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Vlastnosti
• Rychlá finální montáž
• Lehčí a pevnější Carbon-Z ® konstrukce
• AS3X ® System pro přesnost a obratnost
• U verze BNF je nainstalován 6-kanálový Sport přijímač Spektrum™ 
  AR635 AS3X
• Závěsy CA kormidel s nainstalovanými pákami řízení
• Vysoce výkonný střídavý motor 25 BL 1000Kv Q-Power systém 
  je nainstalován
• E-flite 60 Pro Switch-Mode BEC střídavý regulátor V2
• Digitální rychlá mini serva s kovovým převodem jsou nainstalována
• Skvělý design Mirco Pecorari
• E-flite V2 vrtule je v balení
• Odnímací křídla s výškovkou
• Detailní kokpit, pilot a tónovaná kabina
• Vyšší podvozek pro bezpečnější vzlet a přistání
• Verze BNF obsahuje LiPol baterii E-Flite 2800mAh 14.4V 4S 30C

Technické údaje
Rozpětí:   1220 mm
Délka:   1230 mm
Plocha křídel:  34 dm²
Letová hmotnost:  1700 g
Plošné zatížení 50 g/dm²
Těžiště  153 mm dopředu od odtokové hrany křidélek
Elektro pohon 25 BL Outrunner 1000Kv (je obsažen)
Vrtule  12 x 5,25 (součástí balení)
Průměr kužele 40 mm
Regulátor 60A Pro Switch-Mode BEC BL (součástí balení)
Baterie  LiPol 2800mAh 4S 14,8V 30C (součástí balení BNF)
Serva  E-Flite 13g digitální mini, kovové ozubení (nainstalované)
Přijímač  Spektrum™ 6-kan.AS3X Sport (SPMAR635) (BNF)
Konstrukce Technologie Carbon-Z ™

Nová konstrukce a zbarvení
E-flite Carbon-Z® Yak 54 3X je kvali-
tativním skokem v inovaci konstrukce, 

využívající patentované Carbon-Z 
technologie. Kombinace odolné lehké 

Z-foam™ hmoty s výztuhami z uhlíku, je 
jako celek neuvěřitelně lehká a zároveň 
tuhá, a zaručuje modelu vynikající leto-

vé vlastnosti. 

Rychlá digitální serva
Technologie AS3X® je optimalizována 
pro nová digitální serva E-flite® 13 g 
s kovovým převodem. Všechna serva 

jsou již nainstalována. Velké řídící 
plochy kormidel jsou nezbytná pro ma-
ximální účinnost řízení při minimálních 

rychlostech letu.

Extrémní výchylky kormidel
Každé z kormidel je vybaveno CA zá-

věsy, na nichž je zajištěna odpovídající 
flexibilita kormidel. Zkosení přiléhajících 
ploch je záměrně použito pro nastavení 
tak velkých výchylek kormidel, jaké jsou 

pro extrémní akrobacii potřebné.

Kryt pro uložení baterie
Vhodně umístěný kryt baterie umožňuje 
snadnou montáž LiPol baterií 4S 30C 
2800mAh, které jsou součástí verze 
BNF. Vypínač již nainstalovaného re-

gulátoru E-flite 60A ESC V2 je umístěn 
uvnitř trupu. U modelu je použita nová 
vrtule E-flite pro vyšší tah a akceleraci.

U verze BNF doporučujeme koupit
Letecký vysílač Spektrum DSM2/DSMX, nabíječ pohonné baterie.

U verze PNP doporučujeme koupit
Letecký vysílač Spektrum DSM2/DSMX, LiPol baterii a nabíječ pohonné 
baterie.


