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Modelo em resina /  Escala: 1/32 

1 Painel

EMBRAER   EMB-314   SUPER TUCANO   A29-B 

Leia com atenção as instruções antes da montagem !

Use cola de cianocrilato.

Kit indicado para modelistas experientes.

Cinza Claro

Decal P02

Cinza Claro

Decal P01

Cinza Claro

Cinza Claro

Decal P03

DecalP05

DecalP06

Decal P04

Cinza Escuro
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EMB-314 SUPER TUCANO
A-29B

8 Dicas e truques.PASSO
  « Ler bem o manual evita aborrecimentos.» 

Painel frontal = 1 
Painel traseiro = 1  
Flap = 2
Tanques extras = 3
Profundores = 2
Fuselagem = 1
Blindagem DIR. Fuselagem = 1  
Blindagens ESQ. Fuselagem = 2
Blindagem DIR. Frontal = 1 
Blindagem ESQ. Frontal= 1

Ailerons = 2 
Tampa de baixo fus = 1
Trens de pouso = 2 
Bequilha = 1
Antena USAF redonda = 1
Entrada do Radiador de óleo = 1 
Tampa dos trens de pouso = 2 
Tampa da bequilha = 1 
Aletas debaixo do estababilizador = 2 
Antenas = 2
Manches = 2 
Reforços dos trens de pouso = 2                               
Reforço da bequilha = 1 

Rodas traseiras. = 2 
Roda dianteira = 1 
Leme = 1 
Deriva= 1
Assentos ejetáveis = 2 
Hélice = 1 
Escapes DIR. e ESQ. do motor = 2
Cockpit = 1

1- Veja a posição correta de encaixe das peças antes de aplicar cola.

2- Use cola de cianocrilato (adesivo instantâneo) ou cola epoxi (tipo araldite) é uma boa opção em partes maiores.  

3- Ao colar com cianocrilato mantenha as peças pressionadas por pelo menos 60 segundos sem mexer, para depois deixa-las

em repouso para cura total.

4- Cuidado para não deixar as peças caírem no chão porque a resina parte.

5- Todas as peças já vem pré-pintadas com "primer epoxi especial" porém é necessário acabamentos com lixas d'água de alto

número, baixo grão e também uso de massa plástica convencional de plastimodelismo para tapar furos.

6- Corte a folha dos decais de preferência com uma tesourinha de precisão. Os decais de papel de fundo branco

corte bem rente a linha da imagem. Os decais de papel de fundo transparente corte numa linha imaginária de 

contorno junto a imagem com uma distância de sobra de 2mm para fora em virtude do fundo ser transparente e não

aparecer depois de aplicado.

7- Os decais devem ser mergulhados em água por 15 segundos e em seguida colocados sobre uma toalha de papel para

desprenderem totalmente e serem aplicados. Para uma excelente aderência dos decais utilize aditivos de fixação e 

amassiantes apropriados, vendidos em lojas de artigos para plastimodelistas. 

8- Para a versão canopi fechado, depois de colado recomenda-se massiar as peças para um perfeito acabamento.

9- Para a versão canopi aberto, deve-se cortar a peça. Atenção: Utilize uma micro-retífica com lixa circular de 20 mm de

diâmetro para o corte ou um arco-de-púa.

10- Se optar por colar o canopi com cola de cianocrilato passe a cola com um palitinho para não deixar escorrer e 

seja cauteloso na quantidade aplicada para evitar que a evaporação deste tipo de cola manche o canopi.

11 - Bom trabalho e boa diversão. Dúvidas envie um e-mail. :)

      O EMB-314 Super Tucano é uma versão aprimorada com maior velocidade e maior altitude do EMB-312,
aeronave de treinamento Tucano que opera nas forças aéreas de 17 países. O protótipo do Super Tucano 
voou pela primeira vez em 1992. Tanto o Tucano quanto o Super Tucano foram desenvolvidos e construídos
pela Embraer do Brasil. As principais missões da aeronave, além do treinamento básico e avançado dos 
pilotos, são a patrulha em operações de contra-insurgência. O envelope de vôo da aeronave é de + 7g e -3,5g. 
O tamanho pequeno da aeronave, pequenas assinaturas visuais de radar, juntamente com alta velocidade e
agilidade, dão à aeronave alta capacidade de sobrevivência. Recursos adicionais de sobrevivência incluem 
proteção de blindagem e redundância de sistemas críticos. O EMB-314 pode voar a uma velocidade máxima
de cruzeiro de 593 km/h. A faixa e o teto de serviço do Super Tucano é 10.670 m com autonomia de vôo de 
seis horas e 30 minutos. A aeronave pesa 3.020 kg e tem um peso máximo decolagem de 5.200 kg.
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