
Vlastnosti
• Lehká a tuhá konstrukce EPO
• AS3X® přijímač Spektrum™ s volitelnou technologií SAFE® Select
• Široká letová obálka od pomalého letu po akrobacii
• Nainstalovány digitální serva
• Maketové doplňky
• Montáž bez šroubů a nářadí
• Výkonný střídavý motor 10BL, regulátor 40A
• Funkční odpružení podvozku
• Volitelný přepínač pro vypnutí SAFE
• Návrat do vodorovné polohy puštěním pák (SAFE aktivní)
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Technické údaje
Rozpětí   1250mm
Délka   985 mm
Letová hmotnost  1360 g
Nosná plocha  26,2 dm²
Plošné zatížení  52 g/dm²
Motor   10BL 1000 Kv
Regulátor  Střídavý 40A
Přijímač   Spektrum™ AR636A (BNF)
Dop. baterie  LiPol 2200 - 3000 mAh 11,1V 3S
Serva   Digitální 4ks 9g
Vysílač   Doporučen Spektrum DSMX/DSM2

Rychlá montáž
 Jednodílné křídlo se k trupu poutá 
jedním šroubem, vzpěry křídla se 
upevní pomocí rychlouzávěrů pod 
trupem. Vzpěry jsou upevněny ve 

třmenech a po demontáži se sklápí 
ke křídlu.

Výkonný střídavý motor
Pohon modelu zajišťuje výkonný 

střídavý motor 10BL se 40A regulá-
torem a 2-listou vrtulí. Doporučena 

je pohonná baterie 
LiPol 2200–3000mAh 3S.

Přijímač s funkcí SAFE
Model BNF má nainstalován 

přijímač Spektrum s technologií 
AS3X® (Artificial Stabilization - 

3-aXis), která eliminuje vliv větru 
a turbulencí a má volitelný systém 

SAFE.

Volitelné příslušenství
Máte rádi hydroplány a přistává-
te na vodě? Pořiďte si plováky 

HBZ7390 a vyměňte je za pevný 
podvozek. Za chvíli pak můžete 
vyplout na váš oblíbený rybník 

nebo jezero.

Clipped Wing Cub 1.2m BNF& PNP

Populární Clipped Wing Cub o rozpětí 1,2m pro začínající piloty. Vyroben z odolného EPO a poháněn střídavým motorem nabídne víc, než 
běžný RC model letadla. Ve verzi BNF má totiž integrovaný systém řízení SAFE, který po aktivaci nedovolí nebezpečný náklon nebo klesání 
a když pustíte páky vysílače, tak se model sám srovná!


