FLAXWOOD KITARAN RAKENNUSSARJAT - nyt valmiina käyttöösi!
Kesäkuusta 2012 alkaen tarjoamme Flaxwood kitaroiden valmistuksessa käytettäviä komponentteja
kitaranrakennussarjana MOF KIT.
Pääset edullisesti laadukkaan Flaxwood kitaran omistajaksi, kun hankit Rakennussarjan ja rakennat
kitaran itse. Samalla voit "tuunata" oman Flaxwoodisi juuri sellaiseksi kuin itse haluat!
Rakennussarjan komponentit valmistetaan ruiskuvalamalla. Muoteilla valmistetut peruskomponentit
ovat jo aihioina erittäin mittatarkkoja ja muodoiltaan valmiita. Kaulan ja rungon liitos on sadasosa
millien tarkkuudella tehty, joten käytännössä kaulaliitos onnistuu aina.
Valitse oma runkotyyppisi ja
- lisää siihen mekaniikkasi (virityskojeistot, talla jne.) ja elektroniikkasi (mikit, potikat ja kytkimet)
- tee nauhatyöt ja otelaudan merkinnät
- viimeistele kokonaisuus sopivalla rungon pintakäsittelyllä ja niin

My Own Flaxwood on hetkessä valmis stagelle !

NFC- MATERIAALI
Menestyksekkään Flaxwood kitaran osien materiaalina käytetään luonnonkuitukomposiittia
ruiskuvalettuina komponentteina. Materiaali tunnetaan kansainvälisesti lyhenteellä NFC (Natural Fiber
Composite). Menetelmällä on Flaxwood Oy:n omistama kansainvälinen patentti.
NFC materiaali on kestävän kehityksen mukainen, ekologinen uusi materiaali, joka on puukuidun
(puhdas sellukuitu) ja akustisesti toimivien polymeerien yhdistelmä. Ominaisuuksiltaan materiaali on
monessa suhteessa ylivertainen perinteisiin soitinpuihin verrattuna. NFC ei elä kosteuden vaihtelujen
mukaan. Sen tasalaatuisuus tekee kauloista soinniltaan virheettömiä ilman ns. deadspotteja.
Materiaali on soittajan käteen erittäin miellyttävän tuntuinen.
NFC on työstettävissä, viimeisteltävissä ja pintakäsiteltävissä kuten yleisimmät soitinpuut, kuitenkin
muutamin poikkeuksin. Katso tarkemmin materiaalin käyttöturvatiedotteesta MSDS ja rakennussarjan
ohjeista.

My Own FLAXWOOD - MOF KIT - Hintaan 250 € (alv 23%)
Flaxwood MOF KIT rakentuu seuraavista peruskomponenteista:
RUNKO
KAULA
TAKALEVY
PIENOSAT
Näitä osia käyttämällä pystyt omien valintojesi mukaan valmistamaan oman versiosi kaikista
Flaxwoodin tällä hetkellä tarjoamista kitaramalleista.

RUNKO - BODY
Kitaranrakennussarjan voit valita viidestä eri runkovaihtoehdosta, joista kahta lukuun ottamatta on
saatavana kaksi eri värivaihtoehtoa.
Rungot toimitetaan aina esivalmisteltuna ja varusteltuna seuraavasti:
1. Mikrofonin paikat, kaulan liitos, potikoiden reiät ja kytkimen paikat ovat valmiina.
2. Takalevyn kiinnitykseen tarvittavat M4 kierreinsertit (5 kpl) ovat valmiiksi asennettuina.
3. Kaulaliitoksen alue on puhdistettuna ja viimeisteltynä valujäänteistä.
4. Tallan kiinnitykseen on varattu materiaalipalkki, jossa on yhdet avaamattomat esireiät tallan
kiinnitykselle, mutta se sallii myös vapauden käyttää toisilla kiinnitysmitoilla olevia talloja.

F-BODY
(Flaxwood Liekki ja CC-Custom)
Rungossa on aina f-aukko ja mikrofonin paikat on suunniteltu yksikelaisille P90 malleille.

Kuvassa: F-BODY mustaharmaana ja erikoismaalattu F-BODY

Kuvassa: F-BODY takaa mustaharmaana.

R-BODY
(Flaxwood Rautia, Vasara ja Äijä)
Runko ilman f-aukkoa ja mikrofonien paikat on suunniteltu humbucker malleille sekä aktiivimikeille.

Kuvassa: R-BODY keltaruskeana ja custom blueburst värisenä.

L-BODY
(Flaxwood Laine)
Runko ilman f-aukkoa ja mikrofonin paikat on suunniteltu 3 kpl yksikelaisia mikkejä strato-tyylisesti.

Kuvassa: Flaxwood Laine jossa L-BODY tremolo talla, lipstick-mikit ja värinä orangeburst.

V-BODY (Flaxwood Voima)
Runko ilman f-aukkoa ja mikrofonin paikat on suunniteltu 2 kpl humbuckereita (kaula/talla) ja yhdelle
yksikelaiselle keskimikille.
KuKu

Kuvassa: Flaxwood Voima jossa V-BODY tremolo tallalla ja väri tobaccoburst.

H-BODY
Runko ilman f-aukkoa ja mikrofonin paikat on suunniteltu P90-yksikelaiselle kaulamikille ja 2 kpl
yksikelaiselle keski- ja tallamikeille.

Kuvassa: H-Body jossa koneistettuna Schaller LP tremolo tallan paikka ja valmis tobaccoburst..

KAULA - NECK
Kaulan voit valita kahden eri kaulakulman mukaan, korkea ja matala. Kaulan väri on aina musta.
Kaulan tekniset mitat:
Scale: 25.5" ja Radius: 12"
- 1st fret: 43.5 / 20.5 mm
- 12th fret: 52.5 / 23 mm
22 nauhaa eli nauhauraa
Kaulat toimitetaan aina kaularauta mekanismi asennettuna, nauhaurat valmiiksi sahattuina, ja
otelaudan merkkien paikat ovat aina valmiina aihioissa. Kaularaudan peitelevy, kiinnitysruuvi
kuuluvat toimitukseen.
Satula, joka on Flaxwoodin oma Tune-X-malli, toimitetaan irrallisena.

Kuvissa: Kaula-aihio, satula ja muut osat sekä otelautamerkintöjen paikat

Kuvassa: Kaulaliitoksen muotoilu joka sopii tarkasti rungon vastaavasti muotoiltuun pesään

TAKALEVY - BACK PLATE
Takalevy on yksi puristeosa, jonka mukana tulee rungon kierreinsertteihin sopivat kiinnitysruuvit M4
(5kpl). Takalevyn väri on aina musta.

Kuvassa: Takalevy rungossa ja irrallisena

Kuvassa: Runko kaulan kanssa kahdella eri värillä.

MILTÄ SINUN OMA FLAXWOODISI NÄYTTÄÄ? - AXEL RITT VALITSI OMANSA

