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plovila

Model hidrogliserja odlikuje zelo lep videz pri 
vožnji po vodi, s pravo izbiro gume za pogon pa 
bo model dosegel zavidljivo hitrost. Izdelava je 
dokaj enostavna potrebujete le kos lesene lepenke 
ali vezane plošče in nekaj kartona. Za leplenje 
uporabite vodoodporno lepilo za les, za barvanje 
pa vodoodporne barve.

Iz lesene lepenke ali vezane plošče, debele okoli 4 
do 5 mm, z rezljačo izrežite glavne sestavne dele 
in jih med seboj pravokotno zlepite. Ko se lepilo 
posuši položite na stranico debelejši karton in ga 
s svinčnikom obrišite po zunanjih linijah. Če je 
potrebno nagnjenost stranic še malo obdelajte z 
brusnim papirjem, da se bo karton lepo prilegal. 
Nato s škarjami to obliko izrežite in stranice 
prilepite na leseno konstrukcijo. Da bodo stranice 
med leplenjem trdno pritrjene uporabite. Kasneje, 
ko se lepilo posuši pa bucike odstranite in robove 
lepo obrusite s finim brusnim papirjem. Če se na 
spojih pojavi odprtina jo zapolnite z lepilom, kajti 
spodnji del modela mora biti vodotesen.

Na spodnjem delu trupa s šilom naredite dve 
luknjici in vanju privijte dve manjši zanki z lesnim 
navojem, lahko pa uporabite tudi tršo žico 
debeline 1,5 do 2 mm. Prva zanka je pritrjena tako, 
da je ušesce obrnjeno v smeri vožnje, zadnja pa 
pravokotno na prvo. Iz tanke pločevine izrežite 
eliso in jo zvijte, na sredino pa zvrtajte majhno 
luknjico skozi katero vstavite žico in jo oblikujte po 
načrtu v obliki kljukice. Na to žico nataknite tudi 
manjšo kroglico ali perlo. Kljukico z eliso vstavite 
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skozi zadnjo zanko in nanjo nataknite gumo ter 
jo napnite do prve zanke in prav tako pritrdite. 
Za gumo je najbolje uporabiti več tanjših gumic 
saj dalj časa in bolj enakomerno poganjajo eliso. 
Guma tudi ne sme biti preveč napeta, bolje je, da 
nenavita nekoliko visi med obema kljukicama.

Ker hidrogliser zelo hitro reže vodo, mu mora nos 
stati poševno navzgor. Da to dosežete tudi pri 
mirovanju, na zadnji del nosilca motorja pritrdite 
uteži, ki jih naredite iz dveh debelejših kosov železa 
in ju z vijaki pritrdite na nosilec. 

Model je v grobem narejen, potrebno ga je le 
še pobarvati. Uporabite vodoodporne barve, 
če pa boste model barvali s flomastri morate 
celotno površino prelakirati še z vodoodpornim 
brezbarvnim lakom.

Model spuščate tako, da obračate eliso toliko časa, 
da je guma lepo napeta. Ponavadi je to od 30 do 
50 ovojev. Smer navijanja je odvisna od zvitja elise, 
obračati pa morate vedno v nasprotni smeri, kot 
se bo kasneje elisa vrtela. Po nekaj poizkusih boste 
hitro ugotovili s koliko ovoji bo model najbolje plul, 
od tega pa je odvisna tudi dolžina in hitrost plovbe.
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