
Vlastnosti
• Rychlá finální montáž
• AS3X® technologie pro stabilní let
• 6-kanálový přijímač Spektrum™ AR636A DSMX® (nainstalovaný)
• Možnosti tříkolého nebo dvoukolového podvozku (v balení)
• Velký přístup do prostoru pro baterie
• Nabarvené kryty kol a modře eloxovaný hliníkový hlavní podvozek
• Výkonný střídavý motor 15BL (nainstalován)
• Pro širokou škálu 3S 11,1V LiPol baterií
• (4x) Micro serva (nainstalovaná)
• Lehká odlehčená konstrukce z odolného materiálu Z-Foam
• Tónovaná kabina pro sportovní vzhled
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EFL4350

Technické údaje
Rozpětí   1400 mm
Délka   1160 mm
Letová hmotnost  1660 g
Nosná plocha  35,5 dm²
Plošné zatížení  46,7 g/dm²
Motor   15 BL Outrunner 880 kV
Přijímač   Spektrum AR636A
Baterie   Dopopručena LiPol 2500–4000mAh 3S 11.1V
Serva   (4x)17 g
Regulátor  40 A BL

Nainstalovaná elektronika
Pod krytem trupu je umístěna 

elektronika se servy a pokročilou 
stabilizací AS3X® (Artificial Stabi-
lization - 3-AXIS), integrovanou do 
6-kanálového přijímače Spektrum 

AR636A.

Pohon modelu
 Pulse 15 má nainstalován motor 

B15 BL Outrunner 880 kV, regulátor 
40A a vrtuli 12x8. Pod rozměrný 

kryt vejde řada různých baterií LiPol 
2500 až 4000mAh 3S.

Velké řídící plochy
Model je určen nejen pro pohodové 
létání, ale umí i akrobacii v rozsahu, 
který byste od tohoto typu nečekali. 
Tomu napomáhají i mohutné kormid-

la ocasních ploch i křidélek.

Variabilní podvozek
 Při montáži si lze zvolit uspořádání 

podvozku buď 2-kolé s ostruhou 
nebo 3-kolé s příďovou nohou 
a pro milovníky vodních sportů 

jsou připraveny volitelné plováky 
(EFLA550).

Pulse 15e BNF Basic

Pulse 15e Sport je vyroben z odolného materiálu Z-Foam™, osazen střídavým motorem 15BL, servy a pokročilou stabilizací AS3X® (Arti-
ficial Stabilization - 3-AXIS), integrovanou do 6-kanálového přijímače Spektrum AR636A. Model je velmi flexibilní, lze si zvolit z uspořádání 
podvozku s ostruhou nebo s příďovou nohou a pro milovníky vodních sportů jsou připraveny volitelné plováky (EFLA550).


