
ECX Revenge Type N 1:8 4WD Nitro Buggy RTR 

Vlastnosti
• Provedení RTR nabízí kompletně sestavené auto s plnou výbavou
• Výkonný spalovací motor Dynamite Mach 2.21 o objemu 3,44 cm³, tří 
jehlový karburátor pro precizní seřízení
• Díky stavitelnému loži motoru lze použít široké spektrum spalovacích 
motorů jiných značek
• 4WD pohon, tři uzavřené diferenciály, brzdy přední a zadní nápravy zvlášť
• Obsahem balení je dvoukanálová RC souprava Spektrum DX2E s přijíma-
čem SR200
• Hliníkový podvozek, věže tlumičů a lože ramen závěsu kol z 3 mm hliníko-
vého plechu 6061-T6, hliníková táhla řízení a přední těhlice již v základu
• Samozřejmostí je plná výbava kuličkovými ložisky
• Olejové hliníkové stavitelné tlumiče ø12 mm
• Off-road pneumatiky
• Množství tuningových dílů - homokinetické poloosy, pružiny tlumičů růz-
ných tuhostí a podobně, včetně nenabarvené karosérie.
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Technické údaje
Typ   Buggy Nitro
Měřítko   1:8
Délka   485 mm
Šířka   309 mm
Rozvor   323 mm
Světlá výška podvozku 35 mm
Hmotnost  3400 g
Náhon   4WD
Motor   Dynamite Mach 2, .21 3,44 cm³
Servo   9 kg.cm vodě odolné Dynamite 9kg.cm/3kg.cm
Pneumatiky  ø110 x 43 mm Off-Road
Tlumiče   Hliníkové olejové ø12 mm
RC souprava  Spektrum DX2E s přijímačem SR200
Nádrž   125 ccm

Součástí auta je dvoukanálo-
vý přijímač Spektrum SR200 a 

dvoukanálový vysílač DX2E, který 
obsahuje všechny funkce, které 
potřebují začínající závodníci.

Speed Treads Watch Dog pne-
umatiky a stylová černá kola s 

vysokou přilnavostí jsou určena na 
většinu povrchů trati.

Motor Dynamite Mach 2 o objemu 
3.44cm³. Karburátor se třemi jeh-

lami - jehla volnoběhu, středních a 
vysokých otáček. Motor je v zákla-
du dodáván s tahovým startérem.

Auto je plně osazeno kuličkovými 
ložisky, hliníkové olejové tlumiče a 
věže tlumičů účinně tlumí rázy. Vý-
hodou je vodě odolné servo řízení 

s momentem 9 kg.cm.


