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EFL3075

Tvůrčí přístup
Model je dodáván bez zbarvení, 

k dispozici je arch obtisků s 
různými barevnými doplňky, 

pomocí kterých můžete zapojit 
svoji fantazii a vytvořit si své 

originální zbarvení.

Technické údaje
Rozpětí    550 mm
Délka   342 mm
Hmotnost   125 g
Plocha křídla   8,05 dm²
Motor   180 BL Outrunner Brushless 2500Kv (nainstalován)
Baterie:   3S LiPol 20C, 3200mAh
Serva:   3g Super Sub-Micro (2x nanistalována)
Regulátor:   Střídavý 8 A (nanistalován)
Vrtule:   4,5x4E (nanistalována)

Vlastnosti
• Odolná Z-Foam konstrukce
• Ve verzi PNP potřebujete vysílač, přijímač, 2 článkovu LiPol baterii a nabíječ
• Nanstalovaný střídavý motor Outrunner 180
• Nanstalované 3g serva
• Nanstalovaný střídavý regulátor 8A
• Magnetický kryt pro rychlou výměnu baterie a přístup k elektronice
• Nainstalované páky řízení s táhly
• Arch obtisků pro vlastní tvořivost a možnost odlišení více modelů
• Start z ruky, přistání na plastovou lyžinu
• Nainstalovaná vrtule

Střídavý motor
Výkonný střídavý motor 180 
BL Outrunner Brushless s 

regulátorem 8A a vrtulí 4,5x4 
jsou nainstalovány a pro 

model představuje tento pohon        
optimální výkon.

Nainstalovaná serva
Mikro serva 3g jsou umístěna 
uvnitř křídla a táhla jsou zapo-
jeny k pákám kormidel. Kabely 
serv jsou vyvedeny do prostoru 

přijímače.

Velký prostor v trupu
Kabina je na trupu poutána 

magnetickými držák, po jejím 
sundání se utevře velkorysý 

prostor pro přijímač, regulátor 
a baterii.

Bezpečný start
Ve spodní části trupu je umístěn 
plastový výlisek, který má funkci 

přistávací lyžiny a zároveň 
slouží pro bezpečné uchopení 

při startu modelu z ruky.

Model je vyroben z odolné hmoty Z-Foam, na spodní straně jsou úchyty pro bezpečný start 
z ruky. Verze PNP je kompletně sestavený model s nainstalovanou elektronikou střídavým 
motorem Outrunner 180 2500Kv BL a střídavým regulátorem 8A. Serva 2,5g jsou nainstalo-
vána a připojena ke kormidlům

Doporučujeme koupit
Baterie E-flite® 2S 7,4V 450mAh 30C LiPo (EFLB4502SJ30) JST
Přijímač Spektrum AR6310 DSMX Nanolite 6-kan. (SPMAR6310)
Nabíječ E-flite Celectra™ 80W AC/DC EFLC3025)
Vysílač 6-kanálový DX6i DSMX® (SPM6610)


