
Cumulus 200 Brushless 

Vlastnosti
• Vyrobeno z odolného a snadno opravitelného materiálu
• Křídlo s křidélky
• Pro začátečníky
• Nainstalovaná elektronika
• Tlačná vrtule
• Dvě serva křidélek
• 4 kanálová RC souprava 2,4 GHz
• Baterie Lipol s nabíječem u verze RTF
• Výkonný střídavý motor v gondole
• Rychlá příprava k letu

Technické údaje
Rozpětí:    2000 mm
Délka:    750 mm
Letová motnost:   450 g
Motor:    Střídavý
Baterie:   7,4V LiPol 1300 mAh
Nabíječ:   LiPol 2-3čl. s balancérem
Síťový zdroj:  1,5 mA
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Charakteristika
Cumulus 200 je výkonný rádiem řízený kluzák o rozpětí 2m. Aerody-
namické vlastnosti modelu oceníte jak v termice, tak při klouzavém 
letu. Model má křídlo s křidélky, k pohonu je použit střídavý motor v 
gondole, elektronika je nainstalována, stačí sestavit křídla, nabít ba-
terii a jít létat (RTF). Model je dodáván v provedeních RTF, Link&Fly, 
Plug&Fly, ARF.

Tlačný motor
I při nezdařeném přistání zůstane 

vrtule nepoškozena.

Obsah Link & Fly (AX-00225-02)
6 kanálový přijímač 2,4 GHz, 4x 16g serva, střídavý regulátor 18A, 
střídavý motor, vše nainstalováno, baterie LiPol 7,4V 1300mAh.
Doplnit: vysílač Axion 2.4G AX-4CT, LiPol nabíječ . 

Plug & Fly (AX-00225-03)
4x 16g serva, střídavý regulátor 18A, střídavý motor, vše nainstalo-
váno.
Doplnit: vysílač, přijímač, baterii, nabíječ .

ARF (AX-00220-04)
Sada obsahuje trup, křídlo a ocasní plochy. Bez vybavení.

Obsah RTF (AX-00225-01M1, AX-00225-01M2)
AX-4CT 2,4GHz vysílač (FHSS), 6 kanálový 2,4 GHz přijímač nain-
stalován, 4x 16g serva nainstalována, střídavý regulátor 18A nain-
stalován, střídavý motor nainstalován, baterie LiPol 7,4V 1300mAh, 
trup a křídlo FLEXPOR, nabíječ LiPol 2/3S 12V.

Odnímací kabina
Přístup k baterii je velmi snadný, 
kabina je poutána rychlozámkem.

Rychlá instalace motoru
Motorová gondola se pouze nasu-

ne na konektory v držáku trupu.

4 verze modelu
Cumulus je dodáván ve verzích 
RTF, Link&Fly, Plug&Fly, ARF.


