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HAN4170

Vlastnosti
• Výjimečně lehká celodřevěná konstrukce
• Profil byl navržen pro 3D akrobacii
• Dvoudílné křídlo a VOP
• Uhlíkové spojky křídla a VOP
• Velká kormidla křidélek a výškovky
• Náhon směrovky lanky
• Potah fólií UltraCote
• Nabarvené laminátové kryty kol a motorový kryt
• Velký snadno přístupný kryt trupu
• Navržen pro spalovací i elektro pohon
• Kompletní příslušenství

Technické údaje
Rozpětí:   1500 mm
Délka:   1470 mm
Plocha křídel:  53,2 dm²
Letová hmotnost:  3000 - 3400 g
Motor:   .46 - .55 2T   .72 - .82 4T
Elektropohon:  E-flite Power 52 BL
RC souprava: 6 kanálová 6 serv, 5 serv elektro
Kužel:   57 mm

Vyvinuto pro 3D akrobacii
Speciál nejen pro extrémní 3D ak-
robacii. Speciálně navržená lehká 

konstrukce z lehké balsy a pře-
kližky a pečlivá volba profilu křídla 
splňuje nejvyšší nároky kladené na 

moderní akrobatický model.

Příslušenství - spalovací motor
• Motor  EVOE0520 52NX
• Vrtule  EVO11060 11x6
• Serva  SPMSA6050 A6050
• Baterie   SPMB2700NM

Příslušenství - elektro pohon
• Motor  EFLM4052A Power 52 BL
• Vrtule  APC 15x7
• Regulátor EFLA1060 60A
• Baterie   EFLB50005S3

Doporučené příslušenství
SPMSA6060 Digitální servo A6060 3x
SPMSA5040 Digitální servo A5040 2x
SPMAR6210 6 kanálový přijímač DSMX
SPMA3051 4x kabel prodlužovací HD 15 cm
SPMA3004 2x kabel prodlužovací HD 45 cm
HAN99001 Kužel hliníkový 57 mm

Velká kormidla ocasních ploch
Výškovka i směrovka jsou opatře-
ny symetrickým profilem a velkými 
řídícími plochami kormidel, čímž je 
zaručena jejich účinnost i při ma-

lých rychlostech během 3D obratů.

Dvoudílné křídlo
Jednoduchou montáží a vyso-

kou pevností se vyznačuje křídlo 
Katany 50, které se nasouvá na 

uhlíkovou spojku křídla a rychle se 
montuje i rozebírá.

Přidejte SFG generátory
Rádi by jste prováděli obraty, na 
které směrovka nestačí? Od toho 
jsou generátory bočního vztlaku 

(HAN417011), které se nainstalují 
během několika málo minut. Po-
pusťte uzdu své pilotní fantazii!


