
Vlastnosti
• Ultra-lehká konstrukce z balzy a překližky je vyřezaná laserem
• Dvoudílné křídlo s uhlíkovou spojkou křídla
• Připraveno k montáži doporučeného motoru E-flite® Park 480 BL
• Kryt trupu s pružinovou západkou pro pohodlný přístup k baterii
• Laminátové páky řízení a kulové čepy
• Velké řídící plochy
• Barevný potah fólií Hangar 9® UltraCote®
• Nabarvené kryty kol a kryt motoru
• Odolný nabarvený hliníkový podvozek
• Odnímatelné generátory bočního vztlaku SFG
• Řiditelné ostruhové kolečko, kvalitní příslušenství
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Technické údaje
Rozpětí   1070 mm
Délka   1000 mm
Letová hmotnost  1125-1063 g
Nosná plocha  25,1 dm²
Plošné zatížení  42 g/dm²
Elektro pohon  Doporučen Park 480 BL
Vrtule   Doporučena 12x6 E
Regulátor  Doporučen 40A BL
Baterie   Doporučena LiPol 11,1V 2200mAh 3čl 30C EC3
Těžiště   75 až 82 mm od náběžné hrany u kořene křídla
Kužel   50 mm
Vysílač   Doporučen min. 4 kanálový
Serva   Dop. 4 ks Sub mikro

Hliníkový podvozek
Elegantní vzhled modelu dotváří 

podvozek, který má podvozkové nohy z 
hliníku a spolu s aerodynamickými kryty 

kol je nabarven. 

Velké řídící plochy
Slick 3D má lehkou dřevěnou konstruk-
ci, velké řídící plochy kormidel a potah 
barevnou potahovou fólií UltraCote® 

Lite. Odnímací půlené křídlo se nasou-
vá na uhlíkovou spojku.

Serva u kormidel
Pro přesný a tuhý přenos síly ke 

kormidlům jsou serva ocasních ploch 
umístěna co nejblíž k pákám kormidel, 
aby se co nejvíce zkrátily táhla. Zvýší 
se tuhost řízení, minimalizují vibrace a 

tím se i zvýší přesnost řízení.

Velký kryt trupu
 Velký odnímací kryt s kabinou na trupu 
skýtá pohodlný přístup k elektronice. V 
trupu je místa víc než dost a baterii lze 
velmi pohodlně vyměnit. Kryt trupu je 

jištěn bezpečnostní západkou.

Slick 3D 480 ARF

Akrobat bez kompromisů, to je Slick 3D! Metrovka na ekonomickou 3 článkovou LiPol baterii 2200mAh má lehkou konstrukci, velké řídící plochy kormidel,  
potah barevnou potahovou fólií UltraCote® Lite. Odnímací půlené křídlo se nasouvá na uhlíkovou spojku, velká odnímací kabina.


