
Vlastnosti
• Nejvyšší výkon a ovladatelnost ve své třídě
• Přesná tří-osá stabilizace AS3X®
• Přesné zpracování detailů
• 4-kanálové řízení s funkčními duálními kormidly směrovky
• Transparentní kabina s pilotem
• Model rotačního kulometu, nosiče zbraní
• Věrná kamufláž „Flipper“
• Odnímatelný podvozek s řiditelným příďovým kolem
• Dvě dmychadla  28mm EDF s 5-listým rotorem a motory BL180
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Technické údaje
Rozpětí   562 mm
Délka   516 mm
Letová hmotnost  168 g
Nosná plocha  5,4 dm²
Plošné zatížení  31 g/dm²
Motory   2 ks střídavý BL180m, 13500Kv
Dmychadla  Delta-V 180m 28mm EDF
Přijímač   Spektrum AS3X
Baterie   Doporučena LiPol 2S 450-800mAh
Serva   Digitální lineární
Vysílač   Doporučen Spektrum DSM2/DSMX min. 4 kanálový

Baterie
Pohonná baterei LiPol je uložena 

pod krytem trupu s kabinou, jedno-
duchá a rychlá výměna, pohodlný 

přístup.

Pohonná jednotka
 V maketových gondolách na trupu 
jsou umístěny dmychadla Delta-V 
180m 28mm EDF s 5-listým roto-
rem a motory BL180 Ducted Fan 

13.500Kv.

Směrovky
Letoun A-10 má charakteristické 
dvojitá směrovky nejinak je tomu 
u modelu, který má řízena obě 

kormidla.

Podvozek
Pro pojíždění po dráze má model 

řiditelné příďové kolo, podvozek lze 
snadno sejmout a let tak může být 
dokonale maketový. Přistání lze 

provést do trávy na břicho.

UMX A-10 BL BNF Basic

RC model o rozpětí 562 mm, je vyroben z lehkého pěnového materiálu a je dodáván kompletně sestaven a nabarven. Dodává se ve verzi BNF, takže 
stačí pouze doplnit pohonnou LiPol baterii a vysílač Spektrum. V maketových gondolách na trupu jsou umístěny dmychadla Delta-V 180m 28mm EDF 
2 5-listým rotorem a motory BL180m Ducted Fan 13.500Kv. S doporučenou LiPol baterií 800mAh 2S je model velmi svižný a obratný, pohonné jednotky 
udělí modelu okamžitou akceleraci a mají výkon pro pokročilou akrobacii.


