
Vlastnosti
• Přesně optimalizované sání i výtoková trubice
• Navrženo pro dmychadlo E-flite Delta-V 32X
• Odnímací křídlo pro snadný transport
• Hotový nabarvený laminátový trup
• Křídla a výškovka potaženy kvalitní fólií UltraCote
• Navrženo pro elektrický zatahovací podvozek E-flite 15-25
• Křídlo a výškovka s tuhým potahem
• Vztlakové klapky jsou nainstalovány
• Odnímací kryt k baterii a dmychadla
• Odnímací kabina s kokpitem
• V balení jsou hliníková obráběná kola
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Technické údaje
Rozpětí   1070 mm
Délka   1250 mm
Letová hmotnost  3200 - 3400 g
Nosná plocha  26,6 dm²
Plošné zatížení  120 - 128 g/dm²
Elektro pohon  DF 32 2150Kv
Regulátor  80A BL
Doporučená baterie LiPol 6S 22,2V 5000mAh 30C 10AWG, EC5
RC souprava  Min. 6 kanálová (Doporučena)
Serva   Micro Servo (8x)
Těžiště   100-125mm od náb. hrany u kořene křídla
Vztlakové klapky  Ano
Zatahovací podvozek Volitelně 3 bodový

Účinnější pohon
 Upraveny byly vstupy vzduchu ke dmy-
chadlu, přičemž sací i výfukové trubice 

jsou již nainstalovány. Výsledkem je 
vyšší dynamika pohonu, nižší odběr 

proudu a nižší úroveň hluku.

Vztlakové klapky
Křídlo je připraveno pro montáž vztla-
kových klapek. Nová konstrukce křídla 
a výškovky s novým profilem má lepší 

letové vlastnosti a model dosahuje 
vyšší rychlosti.

Velký kryt trupu
Pro snadnou a rychlou výměnu po-
honné baterie je na horní části trupu 
odnímací kabina, která je jednoduše 

jištěna posuvnou západkou. K pohonu 
je doporučena 6 článková LiPol baterie 

5000mAh 30C.

Volitelný zatahovací podvozek
 Volitelně lze nainstalovat zatahovací 
podvozek, šachty pro kola a uložení 

podvozku je připraveno, doporučen je 
elektrický zatahovací podvozek E-flite 

15-25 (EFLG230).

Habu 32X DF ARF

Nová verze Habu 32X DF ARF pro dmychadlo Delta-V® 32 80mm a střídavý motor DF32. Nové lépe tvarované sací a výtokové potrubí má vyšší účinnost 
a proto zároveň s novým křídlem a výškovkou je dosaženo vyšší rychlosti a lepší ovladatelnosti.


