap. Bison Kombi Power is in Nederland een goed en beproefd
alternatief.
- ARTR
Nadat bij een van de eerste ARTR's onder belasting lekkage was opgetreden bij lijmverbindingen
van kielkast en roerkoning heeft het bedrijf Hacker deze werkstap herzien en het product voor
aflevering gecontroleerd. Mocht dit probleem zich voordoen tijdens het varen met uw boot, dan
is het een geschikte methode om deze lijmpunten in de romp rondom voorzichtig met
secondenlijm of met Bison Kombi Power te versterken.
Noot: voor verlijmen van ABS kunststof is UHO Plast Special ook zeer geschikt.
De rMM rigs passen niet op de NMM, de mastfitting (onderdeel 22) is gewijzigd Omdat de
compatibiliteit met de oude rigs en hun fittingen behouden moet blijven, is er al een fitting in
productie. Dit betekent dat de rigs die tot nu toe zijn gebruikt, zonder verdere wijzigingen
kunnen worden gebruikt.
Omdat de New Micro Magic wordt geleverd met een complete tuigage en zeil, kunt u deze er
eerst opzetten. En als u bij het aangepaste mastsysteem wilt blijven, kunt u binnenkort een set
van de benodigde fittingen bij Hacker bestellen.
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Contragewicht voor de fokkeboom, stap 54, deel 40
Er was hier een misverstand tijdens het ontwerp - dit onderdeel is echter onmisbaar. Hacker is bezig met
het aanpassen van de productie. Voorlopig blijft het zaak zelf een bijbehorend onderdeel te maken of
oude onderdelen van de MM te gebruiken. Deel 40, dat aan de fokkeboom is vastgelijmd, heeft al het
juiste gat voor de as van het giekgewicht.

Als gewicht zijn “Bullet sinkers” uit de hengelsport zeer geschikt.

Maak het servoplankje voor de zeilservo vast aan de kielkast zodat het kan worden verwijderd, stap 6
- ARTR-kit
Het zeilservobord wordt momenteel in de geleider op de kielkast gelijmd. Dat raad ik af, je hebt
behoorlijke moeilijkheden als er je iets de RC installatie moet aanpassen, bv voor een ander
model servo. Vaak is het dan makkelijker om het hele servobord te verwijderen/vervangen.
Hacker onderzoekt momenteel een aanpassing - voorlopig moet je zelf beslissen hoe je gaat
bouwen. Ik raad aan om een stuk plastic op de kielkast te lijmen als houder voor een kleine
schroef. Dan schuif je het zeilende servobord gewoon in de geleider en zet je hem klem met de
schroef.
- ARTR
Hier wordt de boot afgeleverd met het zeilservobord er al ingelijmd. Het enige alternatief is
daarom om deze houder om te bouwen (af te knippen) zodat er een tweede frame aan de rest
van het bestaande frame kan worden bevestigd.
De meegeleverde servo-arm heeft messing geleiders met scherpe randen, bouwstap 25/26
Om beschadiging van de schoot te voorkomen, moeten deze ogen goed afgerond en ontbraamd
worden. Als alternatief kunt u een eigen oplossing bouwen.
De geleiding voor de fokkeschoot steekt wat te hoog boven het dek, deel 17, bouwstap 13
Kort de uitstekende buis van het onderdeel voor de montage 2 - 3 mm in.
Schootgeleiders hebben te ruwe oppervlakken, delen 17, bouwstappen 13 en 22
Deze gaten moeten met een geschikte boor iets breder worden gemaakt om het ruwe oppervlak te
verwijderen. De uiteinden moeten goed glad en afgerond zijn.
Kiel heeft niet het optimale profiel
Dit heeft een grote invloed op de prestaties van de boot. Daarom was er altijd vraag naar Classic MMkielen, ook voor de rMM en zelfs nu nog. U kunt dit profiel verbeteren door de voorkant rond te
schuren en het taps toelopende profiel dunner te schuren.
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Roeren hebben niet het optimale profiel
Dit heeft ook een aanzienlijke invloed op de prestaties van de boot. Daarom was er altijd vraag naar
Classic MM-roeren, ook voor de Racing MM.
U kunt ook dit verhelpen door de voorkant ronder te schuren en het taps toelopende profiel dunner te
schuren.
Schootverbinding voor grootzeil en fok met de giek/boom, stap 64
De huidige oplossing heeft meer onderdelen nodig en zakt bij twijfel onder de giek/boom door, zodat hij
op het voordek of aan de kap kan blijven haken. Een suggestie voor een vereenvoudiging is te zien op de
foto van een bijbehorend rig.
De U-vormige klemmen glijden te gemakkelijk, delen 37 en 45
Dit is een bekend probleem. De wrijving tussen deze klemmen en de carbon-buis is te
laag. U kunt deze onderdelen ook alleen gebruiken om het snoer te bevestigen en
vervolgens het vast te zetten met wat siliconenslang. Dit is uiteindelijk een vereenvoudiging, je ziet de
uitvoering op de foto van een bijbehorend rig.

Mastgiek is te zwaar, stap 39, deel 32
Onnodig gewicht op de masttop worden vermeden. Daarom kan u het deel van de metalen arm (deel
32) dat in de mast wordt gedrukt in korten tot 1,5 cm.
Het koperen oog in de voorlijk hoek van de fok is te ver weg van het voorlijk van de fok, stap 55
Dit heeft een negatief effect op de positie van de fok, deze aansluiting dient zo dicht mogelijk bij het
voorlijk van de fok te zijn. U kunt dit naar eigen inzicht omzetten; een koperen oog hoeft niet per se
gebruikt te worden.
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Maak de bevestiging van de roeras eenvoudiger, bouwstappen 28 - 31
Als de afstand tussen de roerarm op de roeras en de roerkoning te klein is, kan het roer vastlopen tegen
de romp. Een goede oplossing is te zien op de foto, waar een kleine veertje (van een balpen) onder de
roerarm is geïnstalleerd.

Ich wünsche viel Spaß mit der New Micro Magic!
November 2020 Martin GER 30
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