
DHC-2 Beaver 30ccm ARF

Vlastnosti
• Přesný maketový vzhled
• Funkční maketový kokpit a otevírací dveře s pružinovými západkami
• Vlnitý maketový detail povrchu kormidel
• Přístrojová deska a sedačky jsou v balení
• Kvalitní dřevěná konstrukce s laserem řezanými díly
• Dvoudílné dělené křídla a výškovka s hliníkovou spojkou
• Rychlé připojení a odpojení vzpěr
• Lakovaný hliníkový podvozek s laminátovými aerodynamickými kryty
• Hotové zbarvení, potah fólií UltraCote®
• Hotový nabarvený laminátový kryt motoru a maketa motoru
• Připraveno pro benzínový motor Evolution® 33GX
• V balení je palivová nádrž a kompletní montážní příslušenství
• Funkční klapky pro lepší letové vlastnosti a realismus letu
• Připraveno pro plováky Hangar9 ® ¼ (HAN454512) (volitelně)

Nutno doplnit:
• 7 kanálový vysílač a přijímač
• Benzínový motor min 30ccm 
• Alternativně elektromotor Power 160 + regulátor 110A
• Pohonná LiPol baterie 5000mAh 10S
• Baterie vysílače a zapalování
• Vrtule
• Nabíječ
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Technické údaje
Rozpětí   2800 mm
Délka   1680 mm
Letová hmotnost  7,5-8,3 kg
Nosná plocha  95,8 dm²
Plošné zatížení  83 g/dm²
Elektro pohon  Power 160
Regulátor  110A 
Spalovací motor  Evolution 33GX
Těžiště   86 – 105 mm od náběžné hrany křídla
Profil křídla  Clark Y
Doba dokončení  15 - 20 hodin

Doporučené příslušenství
SPM8800EU  DX8 DSMX Spektrum, AR8000, TM1000 (Mód 1-4
SPMSA6220  Spektrum servo A6220 Air Digital LowPr HV MG
BMRX-2002  LiFe Black Magic 6.6V 2000mAh
EVOE33GX  Evolution 33GX 33ccm benzín
RE-LP18080  Vrtule APC 18 x 8 Sport
HAN9127 Pilot 1:5 - civillní s headsetem a sl. brýlemi
HAN454512  Beaver 30ccm - sada vzpěr plováků
HAN4580 Plováky Piper 1:4 ARF
EFLM4160A Motor střídavý Power 160 Outrunner 245ot/V
CC-010-0104-00 Regulátor Castle Phoenix Edge 120HV
EFLB50005S30 LiPol 18.5V 5000mAh 5čl 30C EC5

Otevírací dvířka kabiny
DHC-2 Beaver má otevírací dvířka 

kabiny, maketový kokpit se sedadly a 
přístrojovou desku. Pro dokonalý vzhled 
je doporučena figurka pilota HAN9119.

Maketové vzpěry
Model je pro snadnou přepravu rozebí-
ratelný, křídlo je dvoudílné a nasazuje 
se na hliníkovou trubku, a křídla jsou 

pojištěna proti vysunutí šrouby a vzpě-
rami. Výškovka je rovněž demontovatel-
ná a nasazuje se na hliníkovou spojku. 

Vztlakové klapky
Kormidla mají maketový vlnitý potah, 
jako byl u skutečného letadla. Funkč-

ní vztlakové klapky výrazně sníží 
vzletovou a přistávací rychlost, řízená 
odpružená ostruha umožní pojíždění a 

bezpečné řízení na zemi. 

Laminátové doplňky
Všechny laminátové díly mají hotovou 
povrchovou úpravu a výborně dotváří 
vzhled modelu. Do krytu motoru ne-

odmyslitelně patří maketa motoru, bez 
které by model nebyl kompletní.


