
Schleicher Ka 8 2.25m větroň PNP & BNF

Vlastnosti verze PNP
• Důraz na zpracování a provedení detailů
• Nainstalované brzdící štíty
• Dvoudílné křídlo pro snadnou přepravu
• Řízeny směrovka, výškovka, křidélka a brzdící štíty
• Všechna serva jsou nainstalována
• Pro start gumicukem je připraven E-flite Hi-Start (EFLA650 volitelně)
• Pro aerovlek lze nainstalovat Elektrický systém odhozu (EFLA405 volitelně)
• Potřebujete RC soupravu min. 4 kan. (5 kan. pro el. odhoz)

Technické údaje PNP
Rozpětí    2250 mm
Délka    1065 mm
Hmotnost   785 g
Serva   2x křidélka (PKZ1080) 
   1X výškovka
   1X směrovka
   1x brzdící štíty (PKZ1090)
Vysílač    Min. 4 kan. (5 kan.)
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Nainstalované brzdící štíty
Jako jeden z mála větroňů této velikosti, má KA-8 na-
instalované brzdící štíty. Ve verzi BNF je tato funkce 

připojena do kanálu plynu.

Volitelný elektrický systém odhozu
Jako volitelné příslušenství je doporučen „Elektrický 

systém odhozu“ (ELA405) pro funkci vypínacího háč-
ku při vlekání. Instalace je snadná a trvá jen 5 minut.

Volitelná startovací sada větroňů
Pro klasický způsob staru větroně pomocí gumového 

lana a dlouhé šňůry, nabízí výrobce kompletní set, 
pomocí něhož můžete opakovaně startovat a létat a 

létat.

Vlastnosti verze BNF
• Důraz na zpracování a provedení detailů
• Nainstalované brzdící štíty
• Dvoudílné křídlo pro snadnou přepravu
• Řízeny směrovka, výškovka, křidélka a brzdící štíty
• Všechna serva jsou nainstalována
• Obsahuje LiPol baterii 2S 7,4V 1300mAh a regulátor napětí
• Pro start gumicukem je připraven E-flite Hi-Start (EFLA650 volitelně)
• Pro aerovlek lze nainstalovat Elektrický systém odhozu (EFLA405 volitelně)
• Potřebujete vysílač Spektrum DSM2/DSMX min. 4 kan. (5 kan. pro el. odhoz)

Technické údaje BNF
Rozpětí    2250 mm
Délka    1065 mm
Hmotnost   785 g
Serva   2x křidélka (PKZ1080)
   1X výškovka
   1X směrovka
   1x brzdící štíty (PKZ1090)
Přijímač   6 kan. Spektrum™ AR610 DSMX® Micro
Baterie   LiPol 7,4V 2S 1300mAh 20C
Nabíječ   2-čl. DC s balancérem (EFLC3125)
Napěťový regulátor 2-3S LiPol 5,5 V (BNF)
Vysílač    Spektrum DSM2/DSMX min. 4 kan. (5 kan.)

Doporučené příslušenství:
EFLA650   Sada pro start větroňů 2-3m G-Force SLS
EFLA405   Elektrický systém odhozu


