
Vlastnosti
• Minimum času k sestavení
• Technologie AS3X® pro let jako podle pravítka
• Nainstalované funkční vztlakové klapky
• Elektrický zatahovací podvozek je nainstalovaný
• Řízeny křidélka, výškovka, směrovka a plyn
• Přijímač Spektrum™ AR636 DSMX® s technologií AS3X je instalován
• Výkonný střídavý motor 15BL 950Kv s rotačním pláštěm je instalován
• 4 listá vrtule, znázornění panelů, pilot, zbraně a detaily kokpitu
• Rychlý přístup k baterii krytem na trupu
• Odolná Z-Foam™ konstrukce
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Technické údaje
Rozpětí   1200 mm
Délka   975 mm
Letová hmotnost  1214 g
Nosná plocha  21,65 dm²
Plošné zatížení  56,5 g/dm²
Elektro pohon  Střídavý 15BL 950 Kv
Vrtule   9.8x6 (4 listá) nebo 10,75 x 8 (2 listá)
Baterie   Doporučena LiPol 11,1 V 2200 mAh 3S 25C
Vysílač   Doporučen min. 6 kanálový Spektrum DSM2/DSMX
Vztlakové klapky   Ano
Regulátor   30 A BL (nainstalován)
Zatahovací podvozek  Elektrický

Vztlakové klapky
Pro dokonalý realismus letu je model 

P-51D Mustang vybaven zatahovacím 
podvozkem a vztlakovými klapkami. 
Vztlakové klapky se servy jsou nain-
stalovány a připraveny k připojení ke 

přijímači.

Kokpit s pilotem
Model je vyroben z lehké a velmi 

odolné Z-Foam pěnové hmoty. Model 
je vybaven paneláží potahu, řadou ma-
ketových doplňků, kabinou s pilotem, 
autentickým zbarvením a maketovým 
vrtulovým kuželem se 4-listou vrtulí.

Výkonný pohon
Jako pohon je nainstalován výkonný 

střídavý motor 15BL 950 Kv se čtyřlis-
tou vrtulí 9.8 x 6 s kuželem pro 4-listou 
vrtuli o průměru 71 mm a střídavý regu-

látor 30A Pro Switch Mode BEC V2.

Zatahovací podvozek
 Hlavní podvozek je tvořen elektrickým 

zatahovacím podvozkem 85° EFL-
G185R a maketovými nohami s koly a 

kryty podvozku EFL6703.

P-51D Mustang BNF Basic AS3X

Nainstalovaná elektronika sestává z přijímače AR636 DSMX se stabilizací 
AS3X a digitálních serv DSV130M. Tento systém automaticky provádí 
neustálé drobné korekce směru letu a tím snižuje pracovní zatížení pilota, 
který se může věnovat pouze samotné pilotáži.


