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Vlastnosti
• Kombinace laminátu, dřeva a pěnové konstrukce
• Doporučen elektrický zatahovací podvozek E-flite 15-25
• Funkční vztlakové klapky
• Nabarvený laminátový trup
• Rozdvojené sací a výfukové trubice pro nejlepší výkon
• Odnímací křídlo pro snadný transport
• Odnímací kryt k baterii a ke dmychadlu
• Autentické zbarvení USN Sundowner
• Mechanismus řízení ocasních ploch uvnitř trupu
• Křídla  a ocasní plochy potaženy fólií UltraCote
• Kokpit je součástí volitelného přílušenství

Technické údaje
Rozpětí:   885 mm
Délka:   1200 mm
Plocha křídel:  26,2 dm²
Letová hmotnost:  3200 g
Motor:   DF32 BL 2150Kv
Serva:   6x mikro servo, 1x mini servo
Regulátor: Min. 80A

Vnitřní náhony kormidel a plo-
voucí výškovka

Instalace táhel ocasních ploch a 
mechanismu plovoucí výškovky je 
již hotova, stačí provést zástavbu 

serv a provést seřízení.

Doporučené příslušenství
• Motor  DF32 BL 2150Kv (EFLM3032DFA)
• Dmychadlo Delta V32 80 mm (EFLDF32)
• Regulátor 80A Pro SB (EFLA1080B)
• Baterie   LiPol 5000 mAh 22,2 V 6S 30C EC5
• Vysílač   Spektrum 2,4 GHz DX8 (SPMR8800EU)
• Přijímač  AR8000 8 kanálový (SPMAR8000)
• Zat. podvozek 15-25 tříbodový zatahovací podvozek (EFLG230)
• Serva  6x SPMSA4010, SPMSA5040 (VOP)
• Pilot  PKU7003 Pilot Habu

Připraveno pro elektrický zata-
hovací podvozek

Model je možné vybavit jak 
pevným, tak zatahovacím pod-

vozkem.Pro model je doporučen 
elektrický zatahovací podvozek 

E-flite, (EFLG230) pro který je vše 
připraveno k jeho instalaci.

Dva velké kryty s magnetickým 
rychlouzávěrem

Velké kryty na trupu - to znamená 
pohodlnou výměnu baterie, přístup 

k servům, ke dmychadlu a řídící 
elektronice. Kryty drží díky mag-

netickým rychlouzávěrům, rychle a 
jednoduše.

Nabarvený laminátový trup s 
optimalizací vstupu vzduchu

Hotový laminátový nabarvený trup  
má vstupy vzduchu k nasávacím 

otvorům dmychadla upraveny 
pro maximální účinnost pohonné 

jednotky.


