
Vlastnosti
• Multifunkční vlastnosti multirotoru a sportovního modelu letadla
• Startuje a přistává svisle, lze létat malých prostorách
• Létat může pomalu nebo rychle a provádět akrobacii v režimu Akro
• Lze odstartovat z ruky a přistát na břicho jako konvenční křídlo
• Jednoduchý design a technologie SAFE umožňují s VTOL snadné létání
• Režimy Stability a Acro nabízí široký rozsah letových možností
• Volitelná patentovaná kamera FPV se servopohonem (prodává se samostatně)
• Střídavé motory 280BL jsou kompatibilní s bateriemi LiPol 2S 450-800mAh
• Vynikající rychlost a výkon při stoupání
• Lehký a extrémně trvanlivý materiál EPO
• Barevné obtisky s několika různými zbarveními
• Připravený k letu během několika minut po otevření krabice
• Vrtule a  ochranný rám se snadno instaluje
• Obsahuje naprogramovaný vysílač Spektrum DXe (RTF)
• Obsahuje LiPol baterii 2S 7.4V 800mAh, DC nabíječ a síťový adaptér (RTF)
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Technické údaje
Rozpětí  504 mm
Délka  264 mm
Letová hmotnost 182 -200 g
Nosná plocha 7,8 dm²
Plošné zatížení 25 g/dm²
Motor  Střídavý 280BL 2600Kv
Přijímač  Spektrum™ 3v1, přijímač, regulátor, řídící jednotka
Baterie  Doporučena LiPol 450-800mAh 2S
Vysílač  Spektrum DXe

Pohonná jednotka
Střídavé motory 280 Brushless 

Outrunner 2600Kv mají protiběžné 
vrtule 125x75mm, které jsou chrá-

něny plastovými rámy,

Podvozek
Na koncích křídla jsou plastové 

speciální podpěry, které slouží jako 
podvozek pro bezpečné posazení 

modelu na zem.

Řízení
Velká křidélka řídí digitální 4g 

serva SA220. Velké kormidla řízení 
umožňují provádět utažené za-

táčky, těsné přemety nebo rychlé 
výkruty

Obsah balení
Set ve verzi RTF obsahuje hotový 
sestavený model X-VERT VTOL, 

vysílač DXe, LiPol baterii, nabíječ, 
síťový zdroj a sadu samolepek.

X-VERT VTOL RTF & BNF

X-VERT VTOL s kolmým startem a přistáním nepotřebuje žádné složité mechanismy, pouhým přepnutím přepínače přejde z visení do vodorovného 
letu a zpět. Samokřídlo se dvěma motory a řídící elektronikou. Technologie SAFE, letové režimy. 


