
Vlastnosti
• Jednoduchá kompletace na letišti
• Volitelná SAFE technologie s funkcí Panika - model se automaticky 
  vrátí do stabilního letu
• Vyladěná AS3X stabilizace, kterou lze uživatelsky změnit
• Vortex generátory pro snížení pádové rychlosti a pomalé 3D akrobacie
• Velmi lehká konstrukce Z-Foam™
• Nainstalovaný přijímač Spektrum AR636A
• Odolná a přesná mikro serva řízení
• Výkonný motor Power 10 se 40 A regulátorem
• Snadný přístup k akumulátoru, doporučen LiPol 11,1 V 2200 mAh
• Dvoudílné křídlo pro snadné skladování
• Odolný podvozek s velkými koly pro létání na travnatých letištích 
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Technické údaje
Rozpětí   1120 mm
Délka   1074 mm
Letová hmotnost  1150 g
Nosná plocha  26 dm²
Plošné zatížení  44 g/dm²
Motor   Střídavý 10 BL 1250 Kv
Regulátor  Střídavý 40 A PRO spínaný BEC
Přijímač   Spektrum™ AR636A DSMX
Baterie   Doporučena LiPol 2200mAh 3S 11,1V 30C
Serva   6 ks digitální mikro Spektrum
Vrtule   4-listá 12,5x4

Odolný podvozek
Pro maximální odolnost je použit pevný 
podvozek z ocelového drátu s plasto-
vým krytem. Model má na podvozku 

nainstalována velká kola pro létání na 
trávě. Nainstalován je výkonný motor 

Power 10 s vrtulí 12,5x4.

Odnímací kryt
Pod odnímací částí vrchního dílu trupu 

je ukryta elektronika a prostor pro 
pohonnou LiPol baterii. 

Doporučena je LiPol baterie nejméně  
2200mAh 3S 11,1V 30C.

Turbulátor 
Turbulátor na náběžné hraně křídla 

zlepšuje řiditelnost a zvyšuje stabilitu 
při letu nízkou rychlostí a vysokém úhlu 

náběhu.  

Kabina, vybavení
V modelu je obsažen přijímač AR 636A, 
který má systém řízení AS3X a volitelný 
SAFE režim. Nainstalována jsou rychlá 
digitální serva s kovovým převodem, 

která jsou umístěna co nejblíž k řídícím 
plochám. Hotová kabina s pilotem.

Sukhoi SU-29MM Gen 2 SAFE BNF Basic

Druhá generace akrobatického „bestselleru“ SU-29MM má oproti první generaci lepší aerodynamiku, nastavitelné parametry stabilizace a 
volitelný SAFE režim. Chcete začít s akrobacií - SU-29MM Gen 2 bude ten správný model letadla!


