
ECX Barrage Doomsday 1.9 1:12 4WD RTR

Vlastnosti
• Stylová originální karoserie Doomsday
• Kompletně připraven k jízdě, vše potřebné je v balení
• Voděodolná elektronika
• Licencované terénní pneumatiky Falken AT3W mají vynikající přilnavost
• 2-kanálová RC souprava ECX 2.4GHz V3
• 900mAh baterie až 30 minut doba jízdy
• Jednoduchý nabíječ, zapojte baterii a automaticky se nabíjí
• 4WD hnací ústrojí pro extrémní výkon při jízdě v terénu
• Kovové ozubení pro odolnost a trvanlivost
• Uzamčené diferenciály pro 4WD jízdu v terénu
• Multi-link zavěšení náprav
• Olejové tlumiče s dlouhým zdvihem jsou nastavitelné pro různé podmínky
• Hliníkové bočnice, lože motoru, kroužky kol, a části tlumičů
• Kombinace kompozitu a hliníkový hlavní rám pro vysokou pevnost
• Vysoký točivý moment motoru pro pomalý rozjezd a jízdu v terénu
• Silné digitální servo řízení
• Pokročilý systém upevnění baterie
• Plně osazeno kuličkovými ložisky
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Technické údaje
Měřítko	   1:12 4WD
Délka   417 mm
Šířka	   196 mm
Rozvor   252mm
Světlá	výška	podvozku 57 mm
Hmotnost  1300 g
Výška   216 mm
Motor   Dynamite® Tazer™ 370
Vysílač	   2-kanálový ECX 2.4GHz V3
Baterie   6 č. NiMH Dynamite® Speedpack® 900mAh
Nabíječ	   Síťový adaptér NiMH 100 mA s konektorem EC3

Nainstalován je přijímač ECX 
2.4GHz V3 a regulátor Dynamite® 

60A WP FWD/REV.

Motor Dynamite® Tazer™ 370 s 
převodovkou má vysoký točivý mo-

ment pro jízdu v terénu.

Náhon všech kol 4WD, nezávislé 
odpružení olejovými tlumič, pnenu-

matiky Falken™ AT3W.

Hotové sestavené auto, vysílač 
ECX 2,4GHz, baterie vysílače, 

síťový nabíječ a pohonný akumulá-
tor NiMH.

ECX Barrage Doomsday 1.9 s drsným vzhledem postapokalyptické-
ho monstera, velkými výfuky, motorem na kapotě a LED světly. Ná-
pravy jsou pevné, převod je ocelovými kuželovými ozubenými koly. 
CV hřídele přední a zadní spojují nápravy s převodovkou. Neuvěřitel-
ný úhel kývání ramen náprav.


