
Vlastnosti
• Snadné a rychlé sestavení a příprava k letu
• AS3X® technologie přináší skvělou stabilitu a výbornou ovladatelnost
• Odolná a lehká konstrukce Z-Foam™
• Autentické zbarvení a zpracované detaily
• 6-kan. přijímač Spektrum™ AR636A DSMX® AS3X® Sport
• Výkonné dmychadlo 70mm EDF se střídavým motorem 15BL 3700Kv
• Nainstalován střídavý regulátor 60 A 14,8 V
• Jemně vyladěné sací kanály pro maximální účinnost dmychadla
• 6 ks mikro serv pro křidélka, výškovku, směrovku a příďové kolo
• Čirá kabina, detaily kokpitu, figurka pilota
• Odnímatelný pevný podvozek
• Odnímatelné přídavné nádrže
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Technické údaje
Rozpětí   933 mm
Délka   984mm
Letová hmotnost  1490 g
Nosná plocha  19,6 dm²
Plošné zatížení  76 g/dm²
Elektro pohon  BL15 3700Kv
Dmychadlo  70 mm, 5-ti listý rotor
Regulátor  Střídavý 60 A 14,8 V
Baterie   Doporučena 4 článková LiPol 3200mAh 30C
Přijímač   Spektrum™ AR636A se stabilizací AS3X
Serva   6 ks digitální 13 g
Vysílač   Doporučen Spektrum min. 5 kan.

Pohon modelu
k pohonu je použito dmychadlo 70 

mm DF14,8V, se střídavým motorem 
BL15 Ducted Fan 3700Kv a střídavý 

regulátor 60A.

Fury 15 DF Bind & Fly Basic

Kabina, maketové detaily
Na modelu je znázorněno přesné rytí 

panelů a hotové zbarvení a má nainsta-
lovanou kabinu včetně pilota

Odnímací podvozek
Podvozek je ve stavebnici pevný, ten je 
možno sundat a model házet z ruky a 

přistávat na břicho do trávy.

Stabilizace AS3X
Nainstalovaná elektronika sestává z 6 
kanálového přijímače AR636A DSMX 
Sport s nastavenou stabilizací AS3X a 

6 ks digitálních serv 13 g.

Model je vyroben z lehké Z-Foam pěnové hmoty vstřikované do formy s množstvím detailů, která je velmi odolná proti poškození a 
zároveň snadno opravitelná v případě kolize. Na modelu je znázorněno přesné rytí panelů a hotové zbarvení a má nainstalovanou 
kabinu včetně pilota.


