
PALIO PRO ARF 
S2084 
 
Techncké údaje 
 
Rozpětí:   2150 mm 
Délkat:   1150 mm 
Letová hmotnostt: 1120 g – 1860 g 
Plocha křídla:  42 dm2 
Plošné zatížení:  27 – 44 g/dm2 
Pohonná jednotka: „600“ s převodovkou, 6 - 8 článků 1200 - 3300 mAh 
Řízené funkce:  směrovka, výškovka, motor 

 
 
ÚVOD 
 Dovolte, abychom Vám popřáli ke koupi stavebnice modelu PALIO PRO ARF. Věříme, že s ním 
budete spokojeni ať se rozhodnete postavit jej jako kluzák či jako elektrolet. V bezmotorové verzi jde o velmi 
všestranný model a zalétáte si s ním dobře jak v termice tak i na svahu. U elektroletu zjistíte, že model je 
obratný a stabilní, je vhodný pro výuku pilotáže a lze jej využít pro rekreační létání v termice. Vynikající 
sklolaminátový epoxydový trup ASTRA patří opravdu mezi to nejlepší co lze nalézt na trhu a patřičně 
zhodnocuje Vaši investici. Také čas potřebný k dokončení modelu není příliš dlouhý a my věříme, že oceníte 
naši snahu tuto činnost Vám co nejvíce ulehčit. 
 
PŘED  ZAHÁJENÍM  STAVBY 

Podrobně prostudujte stavební návod i ilustrativní obrázky - takto strávený čas se Vám vrátí při 
samotné stavbě. Každý krok stavebního postupu je postupně očíslován a má přiřazen ilustrativní obrázek.  
V případě potřeby použití lepidla je vyznačen jeho typ. 
 
KONTROLA  OBSAHU  STAVEBNICE 
 Nejdříve zkontrolujte úplnost stavebnice. S využitím obrázků označte všechny dřevěné součásti 
odpovídajícím číslem. Vyloupněte výseky a opatrně je zabrušte. 
 
POTŘEBNÉ  NÁŘADÍ  A  POMŮCKY 
- Modelářský nůž 
- Nůžky 
- Brusný blok, střední a jemný brusný papír 
- Pravítko a trojúhelník 
- Vrtáky o průměru 1.5, 2 a 3mm 
- Samolepicí pásku 
- Kladívko 
- Pětiminutové epoxy nebo vteřinové lepidlo 
- Pilku na kov 
 
KLUZÁK  NEBO  ELEKTROLET ? 
 PALIO PRO je velmi všetrannný model. Létá velmi dobře jako kluzák i jako elektrolet. V prvním 
případě přeskočte body 3 až 5, ve druhém případě pak body 1 a2. 
 
1. Instalace vlečného háčku  ( Pouze kluzák) 
Z výseku [DC] vyloupněte dvě podložky vlečného háčku [DC-1] vlepte je (Epoxy) dovnitř trupu [1] ve 
vzdálenosti asi 330 mm od přídě trupu. 
 
2. V ose trupu vyvrtejte v jeho spodní části otvor o průměru 1.5 mm vzdálený asi 360mm od přídě. Do otvoru 
našroubujte vlečný háček [B2.5]  
 

 
3. Instalace elektromotoru (Elektrolet) 
Pilkou na kov odřežte špičku trupu podle linky viditelné na přídi trupu. Je  lépe řezat s větším přídavkem a 
zbytek materiálu odbrousit. 
 
4. Epoxydem slepte k sobě dvě motorové přepážky [DC-2]. 



 
5. Vyvrtejte otvory průměru 3 mm pro upevňovací šrouby motoru. Přišroubujte motor k přepážce [DC-2] a 
zkontrolujte zda lícuje s otvorem v trupu. Motorovou přepážku s motorem vlepte do trupu tak, aby kužel 
lícoval s obrysem trupu a osa motoru byla správně ustavena. 

6. Trubku  [B2-1] nasuňte do trupu a nasucho ji slícujte s dosedací plochou křídla.  
 
7. Vlepte trubku [B2-1] (Epoxy) do trupu. Dbejte aby nedošlo ke vtečení lepidla do trubky. S právné ustavení 
v trupu ukazuje obrázek. 
 
8. Z výseků [DC-3], [DC-4], [DC-5] a [DC-6] slepte překližkovou kostru. (Epoxy). 
 
9. Do dílu [DC-3] vyvrtejte otvory průměru 2 mm pro uchycení serv a vypínače. 
 
10. Kostru zasuňte a zalepte do trupu ve vzdálenosti asi 130 mm od nosu trupu nebo kužele. (Epoxy). 
 
11. Vrtákem o průměru 3 mm vyvrtejte do trupu výstupní otvory pro plastové trubky táhla směrovky a 
výškovky. 
 
12. V kýlu vyřízněte dvě drážky pro závěsy směrovky [B2-13] . Polohu kontrolujte podle drážek 
předseknutých ve směrovce. 
 
13. Směrovku [3] spojte (Epoxy) s kýlem vlepením dvou závěsů [B3-13]. Postupujte opatrně tak, aby se 
směrovka volně pohybovala a aby nedošlo ke slepení kýlu a směrovky. 
 
14. Spojku výškovky [B2-14] vlepte do trupu epoxydem tak, aby byl kolmá jak k ose trupu tak i ke kýlu a její 
délka byla na obou koncích stejná. Musí být rovnoběžná při pohledu zezadu se spojku křídla! 
 
15. Výškovku [4] si rozdělte na levou a pravou. Levá má ve spodní části předvrtán otvor pro kroužek [B2-15]. 
z této strany vyřízněte  otvor pro tento kroužek. Na zadní spojce výškovky [B2-2] začištěte hrany. vložte 
kroužek [B2-15] do otvoru ve výškovce a spojku [B2-2] nasuňte do zadního otvoru ve výškovce.  
 
16. Pokud je vše slícováno, zalepte kroužek  [B2-15] do výškovky. Správnou polohu kontrolujte pomocí 
spojky. 
 
17. Spojku výškovky poutá červík [B2-11]. S právnou funkci objasňují obrázky. 
 
18. V pravé polovině výškovky [4] jdo předvrtaných otvorů nainstalujte páku [B2-7] maticemi [B2-8]. Spojku 
výškovky [B2-2] vlepkte (Epoxy) tak, aby ven vyčnívala do vzdálenosti 50 mm. 
 
19. Do trupu vlepte epoxydem plastové trubky [B1-3] táhla směrovky a [B1-4] táhla výškovky tak, aby z trupu 
vyčnívaly 2 cm. Uvnitř trupu se táhla kříží, servo směrovky je v trupu napravo, výškovky vlevo 
 
20. Do předvrtaných otvorů směrovky [3] nainstalujte páku [B2-7] maticemi [B2-8]. 
 
21. Přišroubujte serva k desce [DC-3] (šrouby nejsou součástí stavebnice). 
 
22. Táhlo směrovky [B1-1] a výškovky [B1-2] nasuňte do plastové trubky [B1-3] a  [B1-4]. Na ohyb tvaru 
Z nasuňte páky serv a zkontrolujte správnou délku plastových trubek, která má končit těsně za držákem 
trubky [B2-4]  podle znázornění na obrázku 23. 
 
23. Držáky táhla [B2-4] přilepte (Epoxy) na desku serv a ke stěně trupu. Plastové trubky [B1-3] a  [B1-4] 
nalepte do držáků [B2-4]. 
 
24. Délku táhla [B1-2] upravte tak, aby po nasunutí závitové koncovky [B2-9] s našroubovanou vidličkou [B2-
10] bylo servo ve středové poloze a směrovka v neutrálu.  
 
25. Závitovou koncovku [B2-9] připájejte k táhlu. 
 
26. Skompletujte výškovku [4] a  délku táhla výškovky [B1-1] upravte tak, aby po nasunutí závitové koncovky 
[B2-9] s našroubovanou vidličkou [B2-10] bylo servo ve středové poloze a výškovka v neutrálu. Závitovou 
koncovku [B2-9] připájejte k táhlu. 
 



27. Ořízněte potahovou fólii na dosedacích plochách ucha i křídla. Zkontrolujte stejné vzepětí u obou polovin 
křídla. 
 
28. Uši přilepte ke křídlu, zkontrolujte vzepětí a zajištěte proti pohybu do vytvrzení lepidla. 
 
29. Prořízněte otvory pro upinací šrouby křídla na povrchu horní strany křídla. 
 
30. Do vložek upinacích šroubů křídla [B2-12] zašroubujte dočasně šrouby[B2-17]. Naneste tenkou vrstvu 
lepidla na závit vložek a na stěny otvorů v křídlech. Sestavu opatrně zašroubujte do křídla. Po vytvrzení 
lepidla šrouby [B2-17] vyšroubujte ven. Pokud si chcete být opravdu jisti, že šrouby půjdou vyšroubovat, 
doporučujeme je před našroubováním do vložek potřít tenkou vrstvou tuku či oleje. 
 
31.  Brusným hranolem zaoblete konce spojky křídla [B1-5]. 
 
32. Brusným hranolem zaoblete vždy jeden z konců ustavovacích kolíků křídla [B2-3]. Kolíky zalepte do 
otvorů v obou polovinách křídla zaoblenými konci ven. 
 
33. Spojku křídla [B1-5] zasuňte do trupu tak, aby byla zhruba uprostřed. Nasuňte jedno křídlo, zajistěte jeho 
polohu našroubováním červíku [B2-11],  nasuňte druhou polovinu křídla a rovněž zajistěte červíkem 
[B2-11]. Pro zašroubovní červíků použijte imbus klíč [B2-16]. Pro další sestavování a rozebírání křídla pak 
stačí povolit již jen jeden spoj - spojka křídla pak zůstává v druhém křídle. Zkontrolujte geometrii křídla, 
ocasních ploch a souměrnost celého modelu. 
 
34. Nůžkami odstřihněte podél vnějšího obrysu kabinu [5]. Kabinu odstřihněte s přídavkem 1-2 mm. Do 
přesného tvaru kabinu dobrušte až při lícování s trupem. 
 
35. Kabinu [5] přilepte kousky samolepicí pásky k trupu. V ose trupu vyvrtejte ve vzdálenosti asi 5 mm od 
předního i zadního okraje kabiny otvory o průměru 1,5 mm. Nožem prořízněte k vyvrtaným otvorům kabiny 
[7] drážky, které umožní nasazení či sejmutí kabiny její pouhou mírnou deformací bez odšroubovávání 
upevňovacích šroubů [B2-6]. V horní části trupu za kabinou vyvrtejte otvor o průměru 2 mm pro vyvedení 
antény přijímače. 
 
36. Na obrázku je znázorněna instalace RC soupravy a pohonu u obou verzí. 
 
37. Dokončete instalaci RC vybavení zabudováním baterií, přijímače a vypínače podle schematu. 
 
38. Výchylka směrovky záleží na osobních požadavcích pilota. Pro první lety doporučujeme nastavit 
výchylky směrovky na 30° na obě strany. Rovněž maximální výchylky výškovky jsou dány požadavky pilota. 
Navrhujeme začít s výchylkami 10°. na obě strany a později upravovat podle vlastních zvyklostí. 
 
39. Na model nalepte obtisky dle obrázku na krabici nebo podle Vašeho vkusu. 
 
40. Zkontrolujte polohu těžiště a model případně dovažte tak, aby těžiště bylo asi 70 - 75mm od náběžné 
hrany křídla - kontrolováno u trupu. Nutnost případného dovážení je dána - především u kluzáku - hmotností 
použitého přijímače a baterie. 
 
UPOZORNĚNÍ! 
 
Celý model a obzvláště jeho křídlo jsou navrženy tak, aby vydržely zatížení při běžném létání. 
Toto upozornění je určeno především těm, kteří si PALIO PRO postaví v elektro verzi. Model je natolik 
výkonný, že s ním lze dosáhnou i takových letových režimů, které hrozí buď částečným poškozením nebo 
úplným zničením modelu - stejně jako u skutečného letadla. Proto Vás prosíme, NEPOUŽÍVEJTE výkonější 
motor než jje dopopručen. Mějte vždy na paměti, že k udržení přijatelné míry bezpečnosti je vždy 
bezpodmínečně nutný ROZUM. 
 
Přejeme Vám hodně radosti s Vaším modelem PALIO PRO ARF! 
 
SEZNAM  SOUČÁSTÍ  STAVEBNICE 
 
Číslo  Množství Popis 
1  1  Trup 
2  2  Střední části křídel 
2a  2  Uši křídel 



3  1  Směrovka 
4  2  Pravá a levá výškovka 
5  1  Kabina 
  1  Sáček B1 
  1  Sáček B2 
  1  Výsek DC 
  1  Návod 
  1  Obtisk 
 
Sáček B1 
 
Číslo  Množství Popis 
B1-1  1  Táhlo směrovky 
B1-2  1  Táhlo výškovky 
B1-3  1  PVC trubka směrovky 
B1-4  1  PVC trubka výškovky 
B1-5  1  Kovová spojka křídla 
 
Sáček B2 
 
Číslo  Množství Popis 
B2-1  1  Mosazná trubka 
B2-2  1  Zadní spojka výškovky 
B2-3  2  Kolík křídla 
B2-4  2  Držák táhla 
B2-5  1  Vlečný háček 
B2-6  2  Šroub kabiny 
B2-7  2  Páka řízení 
B2-8  4  Matice M3 
B2-9  2  Závitová spojka 
B2-10  2  Vidlička 
B2-11  3  Červík 
B2-12  2  Upínací šroub křídla 
B2-13  2  Závěs kormidel 
B2-14  1  Přední spojka výškovky 
B2-15  1  Kroužek výškovky 
B2-16  1  Imbus klíč 
 
Výsek DC 
 
Číslo  Množství Popis 
DC-1  2  Podložka pro háček 
DC-2  2  Motorová přepážka 
DC-3  1  Deska uložení serv 
DC-4  1  Střední přepážka 
DC-5  1  Koncová přepážka 
DC-6  4  Výztuhy 
 


