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Vlastnosti
• Vlastní stavba, možnost instalace vlastní elektroniky
• Tuningové díly v balení
• Kola a pneumatiky v balení (4ks)
• Výkyvná zadní náprava
• Nová konstrukce přední nápravy
• Páka serva s kovovými vložkami 23, 24 a 25 zubů
• Hliníkové CNC šasí 3,5 mm
• Maketová klec karossérie
• Čirá lexanová karosérie
• LED světelná lišta
• Světlomety pro montáž LED diod (volitelně)

Přední náprava
 Nová konstrukce přední nápravy je 
pevnější a umožňuje rychlejší jízdu 
v terénu včetně skoků. Rock Rey je 

nejvíce doma v těžkém terénu.

Technické údaje
Typ   Rock Racer Kit 4WD
Měřítko   1:10
Délka   527mm
Šířka   323.8 mm
Rozvor   381 mm
Výška   222mm
Světlá výška  56 mm
Hmotnost  3000 g
Kuličková ložiska Kompletní
Tlumiče   Olejové stavitelné

Pneumatiky
Obsahem balení je sada pneumatik 

Maxxis Creepy Crawler LT 2.2 „x 5.8“, 
které zlepšují vzhled modelu a mají 

vynikající záběr v terénu.

Zadní náprava
Zadní tuhá náprava je vysoce výkyvná 
díky 4 bodovému uložení na tyčích s 
kulovými čepy a tlumičům s velkým 

zdvihem. Sada obsahuje hliníkové zad-
ní spojovací tyče a domeček z hliníku, 
stejně jako nastavitelné kulové čepy.

Montáž motoru
Pro montáž motoru je připravena 

soustava otvorů,díky kterým je možné 
provést montáž motoru s různými 

velikostmi pastorků.

Závodní speciál 1:10 4WD, stavebnice Rock Racer Kit s věrnou klecí karoserie, hliníkovými díly, CNC 3,5 mm hliníko-
vým podvozkem 6061-T6, vysoké výkony a trvanlivost. Nová přední náprava. Se stavebnicí auta máte možnost volby 
motoru, elektroniky, nová konstrukce přední nápravy je pevnější a umožňuje rychlejší jízdu v terénu včetně skoků. Rock 
Rey je nejvíce doma v těžkém terénu, tak jej vybav tím nejlepším a jdi zdolávat skály.


