
Vlastnosti
• Technologie SAFE™ nabízí vysokou míru bezpečnosti
• Technologie SAFE™ pomáhá se startem i přistáním
• Okamžitá obnova letu s režimem Tlačítko Panika
• Letové režimy Začátečník, Pokročilý, a Zkušený pro rychlou výuku
• Funkce AutoLand, Holding Pattern a Virtual Fence
• Lehká a zároveň odolná konstrukce ideální pro začínající piloty
• LiPol baterie 1300mAh 3S a USB nabíječ (RTF verze)
• Podvozek s balonovými koly do horšího terénu
• RTF verze obsahuje vysílač Spektrum DXe 2,4GHz DSMX®
• Volitelné plováky
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HBZ3200
HBZ3250

Technické údaje
Rozpětí   1300 mm
Délka   865 mm
Letová hmotnost  1050 g
Motor   Parkzone 480 BL Outrunner 960Kv
Baterie   LiPol 1300mAh 3S
Vysílač   Spektrum DXe 2,4 GHz (RTF)
Řízené funkce  Směrovka, výškovka, křidélka a motor (klapky)
Regulátor  Parkzone® 18A BL
Serva   4ks Parkzone

Volitelné klapky
Funkční klapky jsou volitelnou možností 
pro působivý vzlet a přistání na krátké 

vzdálenosti. Tato funkce vyžaduje 
7-kanálový vysílač Spektrum, serva 

klapek a prodlužovací kabely. (Prodává 
se samostatně)

Volitelné plováky
Plováky jsou volitelnou možností pro 
přestavbu na hydroplán a létání na 

vodní hladině. Instalace trvá jen několik 
minut a veškeré potřebné příslušenství 

je součástí setu a plovákové sady.
(HBZ7390)

Balonová kola Tundra
Velká balonová kola modelu Carbon 
Cub S+ dokáží bezpečně absorbovat 

nerovný a neupravený povrch vzletové 
plochy, který by většina modelů této 

velikosti nemohla zvládnout.

Obsah balení (RTF)
RC model letadla HobbyZone® Carbon 

Cub S+ 1.3m RTF, vysílač Spektrum 
DXe 2.4GHz, LiPol baterie E-flite® 

1300mAh 3S 11,1V 20C, nabíječ E-flite 
DC a AC adaptér, manuál.

Carbon Cub S+ 1.3m RTF & BNF

Chcete se stát pilotem a nevíte jak na to? Revoluční Carbon Cub S+ je tím RC modelem, se kterým to jistě zvládnete! Je vybaven exkluzivní a inovativní technologií 
DRONE s technologií SAFE Plus a GPS, umožní výuku létání v kratším čase než kdy předtím. Je vybaven pokročilými funkcemi, včetně funkce AutoLand, Holding 
Pattern a Virtual Fence, které usnadňují prakticky každému, úspěšný první let. Ale jsou zde i další funkce, včetně velkých Tundra pneumatik a volitelných klapek a 
plováků. Tím se model stává univerzální pro pokročilé létání a další rozvíjení letových dovedností.


