
Vlastnosti
• Technologie SAFE™ s vysokou mírou bezpečnosti létání
• Ideální volba pro začátečníky
• Intuitivní technologie SAFE™ nabízí tři režimy letu 
  začátečník, pokročilý a zkušený
• Při ztrátě kontroly se tlačítkem „Panika“ vrátí model do stabilního letu
• Režimy začátečník a pokročilý s omezením náklonu modelu
• Režim zkušený dává volnost v řízení s podporou stabilizace AS3X
• Řiditelné ostruhové kolo pro snadné ovládání na zemi
• Atraktivní replika letadla Cub Crafters Sport
• Design Mike McConville
• LiPol baterie pro dlouhou dobu letu na jedno nabití
• USB DC nabíječ
• Kompaktní vysílač Spektrum™ 2,4 GHz DSMX
• Proporcionální 4 kanálové řízení plynu, směrovky, výškovky a křidélek

Výhradní dovozce produktů firmy Horizon Hobby, Inc., ASTRA, spol. s r.o.
Prakšická 2589, 688 01 Uherský Brod

Tel.: 572 647 619 619, E-mail: info@astramodel.cz

HBZ4400M1
HBZ4400
HBZ4480

Technické údaje
Rozpětí   616 mm
Délka   415 mm
Letová hmotnost  57 g
Elektro pohon  Stejnosměrný s převodovkou
Vrtule   130 x 70mm
Baterie   LiPol 3,7V 1S 150mAh
Vysílač   MLP6DSM 6CH SAFE

Obsah balení
Model je kompletně sestaven a připra-

ven k letu. Obsahuje pohonnou baterii a 
USB nabíječ LiPol. Verze RTF obsahuje 
kompaktní vysílač Spektrum™ 2,4GHz 

DSMX.

Maketový vzhled
Maketové zpracování letadla Cub 

Crafters Sport s hotovým zbarvení, 
podvozek pro vzlet ze země.

Nainstalovaná elektronika
Integrovaná elektronika s pohonnou 

jednotkou se systémem SAFE a 
stabilizací AS3X. 4 kanálový vysílač 

2,4GHz DSMX se třemi letovými režimy 
a tlačítkem záchrany. 

Řízené ostruhové kolo
Stabilní model s příjemnými letovými 
vlastnostmi, podvozek umožní létat s 

modelem na upraveném letišti ze země, 
pojíždění po zemi umožňuje řízená 

ostruha s kolečkem.

Sport Cub S RTF & BNF

4 kanálový vysílač 2,4GHz DSMX® má integrovaný systém SAFE™ se třemi letovými 
režimy.
Mód Začátečník, má omezen náklon výškovkou a křidélky, při puštění pák do neutrálu se 
model ustálí ve vodorovné poloze, otáčky motoru jsou regulovány podle stoupání nebo klesání 
a je zde i asistence při startu a přistání.
Mód střední, má zapnutou letovou stabilizaci AS3X a jsou omezeny extrémní letové polohy. 
Je zde již velká volnost řízení a minimální korekce letu.
Mód Expert, je bez omezení letových poloh, funkce AS3X pro hladký letový projev je funkční.

V každém letovém režimu lze použít tlačítko záchrany a model se okamžitě vrátí 
do horizontálního letu.


