
Mikrovrtulník Scorpio 2&13 2.4GHz RTF

Vlastnosti
• Koaxiální konstrukce protiběžných rotorů ve spojení s řídící elek-
tronikou zajišťuje vysoký stupeň stability
• Svojí konstrukcí je mikrovrtulník určen pro začátečníky s vrtulníky
• Po vybalení ihned připraven k letu
• Nainstalovaná elektronika
• Stabilní a snadno ovladatelný 
• 4 kanálová RC souprava 2,4 GHz
• Baterie Lipol s nabíječem
• Vestavěná řídící elektronika umožňuje nastavit citlivost gyra
• Výkonný stejnosměrný motor
• Serva s rychlou odezvou pro přesné ovládání

Technické údaje
Průměr rotoru:   345 mm
Délka:    395 mm
Hmotnost:   222 g
Baterie:    7,4V 800 mAh
Motory:    370SH a 1225FES3
Vysílač:    4 kanálový SC041 2,4GHz
Nabíječ:    Lipol s balancérem 7,4V 
Serva:    2x 8,5g
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Charakteristika
Mikrovrtulník 2&13 v provedení RTF firmy Scorpio je kompletně 
sestaven a připraven k letu. Mikrovrtulník má své přednosti ve 
výkonnosti a je určen pro všechny nováčky v oboru mikrovrtulníků 
toužícím po kvalitním, malém stroji s jednoduchým ovládáním.

4 kanálový vysílač SC041 2,4GHz. 
Můžete létat bez obav z rušení nebo 

ze ztráty signálu.

Mikrovrtulník 2&13 v provedení RTF firmy Scorpio je kompletně 
sestaven a připravený k letu. Mikrovrtulník je určen pro všechny no-
váčky v oboru mikrovrtulníků, kteří touží po kvalitním malém stroji s 
jednoduchým 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 přilože-
ným nabíječem, nainstalovat 8 tužkových baterií do vysílače (nejsou 
obsahem balení) a jste připraveni k prvnímu letu. 

Vrtulník je ve výrobním závodě sesta-
ven, vybaven veškerou elektronikou 

a seřízen.

Řídící elektronika a mechanika vrtul-
níku zajišťuje stabilní let i spolehlivé a 

citlivé ovládání vrtulníku.

Atraktivní kapotáž vrtulníku je in-
spirována populární řadou velkých 

vrtulníků Bell Jet Ranger.


