
Vlastnosti
• Kompletně sestaven a připraven k letu
• AS3X® technologie pro vynikající letové vlastnosti
• Ultra lehká konstrukce s autentickým zbarvením „Man O War II“
• Čtyřmotorové protiběžné motory s 3 listými vrtulemi
• Řízeny plyn, křidélka, výškové a směrové kormidla
• Špičková technologie 2.4GHz Spektrum™ DSMX®
• Výkonná ultra mikro lineární serva s dlouhou dráhou
• Odnímatelný podvozek a makety zatažených kol
• Ultra mikro LiPol baterie 250mAh 1S 3,7V 20C (součástí balení)
• E-flite® 1S DC LiPol nabíječ (součástí balení)

Výhradní dovozce produktů firmy Horizon Hobby, Inc., ASTRA, spol. s r.o.
Prakšická 2589, 688 01 Uherský Brod

Tel.: 572 619 619, E-mail: info@astramodel.cz

EFLU5380

Technické údaje
Rozpětí   660 mm
Délka   465 mm
Letová hmotnost  78 g
Nosná plocha  5,65 dm²
Plošné zatížení  13,8 g/dm²
Elektro pohon  4x stejnosměrný 6 mm s převodovkou
Vrtule   72x65 3 listá levá/pravá
Baterie   LiPol 3,7V 1S 250mAh 20C
Přijímač   Spektrum™ AS6410Q DSMX 6Ch UM AS3X
Serva:    SPMSA2030LO (2)

Kryt baterie
K napájení modelu je přiložena LiPol 

baterie 250mAh 1S 3,7V 20C, výměna 
je rychlá díky odnímacímu krytu. který 

drží mikro magnety.

Mikro B-17G Flying Fortress Bind & Fly

Maketové detaily
Model B-17G Flying Fortress je vyzdo-
ben spoustou detailů, jako jsou střelec-
ké věže s kulomety, plátování potahu, 

žebrování na kormidlech atd.

Odnímací podvozek
Model má odnímací hlavní podvozek pro 
start z ruky a přistání do trávy. Při startu 
ze země se pouze nasunou podvozkové 

nohy namísto maket zasunutých kol.

Stabilizace AS3X
Díky moderní technologii 3-osé stabi-
lizace AS3X, bude let i v mírném větru 
uspořádaný a klidný, stejně jako létal 

velký vzor.

Slavná létající pevnost B-17G Flying Fortress v Ultra mikro provedení od E-flite se čtyřmi motory s protiběžnými třílistými vrtulemi, 
stabilizací AS3X a vynikajícími letovými vlastnostmi. Odnímací podvozek, napájení LiPol baterií 250mAh 1S 3,7V 20C.  
Stačí spárovat s vysílačem Spektrum DSM2/DSMX.


