
N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N18

4 x balsa 2,4 mm (N1/2)

4 x balsa 2,4 mm (N3/4)

14 x balsa 2,4 mm (N5/11)

6 x balsa 2,4 mm

12 x balsa 2,4 mm (N12-17)

2 x balsa 2,4 mm (N18)

16 x balsa 2,4 mm

2 x comp. 2,4 mm (N0)

N17

Tirante inferior

Tirante inferior

Tirantes superiores

Tirante inferiorTirante inferior

Tirante inferior

Tirante superior

Pino de encaixe do estabilizador

Parafuso de fixação do estabilizador

    Bordo de ataque
balsa 12 mm x 18 mm

Longarina principal
balsa 6 mm x 6 mm

  Web shear
balsa 2,3 mm

  Chapeado
balsa 1,6 mm

  Chapeado
balsa 1,6 mm

  Reforço para
ancoragem dos
      tirantes
  (ver detalhe)

    Ponteira
balsa 2,3 mm

  Tubos 6 mm
para baionetas

     Bordo de fuga
balsa 5 mm x 10 mm

Longarina secundária
 balsa 6 mm x 6 mm

Aileron

Articulação para 
acionamento
do aileron

Longarina 
secundária
intradorso

Bordo de ataque

Chapeado

Longarina 
secundária
extradorso

Longarina 
 principal
intradorso

Longarina 
 principal
extradorso

Web shear

Fenda de passagem
do cabo do servo de
          aileron

Bordo de fuga

Horn do aileron

Cabo de acionamento
         do aileron

Servo do aileron

Tubo de passagem do
cabo de acionamento
         do aileron

Balsa 3,2 mm x 9,5 mm

Balsa 3,2 mm x 6,3 mm

   Madeira dura
12 mm x 12 mm

Reforço estrutural
    comp. 1 mmReforço estrutural

    comp. 1 mm

Reforço estrutural
   balsa 3,2 mm

Reforço estrutural
    comp. 3 mm

Reforço estrutural
    comp. 3 mm

N0

Chapeado sobre N0
   com balsa 1 mm

Reforço estrutural
    comp. 1 mm

Reforço estrutural
    comp. 3 mm

Reforço interno
  madeira dura

Reforço interno
  madeira dura

Reforço estrutural
    comp. 1 mm

Peça para
ancoragem 
dos tirantes

Peça para
ancoragem 
dos tirantes

servo do
 aileron

Reforço estrutural
   balsa 3,2 mm

 Balsa
3,2 mm 
x 8 mm

Reforço estrutural
    comp. 1 mm

Peça para ancoragem dos tirantes

Peça para ancoragem dos tirantesPeça para ancoragem dos tirantes

Peça para ancoragem dos tirantes
Peça para ancoragem dos tirantes

Patim

 Estrutura
interna da 
fuselagem
 perfilada

Lateral da 
fuselagem
 perfilada

  Conjunto de 
amortecimento
  para o patim

Fechamento
 sup./inf. da 
  fuselagem
   perfilada

Assento/
encosto

Manche

 Pedal
Encosto/
assento

Patim

Estrutura interna da 
fuselagem perfilada

        Lateral da 
fuselagem perfilada

Freie Deutsche Jugend (1949-1952)

Leme direcional

    Bordo de ataque
balsa 10 mm x 18 mm

  Bordo de ataque
balsa 5 mm x 8 mm

Reforço central
  balsa 10 mm

Reforço para horn
   balsa 10 mm

Furos para guia
    e fixação

Estrutura interna
  balsa 2,3 mm

Horn

Estabilizador/profundor

Horn

Balsa 3 mm x 8 mm

Balsa 3 mm x 8 mm

Balsa 9 mm Estrutura interna
  balsa 2,3 mm

   Reforço
balsa 9 mm

Peça para 
ancoragem 
dos tirantes

Detalhe

Peça para 
ancoragem 
dos tirantes

ReforçoReforço N12

N12

ReforçoReforço

N12
Reforço Reforço

Bordo de ataque
Chapeado

DDR

101

Estrutura para 
  articulação
  balsa 8 mm 
    x 10 mm

Horn

Reforço para horn
   balsa 10 mm

Roldanas

Roldanas

Junção dos cabos vindos dos 
horns do profundor (superior)

 Junção dos cabos 
vindos dos horns do 
 profundor (inferior)

Horns do 
profundor

Horn do leme

Cabos de acionamento
   do leme direcional

Cabos de acionamento
      do profundor

Servo do profundor
Servo do leme

Leme direcional

Cabo de acionamento
   do leme direcional

Servo do leme
Servo do profundor

Cabo de acionamento
   do leme direcional

Cabos de acionamento
do profundor (superior)

Cabos de acionamento
do profundor (inferior)

Roldanas

Schulgleiter 38
DFS SG 38

Chapeado

Horn do leme

 Horn do 
profundor

 Horn do 
profundor

Junção dos cabos vindos dos 
horns do profundor (inferior)

Junção dos cabos vindos dos 
horns do profundor (superior)

Deutsche Forschungsanstalt für Segelflug

Montagem opcional do
  comando de aileron

Horn do aileron

Cabo de acionamento
         do aileron

Tubo de passagem do
cabo de acionamento
         do aileron

Chapeado

Roldanas

servo do
 aileron

  Cabo de 
acionamento
  do aileron

  Cabo de 
acionamento
  do aileronRoldanas

Tubo de passagem do
cabo de acionamento
         do aileron

Chapeado

servo do
 aileron

(N12-17) (N12-17)

(N5/11)

(N5/11)

(N18)

(N5/11)

(N18)

(N1/2)

(N3/4)

(N0)

Opção 1 Opção 2

Fenda de passagem dos
cabos dos servos do leme
         e profundor
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