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1.

Inledning

Det har länge saknats en enkel guide i 1/72 för hur man bygger en korrekt HKP 10A Super Puma. Det finns enkla genvägar att ta, men
en detaljrik modell kräver mycket av byggaren i form av scratchbygge. Denna guide hjälper dig med vilka modeller du ska utgå ifrån,
vad du behöver scratchbygga själv, samt avslutningsvis målning och märkning av din Helikopter 10A. Det är på intet sätt en
byggbeskrivning, utan enbart en guide till en så korrekt HKP 10A som möjligt i skala 1/72.

Förslag på förbättringar mottages tacksamt! Referensbilder hittar du på IPMS Sydosts hemsida.

Niklas Knutzén,
IPMS Sydost

http://www.ipmssydost.org
info@ipmssydost.org

2.

Val av byggsats

Byggsatserna vi behöver för att få till en så
korrekt HKP 10A som möjligt i skala 1/72,
tillverkas av Italeri. Vi behöver kombinera delar
från två satser, enligt nedan. Hur box-arten ser ut
syns på bilderna till höger.

Italeri

AS332 Super Puma
Kitnr: 002

Italeri

AS532 Cougar
Kitnr: 096

3.

Delar från respektive byggsats

Delar måste kombineras från båda byggsatserna. För att underlätta lite finns här nedan en sammanställning på vad som måste tas från
respektive byggsats. Grunden är att utgå från AS532 Cougar (kitnr 096) och bygga efter den beskrivningen, med tillägg och
kompletteringar från AS332-satsen (kitnr 002) och egentillverkade detaljer enligt denna guide.

Komponent:

Från byggsats:

Flygkropp

AS532 (del 15A + 19A)

Radom

AS332 (del 86B)

Stubbvingar med nödflottörer

AS332 (del 40B-45B)

Nosnödflottör

AS532 (del 82B)

Dopplerantenn

AS532 (del 48B)

Främre sökstrålkastare

AS332+532 (del 54B)

Utbyggnad under bakkropp-bom

AS532 (del 79B)

Referensbilder till ditt bygge av HKP 10A hittar du på:
http://www.ipmssydost.org

4.

Kabininredning

Här kommer det krävas mest tid på hela
modellen, då inget av den svenska inredningen
finns med i byggsatsen. I princip allt måste
scratchbyggas. För att få en komplett kabin måste
man ha tillgång till mängder av referensbilder
och massor av tålamod!

Inredningen består i stort av:


Skogsbår



Vinschbår med vakuummadrass



Truppsäten



Sjukvårdsutrustning



Operatörsbord med stol



Ytbärgarstol



Färdmekanikerstol



Vinschlåda



Livbåtar



Brandsläckare

5.

Cockpitinredning

Även cockpit kräver en hel del scratchbygge,
även om man här får betydligt bättre hjälp av
byggsatsen än vad kabinen gav. Eduard har ett
fotoetsset till Super Puman, med artikelnummer
72336. Det setet innehåller en del detaljer till
cockpit som kan vara av nytta. Här gäller som
vanligt att ha referensbilder till hands, då till
exempel instrumentpanelen i setet inte
överensstämmer med en svensk Puma. Färgen är
överlag svart, med grå dynor och vissa spakar
och knappar i rött och gult. I gången mellan
cockpit och kabin sitter en stor säkringspanel på
vänstra väggen, samt en mindre i taket. På
yttersidan av respektive förarstol sitter en livbåt,
samt på högra stolens högra sida även en
förbandsväska. På vänstra stolens högra sida
sitter en brandsläckare.

6.

Motor- och rotordäck

Rotordäck byggs ihop enligt steg 1B i
bygginstruktionen. Även här kan man
superdetaljera, men det syns inte speciellt mycket
när kroppen satts ihop. Färgen på däcket är vit,
och huvudrotorväxeln är blå-turkos, enligt
bilderna till höger. I Eduards etssats följer det
även med luftintag.

När man byggt klart inredningen och rotordäck
kan flygkroppen limmas ihop enligt steg 2 i
byggbeskrivningen. Skippa fönstret 17C, då detta
inte finns på svenska maskiner. De bakre
fönstrena i kabinen är små på HKP 10, så använd
delarna 15C och 18C. Luftintaget byggs ihop
enligt steg 3E.

7.

Huvud- och stjärtrotor

Både huvud- och stjärtrotornavet är målat i en
mörkgrå färg, som med tiden tenderar att bli
rätt sliten. Här kan många detaljer läggas till,
såsom jordkablar, oljeledningar, med mera.
Alla blad är mörkgröna, och huvudrotorbladen
har gula bladspetsar.

Huvud- och stjärtrotor byggs ihop enligt
beskrivningen. Rotorerna sätts på plats under
slutmonteringen, efter målning och dekalering.

8.

Stubbvingar, nödflottörer och landställ

Montera landstället på höger och vänster sida
enligt steg 4 och 5 i byggbeskrivningen, men
vänta med stubbvingarna. Stubbvingarna
byggs ihop med delar från AS332-satsen, steg
4E och 5F. Glöm inte undersidorna, delarna
41B och 44B, som monteras enligt steg 6. På
höger och vänster utsida sitter de bakre
nödflottörerna, som är ljusgrå till färgen. På
undersidan av vänster stubbvinge, långt bak,
sitter en liten strålkastare, riktad bakåt. På
ovansidan sitter infästningen för
kortvågsantennen.

Framme under nosen sitter den främre
flottören, som monteras i steg 9. Man kan dock
med fördel vänta med att montera främre
flottören till efter målning, eftersom den ska
vara grå och flygkroppen mörkgrön.

9. Skrovets undersida
Skrovets undersida är fyllt av detaljer, såsom
sökstrålkastare, radar och radioantenner. Under
nosen sitter radomen för navigeringsradarn.
Radomen tas från AS332-satsen, del 86B. Till
höger om denna sitter en radioantenn, del 57B
i byggsatsen. På respektive sida om
nosställsutrymmet sitter en sökstrålkastare. I
satsen följer det bara med en, så den andra får
tas från AS332-satsen. Dessa delar har
nummer 54B. De utstickande detaljerna mitt på
undersidan är del 50B. Enligt
byggbeskrivningen ska även del 51B monteras,
men denna stämmer ej överens med svenska
HKP 10. Lastkroken finns inte med i satsen,
utan får scratchbyggas, precis som den bakre
sökstrålkastaren, som sitter snett bakom
dopplerantennen, del 48B. Även antennen med
nummer 55B kan användas, se referensbilder
för placering.

10. Stjärtbommen
Utbyggnaden på undersidan av bakkroppen,
mot stjärtbommen, har nummer 79B i
byggsatsen. På undersidan av bommen sitter
diverse antenner. Framifrån och bakåt är det
ADF-antenn, sändarantenn för
radarhöjdmätare (RHM) 1, mottagarantenn för
RHM 1, sändarantenn för RHM 2 och
mottagarantenn för RHM 2. Längs med hela
vänstersidan av stjärtbommen och fenan löper
kortvågsantennen. På vänster och höger sida
sitter två U-formade ILS-antenner. I framkant
av bommens ovansida, till vänster om
centrumlinjen, sitter en ELT-antenn. Alla
antenner måste scratchbyggas, då de antingen
saknas i satsen, eller har felaktigt utseende.

11. Räddningsvinscharna
En annan detalj som kräver omfattande
scratchbygge är de två räddningsvinscharna,
som sitter monterad vid höger sliding door.
Stativ och vinschar är mörkgrå till färgen.
Ringen som kroken sitter i är gul på
huvudvinschen och lysröd på reservvinschen.

12. Övriga detaljer
Övriga detaljer som måste scratchbyggas för
att komplettera modellen är följande:


Sökstrålkastare SX-16 på bakkroppen



Antenner till SÖK-75 på nosen och
luftintagskåpan (vita pinnar, 4 st.)



Pejlantenner på nosen (T-formade)



Vinschstrålkastare på vänster fotsteg



Ett extra pitotrör på vänster sida

13. Målning och märkning
Målningen på HKP 10A har varit densamma
över tiden i Försvarsmakten, dock har det
förekommit en del olika märkningsalternativ.
Här redovisas enbart det nuvarande.

Helikoptern är målad i en mörkgrön kulör,
med lysrött på följande ställen:


Stubbvingarna



Övre delen av motorkåporna



Övre delen av rotorväxelkåpan



Hatten ovanpå rotorhuvudet



Bukfenan under stjärtbommen



Bakre delen av fenan



Stabilisatorn

Kronmärken sitter på undersidan, samt de två
sliding doors. Stubbvingarna pryds av texten
”RESCUE” i reflextape. Helikopterns
anropsnummer är gult och sitter på bommen.

14. Bildgalleri

