
F4U-1A Corsair Electric PNP & BNF

Vlastnosti verze PNP
• Motor 15BL 950Kv Outrunner (nainstalován)
• Regulátor Eflite 30A (EFLA1030) (nainstalován
• Pevná konstrukce Z-foam
• 4 kanálové řízení, 6 kanálové pro klapky a zatahovací podvozek
• Volitelná instalace vztlakových klapek
• Volitelný zatahovací podvozek (EFLG120)
• Odnímací maketové palivové nádrže
• Autentické zbarvení U.S. Navy
• Neuvěřitelné množství detailů, včetně přesného rytí panelů
• Řiditelné ostruhové kolečko
• V balení je pevný podvozek s maketově provedenými koly
• Nainstalovaný pilot a přístrojová deska
• Prostorný prostor pod krytem trupu pro přístup k baterii
• Nainstalovaná 4 serva
• Stačí spárovat s Vaším vysílačem leteckým Spektrum

Výhradní dovozce produktů firmy Horizon Hobby, Inc., ASTRA, spol. s r.o.
Předbranská 415, 688 01 Uherský Brod

Tel.: 572 647 300, 571 893 707, Fax: 572 646 003
PKZ6080
PKZ6075

Technické údaje
Rozpětí:   1120 mm
Délka:   915 mm
Letová hmotnost:  1230 - 1320 g
Motor:   15BL 950Kv Outrunner
Regulátor:  E-flite® 30A Pro Switch-Mode BEC
RC souprava:  Min. 4 kanálová
Vrtule:   9.5 x 7.5

Volitelná instalace klapek
S funkčními vztlakovými klapkami 

bude model Corsair k nerozeznání od 
skutečného letadla.

Volitelný zatahovací podvozek
Elektrický zatahovací podvozek 

(EFLG120) se sklápí směrem dozadu 
a zároveň se otáčí o 90°, šachta pro 

kolečko je již hotova.

Odnímací palivové nádrže
Pro výraznější letový projev, jsou k dis-
pozici makety palivových nádrží, které 
se dají v přípedě potřeby demontovat.

Maketové detaily
Autentické zbarvení U.S. Navy s mož-

ností volby ze dvou sad obtisků, kdy zís-
káte stroje, které pilotovali Ira Kepford 

nebo Tommy Blackburn.

Vlastnosti verze PNP
• Motor 15BL 950Kv Outrunner (nainstalován
• Regulátor Eflite 30A (EFLA1030) (nainstalován
• Pevná konstrukce Z-foam
• 4 kanálové řízení, 6 kanálové pro klapky a zatahovací podvozek
• Volitelný zatahovací podvozek (EFLG120)
• Volitelná instalace vztlakových klapek 
• Odnímací maketové palivové nádrže
• Přijímač AR600 DSMX je nainstalován
• Součástí balení je LiPol akumulátor 11,1V 2200mAh
• Nainstalovaná 4 serva
• Součástí balení je nabíječ DC 2-3 čl. LiPol s balancérem (PKZ1040)
• Neuvěřitelné množství detailů, včetně přesného rytí panelů a hotového 
zbarvení
• Řiditelné ostruhové kolečko
• Nutno doplnit RC soupravu min. 4 kanálovou (6 kan. pro klapky a 
zatahovací podvozek), LiPol akumulátor, nabíječ. Volitelně zatahovací 
podvozek (EFLG120), mini serva klapek.

Technické údaje
Přijímač:  Spektrum AR600
Baterie:   LiPol 2200 mAh 11,1 V
Nabíječ:   2-3 čl. LiPol s balancérem


