
Vlastnosti
• Všestranné sportovní letadlo s kolmým startem a přistáním
• Navrhl mistr pilot, Mike McConville
• Exkluzivní řídící software umožňuje neuvěřitelně snadné létání
• Stabilita a režimy Acro pro začátečníky i pokročilé
• Výkonné střídavé motory pro vysokou rychlost a výkon při stoupání
• Velmi jednoduché nastavení vysílače, žádné složité programování
• Možnost montáže FPV kamery a video vysílače
• Trvanlivý a odolný Z-foam materiál
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Technické údaje
Rozpětí   650 mm
Délka   680 mm
Letová hmotnost  771 g
Nosná plocha  18.8 dm²
Plošné zatížení  41 g/dm²
Motor   Přední střídavé 2210-1450Kv, zadní 2730 - 1550Kv
Baterie   Doporučena LiPol 2200-3000mAh 3S 11,1V
Vysílač   Doporučen 6+kan. Spektrum DSMX/DSM2

Otočné motory
 Dva přední střídavé motory 2210-
1450Kv jsou otočné v gondolách, 
Během startu se otočí vzhůru a 

model startuje kolmo, po přechodu 
do vodorovného letu se motory 

automaticky sklopí dopředu.

Motor v zadní části
Třetí  motor je fixně upevněn v 

ocasní části, během dopředného 
letu není funkční, protože model je 

řízem kormidly na křídle.

Kryt baterie
Model Convergence VTOL má za 
kabinou umístěn odnímací kryt, 

pod kterým je prostor pro pohon-
nou LiPol baterii.

Možnost doplnění kamery
Do spodní části modelu lze na-

instalovat kameru a FPV vysílač. 
Instalace jen několik minut. Lze do-
poručit zástavbu kamery Spektrum 
650TVL CCD FPV NTSC a video 

vysílače Spektrum 25mW 5.8GHz.

Convergence VTOL BNF Basic BNF/PNP

Jedinečný RC model na dálkové ovládání VTOL (Vertikální vzlet a přistání), Convergence VTOL BNF Basic s automatickým přechodem z visení do přímého 
letu. Výborné letové vlastnosti při visení dopředném letu. Možnost montáže kamery a vysílače FPV. Letové režimy Stability a Akro. verze BNF pro 6+kan. vysílač 
Spektrum DSMX/DSM2.

Letové režimy Stability a Akro
Mód STABILITY udržuje model Convergence VTOL ve stabilní poloze s omezením klonění a klopení jak při visení multirotoru tak i při letu dopředu jako křídlo. To 
vám umožní vzlétnout a přistát jako profík, i když jste nikdy předtím neletěl s multirotory. Za letu letadla  budou omezeny  úhly klonění a klopení a systém stabili-
zace automaticky po puštění pák vysílače do neutrálu srovná model do horizontální polohy.
Mód AKRO umožní létat bez jakéhokoli omezení. Znamená to, že nejsou žádné úhlové limity nebo samonivelace v jakékoli fázi letu. Za letu v režimu Acro lze 
provádět širokou škálu akrobatických obratů. A protože při letu dopředu je k dipozici tah dvou střídavých motorů, tak je v rezervě spousta rychlost a tahu, což lze 
využít při akrobacii.


