
Vlastnosti
• Snadná a rychlá finální montáž
• Technologie AS3X pro klidný let
• Elektrický zatahovací tříkolový podvozek je nainstalován
• Vztlakové klapky se servy jsou nainstalovány
• Tuhá, lehká a pevná Carbon-Z konstrukce
• Precizní vzhled s vybavenou kabinou a maketou motoru
• 6-kanálový přijímač Spektrum™ AR636A DSMX® (nainstalovaný)
• Výkonný motor Power 60 (nainstalován)
• 7 ks vysoce kvalitních serv s kovovými převody (nainstalovány)
• Doporučeny LiPol baterie 3500-5000mAh 6S 22,2V
• Velký kryt trupu se západkovým uzávěrem
• Dvoudílné křídlo se poutá šrouby na trup
• Realistické schéma s US Navy kamufláží
• 2 listá vrtule (v balení)
• 3 kolý zatahovací podvozek s řiditelnou příďovou nohou
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Technické údaje
Rozpětí  1980 mm
Délka  1620 mm
Letová hmotnost 5500 g
Nosná plocha 70 dm²
Plošné zatížení 78 g/dm²
Motor  Power 60
Regulátor Střídavý 70A
Přijímač  Spektrum™ AR636A DSMX
Baterie  Doporučena LiPol 3500-5000mAh 6S 30C 22,2V
Vysílač  Doporučen 6+ kanálový vysílač Spektrum DSM2/DSMX

Přijímač AS3X
V modelu jsou nainstalována digitální 

serva (7ks) s kovovými převody a 
6-kanálový přijímač Spektrum AR636A 

DSMX se stabilizací AS3X. 

Zatahovací podvozek
 Montáž modelu je velmi jednoduchá, 

obě křídla jsou k trupu poutány šrouby, 
mezikřídelní vzpěry jsou jištěny drátě-

nými závlačkami.

Odnímací kryt
Všechna kormidla mají přizpůsobeny 
ohebné části pro co největší výchylky, 
které jsou pro provádění 3D akrobacie 

velmi důležité. K řízení je doporu-
čen počítačový vysílač Spektrum 6+ 

kanálový.

Maketové prvky
Spojení špičkové konstrukce, vý-

konného elektro pohonu a materiálu 
Z-Foam™ poskytují skvělý zážitek pro 

nejnáročnější. Výborný poměr výkonu a 
hmotnosti, vysoce kvalitní komponenty.

T-28 Trojan Carbon-Z BNF Basic AS3X

Velký model o rozpětí 1980 mm, který je vyroben z odolné hmoty 
Z-Foam s uhlíkovýmu výztuhami v konstrukci. Nainstalován je mo-
tor s vrtulí, regulátor, serva, přijímač, 3-kolý zatahovací podvozek a 
klapky. 


