
Inverza 62 ARF

Vlastnosti
• Konstrukce Kevin Kimball Inverza™
• Velká plocha křídla a nízké plošné zatížení
• Originální design účelově je navržen pro přesnou 3D akrobacii
• Lehká dřevěná konstrukce balza - překližka
• Dvoudílná křídla a spojka křídla z hliníkové slitiny
• Odnímatelná dvoudílná výškovka se 2 hliníkovými trubkami pro 
  snadnou přepravu
• Velké řídící plochy pro výbornou ovladatelnost při nízké rychlosti
• Skvěle ovladatelný v každé poloze
• Sugestivní barevné schéma od Mirco Pecorari s originálním potahem
  UltraCote®
• Odolný hliníkový podvozek s lakovaným povrchem
• Tónovaná kabina a kokpit (pilot volitelně)
• Připravena benzínová palivová nádrž
• Kvalitní příslušenství sí kulovými čepy a kompletními táhly
• Konverzní elektro sada se prodává samostatně
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Benzínový motor
K pohonu modelu je doporučen motor o 
objemu 60ccm, motorové lože je připra-
veno pro zástavbu motoru EVOE62GXI 

s novou technologií elektronického 
systému vstřikování paliva.

Technické údaje
Rozpětí    2253 mm
Délka   2153 mm
Hmotnost   7700 g
Nosná plocha  103 dm²
Plošné zatížení  74,8 g/dm²
Elektro pohon  Power 160
Spalovací motor  60 ccm 2T benzínový
RC souprava  6+ kanálová s možností nastavení
Dop. bat. přijímače  2700 mAh 6 V NiMH
Kužel    89 mm
Doporučená baterie 37 V 10S 5000mAh LiPol 2 sady
Serva    5x standard s vysokým točivým momentem
Dop. vrtule  23 x 9-25 x 12 (Evolution)

Potřebné k dokončení
• Benzínový motor Evolution™ 62GXi 62cc (EVOE62GXI)
• Evolution 62cc zadní tlumič (EVOM6)
• Evolution optické elektronické zapalování (EVOA100)
• Spektrum® LiPol baterie přijímače 2000mAh (SPMB2000LP)
• Spektrum LiPol baterie zapalování 2000mAh (SPMB2000LP)
• Spektrum A6270 HV Ultra-Torque MG servo (SPMSA6270)
• Spektrum AR9110 přijímač 9-kanálů PowerSafe (SPMAR9110)
• Palivová nádrž s T-šroubením a přepadem (HAN116)
• Hangar 9® Ultra palivové čerpadlo (HAN155)
• Hangar 9 30-33% figurka pilota (HAN365)
• Spektrum páky serva
• Vrtule 23 x 9
• Kužel 100 mm P-51
• Vypínač s nabíjecím kabelem

RC vybavení
6+ kanálový programovatelný vysílač
6+ kanálový přijímač
5x standardní serva s vysokým točivým momentem

Extrémní řízení
 Model se může pochlubit velkorysými 

řídícími plochami a výbornou ovla-
datelností při nízké rychlosti i při 3D 

akrobacii. Letové možnosti modelu jsou 
jen a jen na dovednostech pilota.

Elegantní vzhled
Atraktivní zbarvení modelu je hotové a 
není třeba nic dokončovat. Pevný hliní-
kový podvozek s lakovaným povrchem, 
laminátové kryty kol a kryt motoru jsou 

hotové, nabarvené.

Přístup do trupu
Přístup do trupu je snadný díky rozměr-
nému krytu. Speciálně navržená lehká 
konstrukce z lehké balsy a překližky 
splňuje nejvyšší nároky kladené na 

moderní letecké konstrukce.


