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Technické údaje
Rozpětí:   1390 mm
Délka:    1211 mm
Nosná plocha:   37 dm²
Plošné zatížení:   73 g/dm²
Motor:    Benzínový Evolution® 8cc
RC souprava:   9+ kanálová
Serva:    5 ks E-flite HV
Baterie:   Lipol 1250mAh 7,4V 2S
Vrtule:    Evolution 12x6
Přijímač:  Spektrum AR636A DSMX®
Podvozek:  Pevný

Vlastnosti
• Exkluzivní technologie SAFE® poskytuje ochranu letové obálky
• Tlačítkem Záchrany se model rychle vrátí do vodorovného letu
• Stíhačka s letovými vlastnostmi klubového modelu pro začátečníky
• Benzínový motor Evolution® 8cc s nízkými provozními náklady
• Jednuše spárujete s leteckým vysílačem Spektrum™ DSM2®/DSMX®
• 5 × E-flite HV serva pro řízení motoru a kormidel
• Celodřevěná konstrukce z balsy a překližky
• Realistická kamufláž 334. Fighter Squadron
• Originální Hangar 9® UltraCote® potahová fólie
• Obsažená LiPol baterie napájí jak přijímač, tak i zapalování 
  (nabíječ je v balení)
• Pevné, jednodílné křídlo pro snadnou montáž
• Hlavní podvozek se širokým rozchodem
• Do čirého kokpitu kabiny lze umístit videokameru (není v balení)

Řízená ostruha
Samozřejmostí je řízené ostruhové 
kolečko, serva řízení jsou vysoko-
napěťová 5 ks E-flite® High Volt.

Pohon modelu
P-51 Mustang S má nainstalován 

benzínový motor 8cc Evolution GAS 
s vrtulí Evolution 12x6. Je navržen 
pro snadné a spolehlivé spouštění, 
spolehlivost a výkon. Největší devi-
zou je úspora provozních nákladů.

Možnosti natáčení videa
Zvláštním bonusem je přístupný 

prostor v kabině, kam lze nainsta-
lovat vaši mikrokameru pro akční 

záběry (není součástí balení). 

Pevný podvozek
Set obsahuje pevný podvozek, který 
je dimenzován i na méně vydařená 
přistání. Podvezk je záměrně upra-

ven tak, aby měl větší rozchod a kola 
byla posunuta více dopředu pro větší 

stabilitu při pojíždění a přistání.

P-51 Mustang S je vybaven benzínovým motorem 8ccm a přijímačem AR636A DSMX® s technologií SAFE. Ta nabízí usnadnění pilotům, kteří nemají zkušenosti 
s rychlejšími modely a chtěli by vyzkoušet stíhačku WW2. Právě pro ně je připraven tento model s elektronikou, která je v mnoha směrech inovativní a dokáže 
usnadnit ovládání. K dispozici jsou letové režimy Začátečník, Pokročilý a Expert, pro řešení krizových situací je k dispozici Talčítko záchrany.


