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Vlastnosti
• Revoluční benzinový motor o objemu 5 cm³ - vysoká spolehlivost, 
  snadné startování, 10x nižší provozní náklady
• Součástí balení je přijímač Spektrum SRS4200 s technologií AVC
• LiPol baterie přijímače Spektrum™ 7,4V
• 4WD náhon na všechna kola
• Vodě odolná elektronika
• RC souprava Spektrum 2.4 GHz DX2E s modulací DSMR
• V setu je startovací box Losi - startování tak nemůže být jednodušší
• Závodní 4mm duralové 6061 4WD šasí
• Hliníkové 16 mm olejové tlumiče

Obsah balení
Set obsahuje vysílač Spektrum™ 
DX2E DSMR a přijímač Spektrum 

SRS4200AVC. Obsahuje startovací 
box Losi pro bezproblémové spolehlivé 

startování motoru

Technické údaje
Typ   Buggy 1:8 4WD
Délka   497 mm
Šířka   308 mm
Rozvor   323 - 327 mm
Světlá výška   60 mm
Hmotnost  3500 g
Motor   Benzínový Dynamite 5,1 cc
Baterie    LiPol 7,4V 1300mAh 2S
Brzdy   Kotoučové, ocelová deska
Podvozek  Hliníkový 4 mm, 6061 T-6
Diferenciál  Převodovka Sealed viskózní
Kapacita nádrže  150 ccm
Výška   180 mm
Vysílač   Spektrum DX2E
Průměr pneu  111 mm
Disky   83,5x42 mm

Přijímač s technologií AVC
Technologie AVC je nejnovější inovací 
Spektrum od Horizon Hobby v oblasti 

přijímačů pro modely aut, která využívá 
senzory pro korekce řízení a plynu. 
Důsledkem je stabilita na rovině i v 

zatáčkách a bezpečnější držení stopy.

Podvozek
 Auto je léty osvědčená závodní bugy 
s výborným podvozkem, postaveném 
na šasí z duralového plechu 6061 s 
osvědčenými nápravami s kovovými 

poloosami, pohonem a tlumiči.

Benzínový motor
Největší inovací modelu je benzinový 
motor o objemu 5,1 cm³. Díky elek-
tronickému zapalování je startování 

snadné, běh motoru je velmi stabilní. 
Motor má cca 3x nižší spotřebu paliva 
oproti standardním žhavicím motorům. 

Přijímač s technologií AVC (Active Vehicle Control)
AVC technologie využívá senzory pro korekce řízení a současně plynu. Výsled-
kem je plynulejší jízda, stabilní chování na rovině i v zatáčkách a bezpečnější 
držení stopy.


