
P-51D Mustang 280e Bind & Fly Basic

Vlastnosti
• Minimální potřebná doba k sestavení
• Přesné zpracování a maketové detaily, včetně rytí panelů
• Maketové zbarvení George Preddy’s famous “Cripes A’ Mighty 3rd
• Výkonný střídavý motor BL280 Outrunner 1800Kv
• Obsahuje LiPol baterie E-flite® 450mAh 3S 11,1V 30C JST
• Vysokorychlostní digitální serva a 6-ti kanálový přijímač 
  Spektrum™ DSMX® Nanolite
• Magnetický kryt baterie a přišroubované křídlo
• Připraveno ke spárování s vaším vysílačem DSM2®/DSMX
• Vrtule a kužel jsou nainstalovány
• Řízený motor, křidélka, směrovka a výškovka
• Velký magnetický kryt kabiny pro rychlý přístup k baterii
• Drak zhotoven z odolného materiálu EPS
• Odolný plastový dvoudílný kužel
• Kormidla jsou zavěšeny na závěsech CA pro delší životnost 
  a přesnější řízení
• Optimální velikost pro létání na malém prostoru

EFL6150

Technické údaje
Rozpětí  650 mm
Délka  560 mm
Letová hmotnost 210-235 g
Nosná plocha 7,55 dm²
Plošné zatížení 28 g/dm²
Elektro pohon 280BL střídavý Outrunner (nainstalovaný)
Vysílač  4 + kanálový Spektrum DSM2/DSMX 
  (doporučen s D/R a Expo)
Přijímač  6-ti kanálový Spektrum™ DSMX® 
  Nanolite (nainstalován)
Serva  (3x) 3,5 g Digitální sub-mikro (nainstalovány)
Těžiště  32 až 29 mm od náběžné hrany křídla
Vrtule  6,8 x 3,5 E (nainstalována)
Kužel  40mm
Regulátor 10A střídavý (nainstalovaný)
Baterie  LiPol E-flite® 450mAh 3S 11,1V 30C JST

Kamufláž
Mustang s výrazným nápisem na přídi 

Cripes A’ Mighty 3rd patřil jednomu 
z největších es amerického letectva, 
majoru George E. Preddymu. I na tak 

malém modelu byla věnována zvýšená 
pozornost detailnímu ztvárnění povrchu  
a maketovým detailům, včetně vybave-

ní kabiny.

Rychlá příprava k letu
Model je dodáván prakticky hotový, sta-
čí pouze připevnit křídlo a nabít baterii. 
Vše je nainstalováno, výkonný střídavý 

motor s 10A regulátorem, vrtule s 
kuželem, 3,5 g přesná digitální serva 
super-sub-mikro  a Spektrum Nanolite 

přijímač AR6310 DSMX. 

Výměna baterie
Výměna LiPol baterie 450mAh 3S 

11.1V 30C je jednoduchá, díky magne-
tickému krytu s kabinou. Ochrana expo-
novaných dílů spodní části trupu sníží 
pravděpodobnost opotřebeníběhem 

přistání na břicho.

Detaily a vzhled
Zvláštní pozornost byla věnována de-

tailům, které jsou příkladně zpracovány. 
Pro statické uložení modelu je přiložen 
praktický stojánek, pomocí kterého si 

můžete model P-51D Mustang vystavit 
doma na skříni nebo třeba ve vitríně.
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