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Graupners suksess med HoTT 2,4 GHZ-systemet etter 
lansering i 2011/2012 var formidabel. Systemet ble ut-
viklet i samarbeid med SJ i Korea, og etter Graupners 

brudd med JR, fiaskoen med egenutviklede IFS og det kort-
varige samarbeidet med Weatronic, trengte familebedriften 
fra Kirchheim i Tyskland all oppdrift de kunne få. Men det 
var for sent, og virksomheten ble satt under administrasjon 
i 2013. SJ overtok, innsatte nye ledere, beholdt utvikling og 
service i Tyskland og flyttet all produksjon til Korea. SJ er 
åpenbart visjonære typer og satser hardt mot det amerikan-
ske markedet med salg direkte fra egen nettbutikk og den 
nye senderserien MZ. Navnet er neppe tilfeldig – skal man 
lykkes i USA må man se til verdens markedsleder Futaba 
som tradisjonelt forbindes med disse bokstavene i sin topp-
modell 18 MZ.

Den nye MZ-serien må ikke forveksles med MX-  og MC-
serien som er basert på den menyoppbygning som stammer 
fra Graupners samarbeid med JR, og som vi kjenner i gjen 
fra for eksempel JR og Spektrum-sendere. I MZ er all logikk 
og menystruktur bygget opp fra scratch, og minner svært 
mye om Futaba. Et åpenbart frieri til det amerikanske mark-
edet hvor Futaba dominerer.  Vår testradio er en MZ-18, den 
rimeligere lillebroren til MZ-24. Den noe dyrere 24-utgaven 
kan skilte med 12 kanaler, noen flere vingetyper og 4000 
mAh LiPo-batteri. Ellers er de like. 

HVA ER I ESKEN?
Esken inneholder sender, en fin nakkestropp, GR-24 

12-kanals mottaker, senderbatteri, lader, datakabel, USB-
kabel og en bruksanvisning. MIs testversjon inneholdt sågar 
to mottakere, dvs. liten og hendig GR-12L mottaker i tillegg. 

GRAUPNER/SJ

EN NY ÆRA:

Batteriet er et 4-cellers 2000 mAh NiMH batteri som skal gi 
ca 4 timer brukstid. Senderen ser veldig flott ut, og haptikken 
overgår faktisk det optikken lover – den er usedvanlig god 
å holde. Gummigrepene er deilige, den er perfekt balansert, 
ligger svært godt i hendene og stikkene føles nydelige. Om 
du ønsker å sette inn et LiPo-batteri kan du det, det er bare å 
endre batterialarmspenningen i menyen.

Bruksanvisningen er ikke like bra. Det er en svær bok med 
alle tenkelige skjermbilder og rikelig med tekst, men er mer 
som dokumentasjon enn bruksanvisning –den forteller mye 
om hvor du finner X, og hva som skjer når du trykker på X, 
men ikke alltid hva du skal bruke X til. Bruksanvisningen er 
på «engelsk», hastig oversatt fra koreansk.

Senderen kan brukes som mode 1-4. Den kommer ferdig 
oppsatt som mode 2 som er det vi bruker her i Norge, men 

du må selv skru av fjærbelastningen slik at throttlestikka ikke 
sentrerer. Dette er vanlig på de fleste sendere på markedet, og 
Graupner/SJ har løst det veldig bra – du skrur inn en skrue 
bak på senderen til fjærbelastningen er borte. Skru nesten 
helt inn for å ha glatt friksjon, skru helt inn for hakkete frik-
sjon. Genialt. Alle stikkefjærer er justerbare, og en myriade 
av hull under batterilokket bak på senderen lar deg justere alt 
uten å skru fra hverandre senderen. 

HoTT-systemet har taleopplesing av telemetridata, og 
MZ-18 har innebygget høyttaler, noe du vanligvis bare finner 
i konkurrentenes toppmodeller. Bryterne som er lette å nå 
med fingrene overrasker positivt – to geniale trepunkts-
brytere hvor tredje trinn er fjærbelastet – hvorfor har ingen 
kommet på det før? De er geniale til rundetider, nullstilling 
av timer eller telemetridata, brems og masse annet. 

MZ-18 HoTT

Vi forventet en MX-16 med 
fargeskjerm, men den 
nye 9-kanals Graupner/SJ 
MZ-18  overrasker med helt 
nye menyer, brukervennlig 
grafisk display og fantastisk 
ergonomi til knallpris!

GRAUPNER/SJ MZ-18TEST

Baksiden har inngang for minnekort, USB, headphone-jack (har også innebygget høyttaler). Rikholdig tilbehør består blant annet av datakabler, 
nakkestropp i god kvalitet og en GR-24 12-kanals mottaker. Den 3,5-toms trykkskjermen i farger er en fryd å bruke og senderes absolutte høydepunkt
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PROGRAMMERING
Når du skrur på den perfekt balanserte senderen må du 

først sette deg inn i hva som kan trykkes på i det fargerike 
displayet. Ikke alt er til å trykke på, og det er ikke alltid helt 
åpenbart hva som er hva. For eksempel er det en rekke sym-
boler som ser ut som knapper, men som ikke lar seg trykke 
på, og alarm-innstillingene finner du ved å trykke på MZ-
logoen i midten. Du kan styre all programmering med med-
følgende stylus-penn, fingrene, eller med knappene på siden. 
Den 3,5 tommer store skjermen er passe følsom (du kan jus-
tere følsomheten) og svært lyssterk. Dette kan du også jus-
tere, eller skru på høykontrastmodus for bedre å se i sterkt 
sollys. Det går veldig raskt å hoppe mellom de ulike valgene, 
justere verdier og det er lagt inn hendige snarveier til servo-
oversikten fra de fleste skjermbilder. Snarvei til modellbytte, 
flyfaser, timer m.m. finnes på startskjermen. De aller fleste 
funksjoner har store nok symboler til at du kan bruke skjer-
men med fingrene.

Knappene på hver side av skjermen fungerer litt som 
tabulator- og piltaster på et PC-tastatur og er egentlig helt 
redundante, en slags backup-løsning. Jeg derfor er ikke over-

bevist om at disse knappene er eksistensberettiget, det aller 
enkleste er å utelukkende bruke trykkskjermen for å navigere 
og programmere, selv om enkelte ting beviselig går raskere 
ved å bruke en kombinasjon, for eksempel med pennen i én 
hånd for å velge dual-rate, også bruke tastene på siden for å 
sette verdi.

Den engelske menystrukturen er klassisk Futaba, med en 
gruppering av valgene fremfor én lang liste. Grunnleggende 
modellinnstillinger som vingetype, swashtype m.m. finnes i 
«Base», og  dual rate, expo, mikser, kurver m.m. i «Function»-
menyen. Her finnes også «Q.Link» som er et nytt ord de har 
funnet på, som betyr flyfaser. Menysystemet fungerer utmer-
ket og gir topp programmeringsfrihet. Du skifter lett mel-
lom de ulike menyene med snarveier på skjermen. Er du vant 
med Futaba kjenner du deg lett igjen. Kommer du derimot 
fra Graupner/SJs MX-serie må du påregne litt tilvenning. 

De tallrike piktogrammene er ikke alltid like selvforklar-
ende, noen forkortelser er høyst ustandard (Eksempel: DE, 
SP, EN betyr hhv. Delete, Space og Enter) men etter en rask 
tilvenning er MZ’en fryd å programmere modeller med.

FUNKSJONER
MZ-18 har «bare» 9 kanaler og plasserer seg dermed i 

mellomklassen, men HoTT-systemet har avanserte mu-
ligheter som f.eks. Sum-signal, slik at du mellom mottaker 
og flybarlessgyro klarer du deg med én kabel, akkurat som 
på S-bus. Du kan også koble flere mottakere sammen for å 
styre flere servoer, og telemetrifunksjonene er noe av det 
bedre på markedet. Noen av Graupner/SJ’s nye mottakere og 
regulatorer har det du trenger å måle ferdig innebygget (var-
io, strømmåling, gyrofunksjoner mm.), og snakker selvsagt 
perfekt med MZ-radioene som viser det hele med fargerike 
grafer og speedometre, eller som jeg foretrekker: leser det 
opp så du slipper å ta øynene fra modellen. Den medfølgende 
mottakeren GR-24 er desverre uten innebygde sensorer, men 
test av de nye mottakerne med bla. innebygget vario kommer 
i neste MI. 

Programmeringsmulighetene er rikelige uansett hvilken 
konkurrent du sammenligner med. MZ-18 støtter 8 ulike 
vingeservo-oppsett (MZ-24 har 14), tre haletyper, 7-punkts 
pitch- og throttlekurver, 6 flyfaser, 6 swashtyper, 3 vingemi-
ksere, 8 frie miksere (3 lineære og 5 kurve) for å nevne noe. 

Det eneste jeg ikke finner her er såkalt logiske brytere,  hvor 
du kan skru flyfaser av og på med kombinasjon av to brytere 
eller stikker.

Stort pluss for brytertilordning som fungerer slik jeg fore-
trekker at den skal – velg bryter ved å flippe den du vil ha, 
istedenfor å velge et nummer i menyen. Du kan velge følsom-
het i antall trimskritt i menyen pr. trimfunksjon, fra 1/100 til 
10/100 skritt pr. klikk på de digitale trimmene. Kanaler kan 
skiftes fritt.

KONKLUSJON
Senderen er god og rask å bruke, nydelig å holde, og lek-

ker å se på. Små irritasjonsmomenter som ustandard forkor-
telser og en dårlig oversatt bruksanvisning gjør ingenting for 
å spolere min begeistring. HoTT-systemet har for lengst eta-
blert seg som driftsikkert og trygt, og prisen på 3995,- tåler 
enhver sammenligning. Alt tatt i betraktning er Graupner/SJ 
MZ-18 rett og slett usedvanlig imponerende.

GRAUPNER/SJ MZ-18TEST

Fakta Graupner/SJ MZ-18

•	 9 kanaler 2,4 GHz FHSS sender med 4096-bit 
oppløsning

•	 Program for seilfly, helikopter og motorfly

•	 30 modellminner

•	 6 flyfaser

•	 Modellkopiering og minneutvidelse med Mini-SD 
kort (fulgte ikke med på test-senderen)

•	 Datalogging

•	 GR-24 12-kanals mottaker følger med

•	 Oppdatering via medfølgende USB-kabel

•	 2000 mAh NiMH senderbatteri, forberedt for LiPo

•	 Opererer på mellom 3,6 og 8,4 volt, fungerende 
ned til 2,5 volt.

•	 Trådløst trainersystem (har også «vanlig» 
trainerport)

•	 Kulelagrede alu-stikker

•	 3,5 tom trykkskjerm med farger og 480x320 px 
oppløsning

•	 Telemetri

•	 Taleopplesning av telemetridata

•	 Kan bindes til to mottakere for dobling av antall 
servoer (maks 32 kanaler)

•	 Pris: 3995,- (www.rc-seilfly.no)

Bruksanvisningen er på “engelsk”, hastig oversatt fra koreansk, noe 
vi dessverre har blitt vant til også med andre merker. Ikke alt er like 
godt forklart.

Gummigrepene er fantastiske å holde. Små gummiklaffer skjuler 
et par skruehull til justering av stikkefjærene, resten er gjemt bak 
batterilokket. Du kan justere alt uten å demontere senderen.

De justerbare aluminiumstikkene er svært gode, og er fullt kulelagret. To av tre-punktsbryterne har fjærbelastning mellom punkt 2 og 3, en 
genial løsning for nullstilling av timer, brems m.m.

Bilder tatt med blitz yter ikke rettferdighet til den svært gode skjermen. 
Berøringsfølsomhet og lesbarhet er topp, meny og logikk er klassisk 
Futaba, en stor forandring for de som er vant med Graupner fra før.


