
Vlastnosti
• Corsair s novou SAFE technologií
• Model je vhodný i pro začátečníky
• Tři letové režimy, plus tlačítko záchrany
• 4 kanálové řízení s křidélky
• Obsahuje nabíječ 12V/220V, pro 2 - 3 čl. LiPol akumulátor
• Nabíjecí proud se nastavuje potenciometrem v rozsahu 0,3 až 2 A
• Odnímatelný podvozek pro přistání na trávě
• Vše je sestaveno, připraveno k finální montáži
• Vysílač Spektrum DX4e s třípolohovým přepínačem a tlačítkem 
  záchrany u verze RTF
• Vyroben z Elaporu vypěněného do formy
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Technické údaje
Rozpětí   1120 mm
Délka   890 mm
Letová hmotnost  850 g
Elektro pohon  480 BL
Regulátor  30A PRO V2 spínaný BEC
Doporučená baterie LiPol 11,1 V 1800 mAh
Vysílač   Spektrum DX4e (RTF)
Serva   Mini Servo (4x)
Přijímač    Spektrum AR636F4U DSM2/DSMX
Nabíječ   DC 2 - 3 čl. LiPol + zdroj 12V
Řízené funkce  Směrovka, výškovka, křidélka a motor

Rozměrný kryt na trupu
Pro snadnou výměnu baterie nebo pro 
přístup k elektronice je na horní straně 
trupu umístěn velký kryt. Ten je držen 
pomocí magnetů a proto je výměna 

pohodlná a rychlá.

Podvozek
Podvozek modelu je pevný, pro létání 
na trávě jej lze snadno sundat a model 

házet z ruky. Přistání se provede na 
trávu, je vhodné pouze pro létání na 

louce nebo travnatém letišti.

Zbarvení, detaily
Trup i křídla jsou kompletně nabarveny, 
mají množství detailů v kokpitu pilota je 
přístrojová deska a nechybí ani plastic-
ké detaily povrchu modelu, jako prolisy 

na křídlech a kormidlech.

Vybavení modelu
Corsair S má nainstalovaný střídavý 

motor 480BL s 30A regulátorem, serva 
řízení a přijímač AR636F4U. Obsahuje 
vysílač Spektrum DX4e, LiPol baterii 
11,1V 1800mAh a nabíječ se síťovým 

zdrojem.

F4U Corsair S RTF & BNF

Letové režimy
Pro začátečníky: Elektronika dovolí pouze malé náklony modelu. Po přesunutí pák vysílače do neutrálu se model plynule uvede do přímého letu.
Pro mírně pokročilé: Elektronika v přijímači dovoluje vyšší náklony modelu, s modelem můžete dělat zatáčky s menším poloměrem.
Pro zkušené: Elektronika v přijímači nezasahuje do řízení modelu, možnost akrobacie.


