
Vlastnosti
• Obří sportovní model populárního letadla Cesna 150
• Široká letová obálka
• Vybavenost LED světly, klapkami, aerodynamickou kapotáží kol
• Jednoduchá montáž v terénu
• Inovativní spojení Servo systémem hands-free
• Dvoudílné křídlo pro snadnou přepravu
• AS3X® přijímač s volitelnou technologií SAFE Select (BNF verze)
• Výkonný střídavý motor s 60A regulátorem
• Velký kryt na trupu pro snadný přístup k Lipo baterii
• Nápadité zbarvení Aerobat
• Pevný podvozek s odpruženou příďovou nohou
• Možnost doplnění volitelným setem s plováky EFLA5600+ EFLA5605
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Technické údaje
Rozpětí  2125 mm
Délka  1570 mm
Letová hmotnost 4000 - 4500 g
Nosná plocha 63 dm²
Plošné zatížení 59 - 66 g/dm²
Motor  Střídavý 50BL 525Kv
Regulátor Střídavý 60A Switch Mode BEC
Přijímač  Spektrum™ AR636A (BNF verze)
Baterie  Doporučena LiPol 4000-7000mAh 4-6S
Vysílač  Doporučen 6+ kanálový vysílač Spektrum DSM2/DSMX

Prostor baterie
Díky velkému odnímacímu krytu na 

trupu, je zajištěn snadný přístup k Lipol 
baterii. Baterie není součástí balení, 
doporučeny jsou LiPol baterie 4000-

7000mAh 4 - 6 S.

Odpružený podvozek
Tříkolý podvozek má odpruženou 

příďovou řiditelnou nohu a maketovou 
kapotáž aerodynamickmi kryty kol. 

Hliníkový hlavní podvozek je upevněn 
šrouby do trupu.

Montáž křídla
 Křídlo je kvůli pohodlné přepravě 

dělené, nasouvá se na spojku křídla a 
připevní se maketové funkční vzpěry 

křídla pomocí šroubů a čepů se závlač-
kami. Křídlo je vybaveno vztlakovými 

klapkami.

Servo system Hands-free
Při montáži křídla je použit systém 

„Hands-Free Servo Connection“, který 
zajistí při nasunutí křídla k trupu zapo-
jení všech potřebných konektorů serv 

křidélek, klapek a osvětlení.

Carbon-Z Cessna 150 2.1m BNF & PNP

Jedno z nejpopulárnějších turistických letadel Cessna 150 jako RC model o rozpětí 2,1m na dálkové ovládání. Má nainstalován střídavý pohon, 
serva, přijímač Spektrum AS3X s volitelným systémem SAFE a palubní osvětlení. Příďová řiditelná noha s odpružením, podvozek s kryty kol, 
funkční klapky a řada maketových detailů.


