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Technické údaje
Rozpětí:   2260 mm
Délka:    1970 mm
Nosná plocha:   96,1 dm²
Motor:    Benzínový 60 ccm
RC souprava:   9+ kanálová
Serva:    10 ks
Dop. baterie přijímače:  6,6V 2200mAh 2S LiFe
Těžiště:   165-178mm od náb. hrany u kořene křídla
Vrtule:    Doporučena 22 x 8 až 24 x 10
Kužel:    Doporučen 140 mm
Klapky:    Ano

Vlastnosti
•  Přesné měřítko s maketovými detaily
•  Tří-dílné křídlo, centroplán s podvozkem
•  Dvoudílná výškovka
•  Vztlakové klapky pro bezpečný start a přistání
•  Funkční zavírací kryty kol i ostruhového kola
•  Připraveno pro elektrický zatahovací podvozek E-flite® P-51
•  Laminátový kryt motoru s maketami výfuků motoru
•  Hotový nabarvený kokpit s posuvným překrytem kabiny
•  Dvě sady obtisků (Glamorous Glen III a Gentleman Jim)
•  Obsahuje křídlové závěsníky pum pro montáž Elektrického
   systému odhozu EFLA405
•  Připraveno pro montáž benzínového motoru Evolution® 62GXi
•  Kompletní vysoce kvalitní příslušenství včetně pák řízení
•  Volitelné bomby a přídavné nádrže (Volitelně)
•  Volitelné kola 5 1/4“ P-51 s CNC hliníkovými náboji (Volitelně)

Přídavné nádrže
Volitelné bomby a přídavné nádrže 
se prodávají samostatně, k jejich 
odhozu lze využít Elektrického
   systému odhozu EFLA405.

Pohon modelu
 Lze zvolit jak elektro pohon, 

tak spalovací motor. Novinkou 
je možnost instalace motoru 

Evolution® 62GXi s Surefire™ s 
elektronickým vstřikováním paliva.

Vybavená kabina
Jako velmi nadstandarní je vybave-
ní kokpitu kabiny a posuvným pře-
krytem kabiny, která je v zavřené 
poloze jištěna silnými magnety.

Vztlakové klapky
Samozřejmostí je vybavení modelu 
vztlakovými klapkami, díky kterým 
se výrazně sníží rychlost při vzletu 

i přistání.

Doporučené příslušenství:
Motor Evolution® 62GXi EVOE62GXI
Elektrický systém odhozu EFLA405
Přídavné nádrže P-51D 60cc HAN477021
Pumy P-51D 60cc HAN476017
Kola s hliníkovým diskem P-51D 60cc HAN477018
Elektrický zatahovací podvozek P-51D 60cc


