
Vlastnosti
• Vizionářský design Mirco Pecorari a David Payne (MPD)
• AS3X® přijímač Spektrum™ s volitelnou technologií SAFE® Select
• Široká letová obálka od pomalého letu po akrobacii
• Nainstalovány klapky pro kratší vzlet a přistání
• Inovativní spojení Hands-Free Servo system
• Pouze 8 šroubů pro kompletní montáž včetně výškovky
• Výkonný střídavý motor 15BL, regulátor 45A
• Elegantní zbarvení od Aircraft Design Studia
• Pevný hliníkový podvozek s aerodynamickými kryty kol
• Volitelné letové režimy s omezením letové obálky
• Návrat do vodorovné polohy přepínačem

Výhradní dovozce produktů firmy Horizon Hobby, LLC.
ASTRA, spol. s r.o., Prakšická 2589, 688 01 Uherský Brod

Tel.: 572 619 619, E-mail: info@astramodel.cz

EFL4850

Technické údaje
Rozpětí   1398 mm
Délka   1143 mm
Letová hmotnost  1760-1845 g
Nosná plocha  35,45 dm²
Plošné zatížení  50,7 g/dm²
Motor   15BL 900Kv
Regulátor  Střídavý 40A
Přijímač   Spektrum™ AR636A
Dop. baterie  LiPol 2200mAh 11,1V 3S 30C - 3200mAh 3S 30C
Serva   Digitální SA330
Vrtule   12x8 E
Vysílač   Doporučen Spektrum DSM2/DSMX min. 6 kanálový

Prostor pro elektroniku
Ve přední částu trupu je odnímací 
kryt, zde je prostor pro LiPol bate-
rii. Baterie je poutána páskem se 

suchým zipem.

Hotová kabina s pilotem
Commander mPd je vyroben z leh-
ké a pevné hmoty Elapor, kabina s 
částí trupu tvoří odnímací kryt, pod 

kterým je prostor s elektronikou. 

Maketové prvky
Důraz byl kladen na detail, jako 

je kabina s přístrojovou deskou a 
pilotem, prolisy žeber na křídle a 
výškovce, znázornění paneláže, 

palivový kryt, výfuk motoru, kapo-
táž podvozku apod.

Kontrastní zbarvení
Model má rozdílný design vrch-
ní a spodní plochy křídla pro co 

nejlepší rozeznání polohy za letu. 
Velká péče byla věnována letovým 

vlastnostem, které jsou tradičně 
výborné.

Commander mPd 1.4m BNF Basic

Sportovní RC model letadla na dálkové ovládání Commander mPd 1.4m Basic pochází z dílny Mirco Pecorari ze známého Aircraft Design 
Studia. Neotřelý vzhled elegantního stroje podtrhuje ztvárnění detailů povrchu a vybavená kabina s pilotem. Model pohání střídavý motor 15BL, 
nainstalován je regulátor 45A, serva a přijímač Spektrum AR636A. Vztlakové klapky, vynikající letové vlastnosti.


