
TLR TEN-SCTE 1:10 2.0 4WD Kit

Vlastnosti
• Hmotnost podvozku byla redukována o 150 g
• Kit umožňuje vytvořit auto podle vašich požadavků
• Zásobník baterie byl přepracován pro úsporu hmotnosti
• Nastavitelná poloha baterie
• Strategicky umístěné výstupy proudění vzduchu procházející pod 
  karosérií pro zvýšení stability
• Závody osvědčené nastavení
• Efektivní hnací ústrojí
• Odolný s vysokou životností
• Nastavitelná geometrie
• Umístění motoru a náhonu pro lepší trakci
• Uhlíkové věžě tlumičů snižují hmotnost a zvyšují tuhost
• Velké celohliníkové eloxované olejové tlumiče
• Trvanlivější převody, nová skříň diferenciálu s protiprachovým těsněním

Výhradní dovozce produktů firmy Horizon Hobby, Inc., ASTRA, spol. s r.o.
Předbranská 415, 688 01 Uherský Brod

Tel.: 572 647 300, 571 893 707, Fax: 572 646 003

TLR03000

Technické údaje
Typ   4WD Short Course kit
Měřítko   1:10
Délka   524 mm
Šířka   296 mm
Rozvor   334 mm
Hmotnost  2900 g
Světlá výška  40 mm
Podvozek  3mm hliník 7075-T6
Diferenciály  Uzavřený s kuželovým převodem
Zavěšení   Nezávislé

 Použité špičkové technologie a 
řada testovacích hodin jsou záru-
kou toho nejlepšího na trhu. 4WD 
Short Course Truck má odlehčené 
šasí o 150 g, nižší těžiště, vybaven 
běžně řadou dílů, které byly dříve k 

dispozici pouze v tuningu.

Tdstraněn byl původní držák bate-
rie a nahrazen tenkými pěnovými 
polštářky namontovanými přímo 
na podvozek. Navíc jsou poloho-

vatelné, takže si můžete posunout 
baterii dopředu nebo dozadu podle 

potřeby.

Upraveno bylo i hnací ústrojí, 
převody jsou trvanlivější, nová 

skříň diferenciálu s protipracho-
vým těsněním, které chrání vnitřní 

součásti. Celkově je převodové 
ústrojí přepracováno pro ještě 

vyšší výkony.

Osvědčený tvar karosérie má po-
třebný přítlak a proto v zatáčkách 
je vůz lépe ovladatelný, navíc bylo 
optimalizováno proudění vzduchu 
pod karosérií a šasí, takže je auto 
během letu při skocích stabilní a 

dobře se řídí. 

Nutno doplnit:
Montážní nářadí, 2-kanálový vysílač a přijímač, elektronický regulátor otáček, 540/550 4-pó-
lový motor, pastorek, servo řízení, pneumatiky Short Course Truck 1:10 a vložky, pohonná 
baterie, nabíječ, barva na lexan.


