
TLR 8ight Truggy 1:8 3.0 Kit

Vlastnosti
• 4 mm hliníkový podvozek 7075-T6
• Vylepšená geometrie odpružení
• 16 mm tlumiče s kuželovými pružinami
• Obsaženy tuningové díly
• Nový box pro RC vybavení Gen 3
• Vylepšená karoserie a přítlačné křídlo
• Přední a zadní nové kardany
• Nastavitelné hliníkové přední 
  a zadní těhlice
• Hliníkový Top Servo Saver
• Dvojité brzdové čelisti Springs
• Hliníkové ložiskové vložky

TLR04001

Technické údaje
Typ   4WD Truggy Kit
Měřítko   1:8
Délka   467 mm
Šířka   416 mm
Výška   188,5 mm
Rozvor   379-383 mm
Motor   .21 - .28
Náhon   4WD
Hmotnost  3830 g
Karosérie  Nebarvená 8IGHT-T 3.0
Objem nádrže  150ccm
Kuličková ložiska  Kompletní osazení
Brzdy   Dvojitý Disk
Podvozek  4mm deska, 7075-T6 hliník
Pastorek   12z
Hnané kolo  50z

Pokročilá geometrie odpružení
Překonstruovaná přední ramena snížily 
vůle předního kola a zvýšily rejd. Umís-
tění tlumičů na věžích jsou optimalizo-

vány pro rychlé a snadné ladění.

Mohutné 16 mm tlumiče
Kuželové pružiny tlumičů mají lepší cha-
rakteristiku tlumení, dokáží absorbovat 

zároveň hrubé nerovnosti a skoky
i jemný profil trati. 

Tuningové díly v balení
Součástí stavebnice je řada tuningo-
vých kovových dílů. Které podstatně 

zvyšují odolnost a životnost auta.

Box pro RC vybavení - Gen 3
 Box je umístěn tak, aby byla lépe 

rozložena hmotnost, aby serva byly 
zatěžována rovnoměrně a aby bylo 

dosaženo jejich větší životnosti.
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• Lehké disky kol
• TiCN hřídele tlumičů a čepy ramen
• Kuličková ložiska pák převodů řízení
• Zadní ozubené kolo s pastorkem
• Kovová deska serva

Doporučujeme koupit
Spalovací motor .21 - .28, laděný výfuk 1:8, 2-3 kanálovou RC soupravu, 
baterii a nabíječ, start box, žhavení, palivo, plnící láhev, barva na lexan, 
montážní nástroje, Off-Road Truggy pneumatiky, kola.


