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Instellen Spektrumzender voor een motorzwever met kleppen en ailerons. Inclusief 
Kraaienstand 
Versie 2.7 
14 juni 2020 
Update: 30 augustus 2020 
Met dank aan Robin, Gijs en Robbin. Voor hun goede raad en voor het voorvliegen, zodat ik 
daadwerkelijk het effect van de kleppen en ailerons op de daalsnelheid kon meemaken. 
 
Instellen van een motorzwever met ailerons en kleppen. 
We gaan de kleppen instellen, zodat we door een schakelaar om te zetten, de beide kleppen 
onafhankelijk van de ailerons kunnen bedienen. Ze gaan dan naar beneden of naar boven 
afhankelijk van je instelling in het menu. 
We hebben bijvoorbeeld dit toestel met ailerons en kleppen: 
Een simpel toestel wat prima vliegt en ook goed te landen is zonder kleppen, maar wat we 
met deze kennis zo goed mogelijk gaan instellen, zodat we optimaal van het vliegen kunnen 
genieten. Hier hebben we een 6 kanaals ontvanger. 
 

 
 
Elke zender is anders, dus je moet wel even zoeken op je eigen zender: hier gebruiken we 
een Spektrum DX8 gen2. 
We beginnen met de kanalen toe te wijzen. 
Kies voor nieuw type: motorvliegtuig 
Stel bij aircraft type in:  
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Dan kijk je bij Channel assinments; RX Port assignments en je plaatst de juist plugjes op de 
juiste plekken. 
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Wel even daadwerkelijk op je ontvanger ook doen!! Hier hebben we een 6 kanaals 
ontvanger. 
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Dan pas krijgen we er in het system menu, een menu erbij:  
Het flapmenu: 
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Dan switch kiezen – hier schakelaar D en bijvoorbeeld:  
 
Speed: 1.4 
 
 
De kleppen moeten naar beneden en wel met een maximale uitslag; dus zo laag mogelijk. Je 
wilt behoorlijk wat snelheid uit het toestel kunnen halen. Er moet wel wat gemixt worden 
met de elevator, omdat de neus iets omhoog gaat. Dat zie je terug in het menu flapsysteem.  
 
Als je de switch zou overhalen, gaan de ailerons – sterk overdreven- met een klap naar de 
gewenste stand. Dan kan ook rustig aan door de speed van de handeling op 1.4 te zetten 
	

Nog wat extra “leesvoer”: 
 
Wil je alles nog een s lezen over differential: https://www.modelairplanenews.com/aileron-
differential-why-its-so-important-and-how-to-set-it-up/#visitor_pref_pop 
 
En ook hier een uitleg: https://www.rc-airplane-world.com/aileron-differential.html 
 
 
Wil je alles nog een op een andere manier lezen: Hoe flaperon in te stellen op een 
spektrumzender: https://www.flitetest.com/articles/spektrum-flaperon-setup-full-tutorial 
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Zoals hierboven omschreven wordt is de manier waarop een beginnende zwever een zender 
kan instellen om het vlieggedrag van de zwever optimaal te krijgen om meer te genieten van 
het vliegen. Er zijn echter veel meer manieren om je zwever optimaal te krijgen. Meestal 
ingesteld door ervaren zwevers, die al veel ervaring hebben. 
Ook is hier op het forum in 2014 al over gemeld, maar houdt er wel rekening  mee, dat de 
huidige zender veel meer instellingen hebben, die vroeger met de hand ingesteld moesten 
worden.: https://www.modelbouwforum.nl/threads/ailerons-cirrus-instellen-als-remklep-
met-spektrum-zender.265680/ 
 
Nu gaan we een toestel opbouwen met een 8 kanaals ontvanger. Hierbij is de kraaienstand 
in te stellen. 
De kraaienstand:  
Wat is de kraaienstand? Dat is de instelling, waarbij we met een druk op de knop de kleppen 
maximaal naar beneden kunnen zetten en de beide ailerons omhoog. 
 
We gaan naar dezelfde zwever toe met ailerons en kleppen: 
Bij aircraft invullen: motorzwever 
Bij Aircraft type: Dus 2 ailerons en 2 flaps. Elke servo wordt nu individueel aangestuurd. 
 

 
 
 
Dan kijk je bij Channel assinments; RX Port assignments en je plaatst de juist plugjes op de 
juiste plekken. Je zult nu wat meer losse kabels moeten hebben om de vleugelservo’s te 
kunnen aan sluiten. 
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Nu zie je dus dat je plekken te kort komt. Je hebt een 8 kanaals zender nodig, wat hier het 
geval is. Het nut van een 8 kanaals ontvanger bij deze zwever!!!!! 
 
Hier heb je dus ook weer het differential menu: Met het differential stel je met een switch – 
of je kunt het altijd aanlaten staan- een klein verschil in voor de uitslag van de ailerons. Je 
krijgt dan in de bochten een betere “Drag” = opwaartse kracht van de tips -die er voor 
zorgen, dat je vliegtuig een echte bocht maakt en niet als een soort bocht vanuit het midden 
van het vliegtuig. 
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We gaan eerst de flaps instellen 
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Nu wil je natuurlijk , dat de Ailerons omhoog gaan en de flaps naar beneden en dat allemaal 
met een switch en nog tegelijkertijd ook. 
We gaan naar het mix menu en stellen daar de mix in op het eerste het beste lege kanaal 
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We stellen in dat als de flaps omlaag gaan de ailerons gelijk mee – FLP>Ral -moeten 
bewegen. We stellen Switch A in als voorbeeld. 
Mocht het nu zo zijn dat er maar een aileron beweegt of verkeerd beweegt, dan ga je in de 
mix naar Lal en stel je daar de zaak negatief in. 
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Mocht er nu een verkeerde beweging in het verplaatsen van de aileron en/of flaps zijn, kun 
je met offset wat wegwerken.  
 
Verder nog even in te stellen:  
Bij gebruik van de remkleppen komt de neus van de zwever omhoog. Om dit te compenseren 
wordt een mix ingesteld met het hoogteroer.  
 
Dat was het. 
We kunnen nu dus de flaps gebruiken bij de landing met switch D en de Kraaienstand met 
switch a. 
 
We kunnen natuurlijk deze standen niet alleen gebruiken bij een zwever, maar ook een 
motorvliegtuig kun je dat zo instellen, als je bijvoorbeeld op een klein veld moet landen met 
hoge bomen, zodat je steeds moet landen onder niet ideale omstandigheden.  


