
Pieni opas RC-autoiluun

Rc-autot (rc=radio controlled) ovat pienoismalleja, joita ohjataan
radio-ohjauslaitteella. Rc-autoja on monen kokoisia ja eri kokoluokkia
kuvataan mittakaavalla suhteessa oikeisiin autoihin (1:18, 1:12, 1:10, 1:8
ja 1:5). Autoja liikuttavat joko akkukäyttöiset sähkömoottorit tai
polttomoottorit, joissa polttoaineena on joko metanoli tai bensiini.

RC-autoilussa yhdistyvät autojen rakentamisen ja huoltamisen vaatima
näpertely ja ajamisen myötä koettava vauhti ja motoristen taitojen
oppiminen. RC-autoilu on hauska harrastus, joka sopii lähes kaikille ikään
ja sukupuoleen katsomatta ja jota voi harrastaa juuri sillä taito- ja
kustannustasolla kuin itse haluaa.

Radalle vai maastoon?

Radio-ohjattavat autot voidaan jakaa kahteen pääluokkaan sekä
moottorityypin että ajoalustan mukaan: sähköautoihin ja
polttomoottoriautoihin ja edelleen rata-autoihin (touring) ja
maastoautoihin (crossi). Sähkö-touring-autoilla ajetaan kesällä ulkona
asfalttiradoilla ja talviaikaan huopapintaisilla sisäradoilla.
Polttomoottori-touring-autoilla ajetaan vain kesällä ja vain tarkoitukseen
osoitetuilla radoilla. Touring-autot muistuttavat koriltaan oikeita
kilpa-autoja. Autot ovat nelivetoisia ja renkaat ovat valettua kumia.
Yleisimmät 1:10-luokan
touring-autot ovat
pituudeltaan noin 40 cm ja
painavat noin 1,4kg.

Suurimmat touring-autot ovat
kokoluokaltaan 1:5 ja pituutta
näillä järkäleillä on noin
metrin verran ja painoakin
noin kymmenen kiloa.



Touring-autojen huippunopeus on vaihteiston välityksestä, moottorista,
radasta ja luokasta riippuen 40 – 100 km/h.

Maastoautoilla (crossi-autot) ajetaan yleisimmin savi- tai turf-pintaisilla
maastoradoilla. Crossi-autot ovat monikäyttöisiä, sillä niillä voidaan ajaa
myös hiekkapintaisella pihalla, sorakuopalla tai vaikkapa lyhyeksi leikatulla
nurmikolla. Kuten rata-autoilussakin, myös crossi-autoja on varsin paljon
erilaisia. On takavetoisia, nelivetoisia, sähkömoottorilla ja
polttomoottorilla.

Yleisimpiä crossiluokkia kilpailuissa ovat 1:10 -koon sähköautot taka- ja
nelivetoisina ja 1:8-luokan nelivetoiset polttomoottoriautot.
Crossi-autojen huippunopeus on välityksestä, moottorista ja luokasta
riippuen 35-80km/h. Muita ajoneuvoluokkia ovat rata-autojen ja
maastoautojen erilaiset
sovellukset, mm. short course
-autot, drifting-autot ja Minit.
Rata-autoja isompipyöräiset
maastoautot soveltuvat erityisen
hyvin huvitteluajoon myös silloin,
kun varsinaista rc-käyttöön
suunniteltua rataa ei ole
käytettävissä.

Sähkö vai polttomoottori –
valitse ajopaikan ja
taitotason mukaan

Nykyaikaiset pienoisautot ovat varsin varmatoimisia ja luotettavia laitteita
riippumatta käyttövoimasta. Sähkömoottoriautot ovat hajuttomia, hiljaisia
ja helppokäyttöisiä myös asutuksen keskellä ajettaessa.
Polttomoottoreiden myötä mukaan tulee ääni, haju ja rajallisemmat
ajomahdollisuudet. Harrastusta aloittavalle onkin helppo suositella
sähköautoa; ajominuutteja/huoltominuutti on helpompi kerryttää
yksinkertaisemmalla sähköautolla. Sähkömoottoriautot ovat erittäin
suorituskykyisiä ja luotettavia laitteita.



Kerhotoiminnasta ja kilpailuista harrastuksen suola
Yleisin paikka rc-autolla ajamiseen on oma piha tai parkkialue. Tähän ns.
pihasuditteluun kuitenkin yleensä kyllästyy varsin nopeasti, varsinkin jos
ajoseuraa ei ole. Ennemmin tai myöhemmin oikean radio-ohjattavan
auton hankkinut haluaa päästä vertaamaan omaa autoaan ja ajotaitojaan
muiden harrastajien kanssa. Kilpailuihin mukaan lähtemisen myötä
aukeaa harrastukseen kokonaan uusi ulottuvuus. Kilpailutoimintaan
osallistuminen ei kuitenkaan ole lainkaan ole mielekkään harrastamisen
edellytys. Kerhotoiminnan kautta on mahdollisuus saada kavereita,
teknistä tukea ja mukavia hetkiä muiden harrastajien kanssa, vaikka
kilpaileminen ei kiinnostaisikaan.

Kerhon kautta mukaan toimintaan
RC-harrastus on mukavaa kotosalla, mutta erityisen hauskaa hyvässä
seurassa. RC-autoilun harrastuskerhon suojiin kannattaa hakeutua heti,
kun laji alkaa vähänkin kiinnostaa. Kerhoilta on saatavissa neuvoja
harrastustoimintaan ja neuvoa kannattaa kysyä jo ennen ensimmäisen
auton hankintaa. Rahanarvoinen vinkki onkin paikallaan: Autoa
hankkiessa kannattaa heti sijoittaa laadukkaaseen ja tunnettuun merkkiin,
niin säätyy paljolta harmilta. Näin toimivuus on käytännössä koeteltu ja
varaosia varmasti saatavilla. Kysymys ei kuulu, että ”meneekö rikki”, vaan
”mitä sitten kun menee”.

Käytetyillä laitteilla pääsee alkuun
Auton lisäksi harrastaja tarvitsee
radio-ohjauslaitteet ja
sähkövarusteet niin sähkö- kuin
polttomoottoriautoonkin.
Aloittelijalle erittäin suositeltavaa
on hankkia kalustoa käytettynä.
Aktiiviharrastajat vaihtavat
kalustonsa säännöllisesti
uudempaan, joten huollettuja
laatuautoja ja muita tarvikkeita
on hyvin tarjolla.



Hyvän paketin harrastuksessa tarvittavaa välineistöä voi kaikkinensa saada
noin 600 eurolla, mutta alkuun pääsee jo pienemmälläkin sijoituksella.
Ennen hankintojen tekoa kannattaa käydä paikallisella kerholla
tutustumassa toimintaan ja välineisiin.

KESKUSTELUA JA TIETOJA RC-AUTOILUSTA:

www.rc10.fi – Suurin suomalainen RC-autoilun keskustelufoorumi.

KOTIMAISIA LAITE- JA TARVIKEKAUPPIAITA:
www.eurorc.com – EuroRC
www.future-rc.fi – Future-RC
www.hobbyfactory.fi – Hobbyfactory
www.hobbylinna.fi – Hobbylinna
www.rcautot.fi – by EuroRC, valmispaketteja aloittaville harrastajille

UUTISIA, KILPAILURAPORTTEJA, VIDEOITA YM.
www.redrc.net – RedRC.net Suurin RC-autoiluun keskittynyt kansainvälinen
uutissivusto.

http://www.rc10.fi
http://www.future-rc.fi
http://www.hobbyfactory.fi
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