
Vlastnosti
• Autentické zbarvení, model hvězdicového motoru, odnímatelná anténa
• Potažen fólií UltraCote® s hotovou kamufláží
• Legendární warbird s výbornými letovými vlastnostmi
• Špičková kvalita celodřevěné konstrukce
• Autentické VF-17 barevné schéma a výběr ze tří sad obtisků
• Funkční 3-dílné klapky významně zlepšují vzhled i funkčnost modelu
• Připraveno k instalaci volitelného E-flite® el. zatahovacího podvozku
• Obsahuje pevný podvozek, maketové paprskové kola a kryty podvozku
• Kormidla mají připraveny závěsy pro montáž
• Připraveno k montáži benzínového motore Evolution® 20GX
• Obsahuje motorové lože pro montáž elektromotoru
• Snadný přístup do trupu díky odnímacímu krytu
• Kompletní, vysoce kvalitní příslušenství
• Hliníkový červený vrtulový kužel
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Technické údaje
Rozpětí   1650 mm
Délka   1340 mm
Letová hmotnost  5300 - 5900 g
Nosná plocha  51,8 dm²
Plošné zatížení  106 g/dm²
Elektro pohon  E-Flite Power 60B
Spalovací motor  20 ccm
Těžiště   75-95 mm od náběžné hrany centroplánu
Profil křídla  Polosymetrický
Serva   Doporučeno 7 ks standard (6 ks elektro)

Maketové detaily
Model je věrně zpracován, obsahuje 

výlisek hvězdicového motoru, lamináto-
vý hotový kryt motoru, na křídlech jsou 
znázorněny zbraně, a chladiče motoru, 
na trupu je odnímací anténa. Obsahuje 

i hliníkový červený vrtulový kužel.

Vícedílné vztlakové klapky
Vztlakové klapky jsou na levé i pravé 
polovině tří dílné a každá sekce třídíl-
ných klapek je řízena jedním servem. 
Křídlo je slepeno do jednoho dílu a 

to se k trupu poutá pomocí 2 kolíků a 
šroubů.

Autentické zbarvení
 Corsair je potažen kvalitní potahovou 

fólií UltraCote® s potiskem hotovou ka-
mufláží známého stroje „Jolly Rogers“ 
pilota Johny „Tommy“ Blackburna. Do 

kokpitu lze volitelně nainstalovat figurku 
vojenského pilota v měřítku 1:6.

Volitelný zatahovací podvozek
Pevný podvozek s maketovými pa-

prskovými koly lze nahradit voliteným 
zatahovacím podvozkem EFLG520 

(Zatahovací podv. el. tř. 60-120 - 95° 
rotační) a zatahovacím podvozkem 

ostruhy EFLG520F4U.

F4U-1A Corsair 20cc ARF

Jako volitelné příslušenství je k pohonu modelu doporučen benzínový 
motor EVOE20GX2 s vrtulí Evolution® 16x6 nebo elektromotor 
Power 60 Brushless Outrunner 470Kv s regulátorem Phoenix Edge 100-
34V-100A a baterií LiPol 5000mAh 6S 22,2V 30C. Vrtule je doporučena 
16x10E.


