
Vlastnosti
• Volitelná technologie SAFE® s ochranou letové obálky (BNF)
• Pokročilá technologie AS3X® (BNF)
• Snadná montáž pomocí několika šroubů
• Nainstalovaný elektrický zatahovací podvozek
• Funkční vztlakové klapky včetně serv
• Šesti kanálové řízení s řízenou ostruhou
• 6-ti kanálový přijímač Spektrum AR636A DSMX® (nainstalován BNF)
• Střídavý motor 15BLs vysokým točivým momentem
• Spolehlivý 40A elektronický regulátor otáček
• Lehké 9g mikro serva Spektrum jsou nainstalovány
• Doporučena LiPol baterie 2200 - 3200mAh 3S 30C
• Konstrukce ze EPO materiálu
• Maketový motor, kabina a detaily povrchu
• Hotová nainstalovaná kabina s pilotem
• Kryt na trupu pro rychlou výměnu baterií jištěn magnety
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Technické údaje
Rozpětí   1450 mm
Délka   1003  mm
Letová hmotnost  1700 g
Nosná plocha  32,3 dm²
Plošné zatížení  53 g/dm²
Motor   Střídavý 15BL 950Kv
Regulátor  Střídavý 40 A
Přijímač   Spektrum™ AR636A DSMX (pouze verze BNF)
Baterie   Doporučena LiPol 2200 - 3200mAh 3S 30C
Serva   9g mikro

Zatahovací podvozek
Pro maximální eutenticitu je v křídle 
nainstalován zatahovací elektrický 

podvozek s kryty na nohách a pevnými 
koly. Zatažením podvozku se zvýší 

letová rychlost a zlepší ovladatelnost.

Odnímací kryt
Pod odnímací částí vrchního dílu trupu 

je ukryta elektronika a prostor pro 
pohonnou baterii. Doporučena je LiPol 

baterie 2200-3200mAh 3S 30C.

Vztlakové klapky
Vztlakové klapky výrazně sníží vzle-
tovou a přistávací rychlost. Klapky 

jsou nainstalovány, stačí jen nastavit 
potřebné parametry ve vysílači.

Motor
V modelu je nainstalován výkonný 

pohon, který sestává ze střídavého mo-
toru 15BL s 2-listou vrtulí a regulátoru 

40A.

AT-6 1.5m BNF Basic & PNP

RC model letadla North American T-6 Texan o rozpětí 1,5m s elektrickým 
zatahovacím podvozkem, vztlakovými klapkami, nainstalovanou komplet-
ní elektronikou a přijímačem Spektrum se stabilizací AS3X a možností 
volby SAFE.


