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Construction guide
Sbach 342 is superaerobatic model for 4D indoor and outdoor aerobatic flying. Model is produced by modern 
technology on CNC machines from EPP “almost unbreakable” material. This model is powered with brushless motor, 
propeller 10/4,7”. The wingspan of the model is 900 mm  and wing charge is unbelievable only 19,5 g/ sqdm . Accu pack 
LiPol 700 mAh gives together with the power set the pull 500 g while the flying  weight of the airplane is only 395 grams !
The flying time of Zoom Zoom 4D is between 8 to 15 minutes, it depends on the  flying figures. The model is able to 
"torque roll” and then after giving more "gas” to rise verticaly up, looping in “knife” flight and all aerobatic figures. It is very 
easy to land with the model, you are able to do it into your hand if you want like with handlaunchglider.
 
Requirement
4 Channel RC Set with 4 Micro Servos, extension servo cables 100mm 1x and 150mm 2x, brushless 150W (1100 kv), 
Propeller 10/4,7”, Accu pack LiPo 800-1000mAh  (3 cells);  thin type cyanoacrylat (CA) glue and Activator spray, 5 min. 
epoxy.

+40mm

- 40mm

Recommended maximum movements of the control surfaces

Ailerons Elevators+80mm

- 80mm

+85mm

- 85mm

Rudder
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Balance point (CG)

100mm
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Nasaďte na podvozek 10 poloviny trubičky 13 a kola 11. Zajistěte 
trubičky 13 kapkou řídkého vteřinového lepidla. 
Insert half of the tube 13 and wheels 11 on the landing gear 10. 
Use drop of the thin type CA glue to secure the plastic tubes 13 in 
place.
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Modelářským nožem prořízněte do krytů podvozku 9 zářez do 
hloubky 3 mm podle obrázku.
Cut the slot in the landing gear covers 9 using sharp knife. The slot 
must be 3 mm deep.

9

11

10

9

N amáčkněte kryty 9 a zařízněte hrany, tak aby bylo 
možné nasadit  trup a kryty kol. 
Insert landing gear covers 9 on the landing gear and cut the edges 
using sharp knife as shown. 

a podvozek n

RC set- 4 channel  and power set

oříznout
cut out
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Sestavte podvozek podle obrázku. P 8
řídkým CA lepidlem na boky krytů kol 9 a na podvozek 10 podle 
obrázku. Díly musí být zajištěny ve správné poloze až do úplného 
zaschnutí lepidla. Kryty podvozku ani podvozek nelepte k trupu.
Complete the landing gear as shown. Glue the landing gear 
covers 9  into the sides of the wheel pants 8 and  into the landing 
gear 10 as shown. Use CA glue and apply activator spray. The 
parts must be ensured in correct position until the glue is dry. Do 
not glue the  landing gear covers and landing gear on fuselage.

řilepte kryty podvozku  

10

9

8

Přijímač vložte do vyříznuté díry. Připojte serva výškovky, 
směrovky a křidélek k přijímači. Pro připojení regulátoru otáček 
bude pravděpodobně potřeba prodlužovací kabel 100mm a pro 
serva výškovky a směrovky 150mm. Modelářským nožem 
vyřízněte do trupu 1 drážky hloubky 3mm pro servo kabely. 
Kabely zamáčkněte do vyříznutých drážek.
Insert the receiver into place. The fuselage foam will held it in 
place. Plug the elevator, rudder and aileron servos into receiver. 
You will also probably need a 100 mm extension servo cable for 
the speed controler and 150mm for servos rudder and elevator. 
Cut 3 mm deep slot in the fuselage side. Push the servo cables 
into this slots as shown.
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Přijímač
Receiver

Na hřídel elektromotoru nasaďte unašeč a vrtuli (není součástí 
stavebnice), důkladně utáhněte. Při zapojení elektromotoru a 
regulátoru se řiďte návodem výrobce. 

Insert the prop shaft and the propeller to the electromotor (not 
included). Use instruction guide of the manufacturer of the 
electromotor and speed controller. 

Posouváním pohonné 
baterie model vyvažte dle obrázku 42. Modelářským nožem 
vyřízněte do trupu 1 díru pro baterii. Díra musí být o 1mm menší 
než baterie. Akumulátor zamáčkněte do vyříznuté díry v trupu 1.

Moving the accu pack make 
the model balance as shown on picture 42. Into the fuselage 1 cut 
opening for accu pack - the hole must be about 1 mm smaller of 
each side, the fuselage foam will hold the accu pack in the right 
position. The accu pack press into the hole in fuselage 1.

41

Elektromotor

Battery Pack

Electronic
Speed
Controller

Receiver 4 channel

Servos

Ailerons

Elevators

Rudder

LiPo40
21

CA

Ohněte a zapíchtěte ostruhový drát 28 do trupu 1 dle obrázku.
Bend and stick tail wire 28 to the fuselage 1 as shown.

10 mm
30 mm



1    1            Trup / Fuselage
2 1            Levé křídlo / Left Wing Panel         
3 1            Pravé křídlo / Right Wing Panel
4 1            VOP / Horizontal stabilizer
5 1            Směrovka / Vertical fin
6 1            Uhlík 1,5x700mm / Carbon 1,5x700mm
7 1            Uhlík 1,5x800mm / Carbon 1,5x800mm
8 2            Kryt kola / Wheel pant
9 2            Kryt podvozku / Landing gear cover
10 2            Podvozek / Landing gear
11 1            Kolo 32mm / Wheel 32mm
12 2            Lože podvozku / Landing gear mount
13      2            Trubička 1,5/0,5x12mm / Tube 1,5/0,5x12mm
14 1            Lišta 2x8x250mm / Spruce 2x8x250mm
15 4            Konektor táhla / Pushrod connector
16 4            Podložka Quicklock / Washer Quicklock
17 4            “Z” drát 1,6x110mm / “Z” Wire 1,6x110mm
18 1            Páka kormidla (směrovka) / Control horn (vertical fin)
19 1            Páka kormidla (výškovka) / Control horn (elevator)
20 2            Páka kormidla (křidélka) / Control horn (ailerons)
21 1            Drát 1,6x110mm / Wire 1,6x110mm
22 1            Lože motoru / Engine mount
23            4            Vrut 2,9x9,5 / Tapping Screw 2,9x9,5

Číslo    Počet         Název
No.  Qty.         Description

Seznam dílů/Part list

2 3

8

8

9 94

1

7
6

7
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22 20 20

19 18
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Modelářským nožem vyřízněte do křídla díru pro servo křidélek. 
Drážka musí být ze všech  stran o 1mm užší něž servo. Hloubka 
díry musí být taková, aby servo bylo zároveň se spodní stranou 
křídla. 
Using the sharp knife cut an openings for the aileron servos into 
the wing. The openings must be 1mm smaller from  each side. 
The depth must be similar like thickness of the servo.

27

Nastavte serva do neutrálu, nasaďte páky a vložte serva do křídel 
2 a 3. Naznačte si um?stění pák křidélek 20 a modelářským nožem 
prořízněte do křidélek drážky podle obrázku. o 
drážek a zalepte   je řídkým vteřinovým  lepidlem. 
Set servos to neutral and push servos into the holes in the wings 2 
and 3. Mark possitions and cut  slots into the ailerons for control 
horns 20 using sharp knife (according to picture). Insert control 
horns to the slots and glue with CA glue and activator.  

Páky zatlačte d

20

2
3

Vyjměte servo a obalte ho samolepící páskou dokola podle 
obrázku. Servo vtlačte zpět do otvoru v křídle a zajistěte ho 
několika kapkami vteřinového lepidla mezi lepenkou a materiálem 
křídla. Nasaďte táhlo křidélka 15 do konektoru serva 20 a zajistěte 
šroubkem ve správné poloze.
Roll on the servos by self-adhesive tape and then push servos to 
the openings in the wings. Fix servos in place with few drops of  CA 
and activator. Ca glue apply between self-adhesive tape and 
material of the wing. Insert push rod to the  connector and tight the 
screw.

28
CA

2

1 3

Slepená křídla 2 a 3 vložte do trupu 1 podle obrázku.
Insert wings 2, 3 into the fuselage 1 as shown.

29

C D

C=D

A
B

A=B

90°

Kontrolujte správnou polohu křídla k trupu 1. Křídlo musí být 
souměrně a kolmo k  trupu 1. Zalepte důkladně křídlo do trupu 1 
CA lepidlem podle obrázků . 
Check if the wing is in the centre and in the right alignment. Also 
check if the wings is perpendicular to the fuselage side. Glue the 
wing in place using CA glue. Apply glue at the top and than to the 
bottom (as shown).

přimačknout
push

1

Vložte do trupu 1 lože podvozku 12 podle obrázku a zalepte ho po 
celém obvodu CA lepidlem.
Insert the landing gear mount 12 into fuselage 1. Glue the landing 
gear mount 12 into fuselage 1 around the edge. Use  CA glue.

12

CA

30

CA

31



Modelářským nožem prořízněte do trupu 1 zářez do hloubky 
3mm podle obrázku.
Cut the slot in the side of the fuselage 1 using sharp knife. The slot 
must be 3 mm deep.

Namačkněte uhlík 6 do drážky v trupu 1.
Press the carbon 6 into slot.

Položte trup 1 na rovnou pracovní desku a zalepte uhlík 6 do 
drážky CA lepidlem. Body 1-4 opakujte na druhé straně trupu 1.
On the flat board glue the carbon 6 into fuselage 1 using CA glue.
In the same manner install the carbon 6 on the opposite side of the 
fuselage 1.

1

5

3

1

6

1
CA

1

4

15 mm

Přiložte pravítko na trup podle obrázku.
Right position of the slot for the wire 6.

 1 

2

1

6

Sestavte lože motoru 24, vyrovnejte podle obrázku a důkladně 
slepte 5 min. epoxydem.
Glue  the engine mount 24 as shown. Use 5 min. epoxy.

24

5 min

6

Vložte lože motoru 22 do trupu 1 podle obrázku. Otvory v loži musí 
být na pravé straně trupu - zajišťují vyosení motoru doprava. 
Zalepte lože po celém obvodu 5 min. epoxydem.
Insert engine mount 22 into the fuselage 1. Be sure the holes are 
on the right side - look from the top. Glue it in place around the 
edge using 5 min. epoxy. 

1

22

10 mm

90
°

90°
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5 1

18 15

RC souprav u  servo sm ovky  neutrálu. 

 1  zajistěte šroubem konektoru 15 tak, aby 
ovk  byl  v neutrálu.

o  nastavte ěr do Páku serva 
přišroubujte k servu směrovky. Nasaďte “Z” drát 17 do páky 
směrovky 18. Druhou stranu “Z” drátu 17 nasaďte do konektoru 
táhla 15. “Z” drát 7
směr a a  Přečnívající konec “Z” drátu odstřihněte 
cca 5mm od konektoru.
Use your radio system and determine which hole in the servo arm 
will give the desired control throw. Install the servo arm on the 
servo. Insert the “Z” wire 17 into the rudder control horn 18 and into 
the pushrod connector 15. Tighten the screw in the connector 15. 
Cut off the excess “Z” wire 17.

Do pák serv nasaďte konektory táhla 15 a zajistěte podložkami 
Quicklock 16.
Install the pushrod connector 15 to the servo arm. Push the 
Quicklock 16 onto the pushrod connector 15.

15

16

21

4

1

19

17

RC souprav u  servo výškovky  neutrálu. 

 1  zajistěte šroubem konektoru 15 tak, aby 
výškovk  byl  v neutrálu.

o  nastavte do Páku serva 
přišroubujte k servu výškovky. Nasaďte “Z” drát 17 do páky 
výškovky 19. Druhou stranu “Z” drátu 17 nasaďte do konektoru 
táhla 15. “Z” drát 7

a a  Přečnívající konec “Z” drátu odstřihněte 
cca 5mm od konektoru.
Use your radio system and determine which hole in the servo arm 
will give the desired control throw. Install the servo arm on the 
servo. Insert the “Z” wire 17 into the elevator control horn 19 and 
into the pushrod connector 15. Tighten the screw in the connector 
15. Cut off the excess “Z” wire 17.

22

15

7

Modelářským nožem vyřízněte do trupu 1 otvor pro regulátor 
otáček. Díra pro regulátor otáček musí být menší o 1mm než 
regulátor. Regulátor vtlačte do vyříznutého otvoru.
Cut opening for Electronic Speed Controller. Insert Speed 
Controller into opening - the hole must be about 1 mm smaller, the 
fuselage foam will hold the Speed Controller in the right position.

Přišroubujte motor čtyřmi vruty 23 na motorové lože 24.
Screw engine into the engine mount 24 using tapping screws 23.

8

1

25

24

zářez
slot

5 min

5

Zamáčkněte uhlíky 7 do zářezů v křídle. Nejprve zalepte uhlík 7 do 
spodní strany křídla. Přitiskněte křídlo horní stranou na rovnou 
pracovní desku a zalepte uhlík 7 do zářezu CA lepidlem. Otočte 
křídlo a zalepte uhlík 7 na horní straně křídla. Horní strana křídla 
musí zůstat rovná!
Press carbons 7 into slots in the wing. First glue the carbon 7 into 
bottom side of the wing. Put the wing by its top side on the flat 
board and glue carbon 7 into the slot, using CA glue. Turn the wing 
and glue carbon 7 into the slot at the top side of the wing. Top side 
of the wing must remain flat!

7

CA

Na rovné desce slepte křídla 2 a 3 CA lepidlem.
On the flat board glue the wing panels 2, 3 together using CA glue.

23

CA

Modelářským nožem prořízněte do křídla 800mm dlouhý zářez do 
hloubky 3mm pro uhlík 7. Obdobně prořízněte zářez na spodní 
straně křídla.
Cut the slot in the top of the wing using sharp knife. The slot must 
be 3 mm deep and 800mm lenght. Make the same slot in the 
bottom side of the wing.
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1

Levá strana
Left side

Pravá strana
Right side

Serva obalte samolepicí páskou (aby nedošlo k poškození 
krabičky serv lepidlem), namačkněte je do vyříznutého otvoru 
podle obrázků a zajistěte CA lepidlem.
Cover the servos from both sides using self sealing tape.The tape 
defend the servo box at glueing into fuselage. Insert the servos 
into the hole as showns. Us the CA glue.

Modelářským nožem vyřízněte do trupu 1 otvor pro přijímač. 
Otvor musí být na délku i šířku o 1mm menší než přijímač se 
servokonektory.
Using sharp knife cut an opening for the reciever. The opening 
must be 1mm smaller from receiver with servoconnectors.
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Modelářským nožem vyřízněte do trupu 1 díru pro serva výškovky 
a směrovky. Díra musí být na délku i šířku o 1mm menší než obě 
serva  těsně nad sebou.
Using sharp knife cut an opening for rudder and elevator servos. 
The opening must be 1mm smaller from each side.

9
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Do výškovky 4 vyřízněte ostrým nožem drážku 2x8mm pro lištu 
14(2x8x250).
Cut the slot 2x8mm for the spruce 14 (2x8x250) into the elevator 4 
using sharp knife.

1
1
 m

m

4 14
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Na rovné desce zalepte lištu 14 d
Dodržte vzájemnou polohu polovin kormidel - přitiskněte je na 
pracovní desku během lepení. Zastříkněte aktivátorem.
On the flat board glue the spruce 14 into the elevator 4 with thin 
type CA glue and apply the activator spray. Check the right 
position, during the glueing push the elevator 4 to the flat board. 

o výškovky 4 CA lepidlem. 

4

14
CA

14

10mm

Do pravé poloviny výškovky 4 prořízněte  ostrým 
nožem zářez hluboký 5 mm pro páku kormidla 19 (se zářezem).
Using a sharp knife cut the slot for control horn 19 (with slot) into 
the elevator 4. The slot must be 5 mm deep.

 podle obrázku

4

CA

Páku 19 zamáčkněte do zářezu ve výškovce 4 a důkladně zalepte 
CA lepidlem, zastříkněte aktivátorem.
Press the horn 19 into the slot in the elevator 4, using thin type CA 
glue and apply the activator spray.

4

19

10mm

16

Do levé strany směrovky 5 prořízněte ostrým nožem zářez pro 
Páku kormidla 18 do hloubky 5mm.
Using the sharp knife cut the slot into the left side of the rudder 5 
for control horn 18 as shown. The slot must be 5 mm deep.

15mm

5

17

Páku 18 zamáčkněte do zářezu ve směrovce 5 a zalepte CA 
lepidlem, zastříkněte aktivátorem.
Press the horn 18 into the slot in the rudder 5, using thin type CA 
glue and apply the activator spray.

18CA

5

15

Zasuňte VOP 4 do trupu 1 a důkladně přilepte po celém obvodu 
CA lepidlem. Dodržte kolmost VOP k trupu podle obrázku.
Insert the horizontal stabilizer 4 into the fuselage 1 and glue 
arround the edge with CA glue. Check the perpendicularity as 
shown.

CA
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výškovka 4
elevator 4

tup 1
fuselage 1

19

51

CA

4

90
°

výškovka 4
elevator 4

tup 1
fuselage 1

90°

Na označené místo přilepte směrovku 5 vteřinovým lepidlem a 
zastříkněte aktivátorem. Kontrolujte rovnoběžnost a kolmost.
Glue in place rudder 5 with CA  and activator. Check the alignment 
of the rudder  with the fuselage.


