
Mikrovrtulník Scorpio 1&30 2.4GHz RTF 

Vlastnosti
• Model kompletně sestaven a továrně zalétán a 100% připraven k letu 
po otevření krabice
• Ideální volba pro přechod z dvourotorových vrtulníků na jednorotorové
• Nová kovová konstrukce rotorové hlavy bez padel
• Hi-Tech elektronika se tříosým gyrem
• Stabilní a snadno ovladatelný 
• Nový vysílač SC-403 2,4Ghz s dvojími výchylkami a omezovačem 
výšky
• Baterie Lipol a nabíječ s balancérem
• Unikátní konstrukce rotorové hlavy pro ještě lepší stabilitu a snadnou 
ovladatelnost
• Výkonný stejnosměrný motor
• Vyšší stupeň stability Technické údaje

Průměr rotoru:   518 mm
Průměr ocas. rotoru:  146mm
Hmotnost:   267g
Baterie:    LiPol 800mAh 7,4V
Vysílač:    4 kanálový 2,4 Ghz FHSS SC-403
Nabíječ:    Síťový zdroj a nabíječ s balancérem GA005

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
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Charakteristika
Mikrovrtulník Scorpio 1&30 je první bezpádlový model v řadě pro-
duktů Scorpio. Díky použité technologii se vrtulníky řadí mezi špičku. 
Tradiční stabilizátor nyní zmizel z rotorové hlavy a stabilizující funkci 
modelu zcela převzala elektronika s tříosým gyrem.

Nový vysílač SC-403 2,4Ghz s 
dvojími výchylkami a omezova-

čem výšky.

Mikrovrtulník 1&30 v provedení RTF firmy Scorpio je kompletně sesta-
ven a připraven k letu. Mikrovrtulník je určen pro všechny nováčky v 
oboru mikrovrtulníků, kteří touží po kvalitním malém stroji s jednodu-
chým ovládáním. Model je připraven k letu ihned po vyjmutí z obalu. 
Tuto vlastnost umožňuje řada aspektů - vrtulník ve výrobním závodě 
sestaven, vybaven veškerou elektronikou, řídící elektronikou, servy a je 
seřízen. Stačí pouze nabít pohonný akumulátor přiloženým nabíječem, 
nainstalovat 8 tužkových baterií do vysílače (nejsou obsahem balení) a 
jste připraveni k prvnímu letu.

Ovládání si můžete zvolit celkem ze čtyř dostupných módů 1-4.

Vrtulník je sestaven, vybaven veš-
kerou elektronikou, řídící elektro-

nikou, servy a je seřízen.

 Gyro má tři osy stabilizace, které 
předávají signál řídícímu mikro-
procesoru s řídícím software.

Výhodou je menší počet mecha-
nických částí a také nižší odpor 

vzduchu.


