
Vlastnosti
• Minimum času k sestavení
• Technologie AS3X® pro let jako podle pravítka
• Volitelná aktivace SAFE
• Nainstalované funkční vztlakové klapky
• Elektrický zatahovací podvozek je nainstalovaný
• Řízeny křidélka, výškovka, směrovka a plyn
• Přijímač Spektrum™ AR636A DSMX® AS3X je instalován
• Výkonný střídavý motor 15BL 880Kv s rotačním pláštěm je instalován
• Regulátor E-flite 40A
• 4 listá vrtule, znázornění panelů, pilot, zbraně a detaily kokpitu
• Rychlý přístup k baterii krytem na trupu
• Odolná Z-Foam™ konstrukce
• Kamufláž WWII 510. Sq, 405. stíhací skupiny
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Technické údaje
Rozpětí   1200 mm
Délka   1066 mm
Letová hmotnost  1570 g
Nosná plocha  25.8 dm²
Plošné zatížení  60 g/dm²
Motor   Střídavý 15BL 880Kv
Regulátor  Střídavý E-flite 40A
Přijímač   Spektrum AR636A DSMX
Baterie   Doporučena LiPol 3S 2200-3000 mAh
Serva   Digitální 9g
Vrtule   4-listá 10,5 x 8
Vysílač   Doporučen Spektrum DSM2/DSMX min. 6 kanálový

Zatahovací podvozek
Model je kompletně připraven k 

letu, elektrický zatahovací podvo-
zek s maketovými nohami podvoz-

ku, kryty a koly je nainstalován.

Pohonná jednotka
 P-47 pohání střídavý motor 

E-flite 15BL 880Kv se 4-listou vrtulí 
10,5x8 a střídavý regulátor 40A, 

který poskytuje více než dostateč-
ný výkon pro akrobacii.

Maketové detaily
Model P-47 Razorback má řadu 
zajímavých detailů, jako zvýraz-
nění panelů potahu, nosič raket 
vzduch-země, pomocné nádrže, 

maketu motoru, hotovou kabinu a 
další.

Přístup k bateriii
Díky rozměrnému krytu trupu je 

zajištěn velkorysý přístup k elektro-
nice a pohonné baterii. Je doporu-

čena LiPol 2200 - 3000 mAh.

P-47 Razorback 1.2m BNF Basic

P-47 Thunderbolt s charakteristickým tvarem trupu za kabinou, měl přezdívku Razorback. RC model na dálkové ovládání má rozpětí 1,2m, nainstalovaný AS3X 
přijímač se servy, zatahovací podvozek, vztlakové klapky, střídavý motor E-flite 15 a střídavý regulátor 40A Pro. Řada maketových prvků.


