
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
• Řízeny jsou 4 funkce - plyn, směrovka, výškovka a křidélka
• Lehká a zároveň odolná konstrukce ideální pro začínající piloty
• LiPol baterie 150mAh 1S a USB nabíječ
• Tříkolový podvozek pro snadnější pojíždění na zemi
• Obsahuje 6-kanálový vysílač E-flite® 2,4GHz DSMX®
• Nainstalován stejnosměrný 8mm motor s převodovkou
• Nainstalována kompletní elektronika
• Vše co potřebujete k letu je obsaženo v balení
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Technické údaje
Rozpětí   426 mm
Délka   343 mm
Letová hmotnost  47 g
Elektro pohon  Stejnosměrný 8mm motor s převodovkou
Baterie   LiPol 150mAh 1S
Vysílač   Spektrum MLP6DSM 2,4 GHz (RTF)
Řízené funkce  Směrovka, výškovka, křidélka a motor

SAFE
Devizou modelu jsou stabilizační a 

poloautomatické letové funkce, které 
mohou pomoci ve svízelných situacích 
a umí pomoci i při nejrizikovějších ope-

racích, jako při startu a přistání. 

Pohon
Skvělé letové vlastnosti jsou pod-

míněny výkonným motorem. Ten je 
osvědčený 8mm stejnosměrný motor s 

převodovkou.

Odnímací podvozek
Pro vyšší realismus letu je podvozek 
odnímací. Pro létání na kvalitní ploše 
je podvozek 3-kolý. Příďové kolo je 

řiditelné, takže vzlet i přistání jsou velmi 
snadné

Obsah balení
T-28 Trojan S má nainstalovaný motor 
s převodovkou, serva řízení a přijímač. 

Balení RTF verze obsahuje vysílač 
MLP6DSM, LiPol baterii 150mAh 1S a 

nabíječ USB.

Mikro T-28 Trojan SAFE RTF & BNF

RC model na dálkové ovládání Ultra Mikro T-28 Trojan S RTF SAFE. Díky technolo-
gii SAFE (Sensor Assisted Flight Envelope® je výuka pilotáže a řízení jednodušší. 
Asistované funkce při startu a přistání, volba letových režimů pro začátečníka i 
pokročilé piloty, tlačítko záchrany Panika. Model je kompletně sestaven a připraven 
k letu.


