
Piper PA-18 Super Cub 1:4 ARF

Vlastnosti
• Skládací vzpěry křídla pro snadnou montáž a dopravu
• Maketový odpružený podvozek Super Cub
• Vztlakové klapky pro krátký vzlet a přistání
• Maketová kola Super Cub
• Pilot 1:4 je v balení obsažen
• Laminátový kryt motoru s maketovými prvky
• Sedačka s přístrojovým panelem jsou obsaženy v balení 
• Otevírací boční dveře pro přístup k elektronice
• Maketový hliníkový vrtlulový kužel je obsažen v balení
• Zástavba elektropohonu nevyžaduje žádné úpravy
• Volitelný maketový kokpit (HAN454019)
• Volitelné osvětlení (EFLA600 + EFLA601-4)
• Možnost montáže plováků (HAN4580)

Výhradní dovozce produktů firmy Horizon Hobby, Inc., ASTRA, spol. s r.o.
Předbranská 415, 688 01 Uherský Brod
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Technické údaje
Rozpětí:   2690 mm
Délka:   1730 mm
Hmotnost:  8400 g
Nosná plocha: 150 dm²
Plošné zatížení: 56g/dm²
Elektro pohon: E-Flite Power110 BL (EFLM4110A), 2x LiPol 4 čl 5000 mAh
Spalovací motor: 1,20 - 1,60 2T, 1.20-1.80 4T, 20-26ccm benzín 2T, 30 ccm 4T
Baterie:   LiPol 1800mAh 3S 11,1V
RC souprava:  Min. 5 kanálová
Serva:   8x standardní (7x na elektro verzi)
Vrtule:   16x6 - 16x8 - 18x6
Kužel:   2.5“ CNC hliníkový (v balení)
Potah:   Oracover

Skládací vzpěry křídla
Na jednoduchou montáž vzpěr křídla je 
při sestavování modelu pamatováno, 

stačí k tomu jen několik čepů s pérový-
mi pojistkami.

Možnost montáže plováků
Pokud máte v oblibě hydroplány, 

můžete využít nabídku setu plováků 
(HAN4580), které jsou pro tento model 

připraveny.

Funkční odpružení podvozku
Maketový odpružený podvozek Super 
Cub je věrnou kopií skutečného vzoru, 
gumový svazek na každé podvozkové 

noze zajistí měkká přistání. 

Maketový kokpit
Potrpíte li si na maketové zpracování, 

je k dispozici volitelné příslušenství  
(HAN454019) Piper PA-18 1:4 - sada 

vybavení kokpitu

Motorový kryt a kužel
Dokonalému vzhledu značně přispívá 
věrně zpracovaný kryt motoru s prolisy 
a řadou detailů, stejně jako hliníkový 

vrtulový kužel, vše nabarveno a hotovo.

Volitelné osvětlení
Další prvek, který přispívá k realis-
mu, je volitelné osvětlení (EFLA600 
+ EFLA601-4). Montáž kompleního 

osvětlení upravuje manuál.

Funkční vztlakové klapky
Funkční vztlakové klapky umožní mo-
delu krátký vzlet a přistání. Zpracování  
povrchu je včetně prolisů a nýtování.

Otevírací boční dveře
Stejně jako u skutečného letadla jsou i 
u modelu boční dveře otevírací, usnad-

ní přístup k vnitřnímu vybavení.


