
Inverza 280 Bind & Fly Basic

Vlastnosti
• Model vytvořili akrobatický mistr světa Quique Somenzini, konstruktér 
  Kevin Kimball a designer Mirco Pecorari
• Tvarovaná pěnová konstrukce s uhlíkovou výztuží
• Vysokorychlostní digitální serva 3,5g a přijímač Spektrum Nanolite 2g
• Výkonný střídavý motor BL280, 1800 ot/min/V
• Optimální vrtule 6,8 x 3 s maketovým kuželem
• Dvoudílné odnímatelné křídlo s uhlíkovou spojkou
• Magnetický kryt baterie s okamžitým přístupem do trupu
• Stačí spárovat s vysílačem Spektrum DSM2/DSMX, vše je 
  nainstalováno
• Robustní podvozek s aerodynamickými kryty kol a řiditelné 
  ostruhové kolo
• Mikro serva jsou umístěna blízko kormidel, takže táhla jsou krátká 
  a řízení proto velmi přesné
• Super lehký 2 g přijímač Spektrum AR6310 DSMX (SPMAR6310)
• Vybavení kabiny s pilotem pro co největší realismus

Výhradní dovozce produktů firmy Horizon Hobby, Inc., ASTRA, spol. s r.o.
Předbranská 415, 688 01 Uherský Brod
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Technické údaje
Rozpětí:   660 mm
Délka:   660 mm
Letová hmotnost:  235 g
Nosná plocha:  10,4 dm²
Plošné zatížení:  23,5 g/dm²
Elektro pohon:  Střídavý Park 280
Regulátor:  Střídavý10A
Serva:   4x 3,5-g digitální (nainstalována)
Profil:   Symetrický
Vrtule:   6,8 x 3
Vysílač:   Doporučen Spektrum min. 4 kanálový DSM2/DSMX
Baterie:   Doporučena LiPol 450mAh 3S 11,1V 30C
Kužel:   ø 30 mm

Doporučujeme koupit
Pro zprovoznění modelu potřebujete min. 4 kanálový letecký vysílač Spektrum DSM2/DSMX 
(doporučujeme programovatelný DX6i a vyšší), pohonný LiPol akumulátor 11.1 V cca 450 
mAh s konektorem JST, vhodný nabíječ.

Přesné serva
Model je vybaven nainstalovanými 

digitálními servy,ta jsou umístěna blízko 
kormidel, takže táhla jsou krátká a 

řízení je proto velmi přesné.

Přístup k elektroinstalci
Díky krytům trupu s magnetickými 
rychlouzávěry je zaručen okamžitý 

přístup k elektroinstalci a znamená i 
snadnou výměnu baterie. 

Místo pro baterii
Nemusíte se obávat o prostor pro 

baterii, v trupu je dostatek místa i díky 
rozměrnému otvoru s krytem s magne-

tickým rychlouzávěrem.

Řízení
Spolehlivost a maximální řiditelnost 

zajišťují velké řídící plochy všech kor-
midel, velikost výchylek lze využívat na 

maximum jejich účinnosti.


