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Technické údaje
Rozpětí    2650 mm
Délka    2500 mm
Hmotnost  12200–14100 g
Nosná plocha   129 dm²
Plošné zatížení   100 g/dm²
Motor   Dop. 100 - 120 ccm

Vlastnosti
•  Pěnové jádro křídla potaženo balzou, nosník s uhlíkem
•  Velké řídící plochy pro maximální účinnost při 3D obratech
•  Dřevěná lehká a pevná kostra trupu
•  4-barevná kombinace barev pro výbornou viditelnost
•  Dvoudílné křídlo a výškovka jsou k trupu upevněny šroubem
•  Obsahuje generátory bočního vztlaku SFG
•  Lehké a pevné křídlo s uhlíkovou spojkou
•  Odnímatelná kormidlo směrovky pro servis a skladování
•  Řízené ostruhové kolečko
•  Nabarvený hliníkový podvozek s aerodynamickými kryty kol
•  Hotová průhledný překryt kabiny
•  Připraveno pro motor Evolution® 125GX i pro jiné typy motorů
•  Originální UltraCote® potahová fólie
•  Palivová nádrž je přiúpravena a smontována
•  V balení je obsažena busta pilota
•  Kvalitní příslušenství obsahuje titanová táhla pro kulové čepy

SFG
Stavebnice obsahuje generátory 

bočního vztlaku SFG, které lze na-
instalovat na konce křídel. Zajistí 
vyšší vztlak modelu při nožovém 

letu a podobných obratech, 

Podvozek
Podvozek je z hliníku, je nabarven 
a má laminátovou aerodynamickou 

kapotáž kol a u trupu. Ostruha s 
řízeným kolečkem je na uhlíkovém 

nosníku.

Konstrukce
Trup je celodřevěné konstrukce, 

která je potažena nažehlovací fólií 
UltraCote. Výsledkem je lehký a 

pevný trup.

Páky kormidel
Pro přesný přenos síly ke kormidlům 

je použito dvojité páky kormidel s 
kulovým čepem uprostřed mezi pá-

kami. Táhla jsou co nejkratší.

Obří akrobatický RC model na dálkové ovládání Extra 300 X 
35 ve verzi ARF. Model pro náročné piloty s rozpětím 2,65m 
na motor 100 - 120ccm. Křídla mají pěnové jádro potažené 
balzou, uhlíkový nosník, uhlíková spojka. 
Kompletní montážní příslušenství.


