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Vlastnosti
• 4WD náhon na všechna kola
• Benzínový motor 29 ccm s tahovým startérem
• Extra velká nádrž postačí na dlouhou jízdu
• Integrovaný nastavitelný servo saver
• Hliníkový 5 mm podvozek CNC - vysoká tuhost a nízká hmotnost
• Dvojité kotoučové brzdy
• Tři stavitelné uzavřené viskózní diferenciály
• CVD hřídele pro náhon
• Velké hliníkové tlumiče s pístnicí ø7 mm
• Inovativní uzavřená spojka s chladicími otvory
• Vysílač Spektrum 2,4 GHz DX2E s novou modulací DSMR
• Přijímač Spektrum SRS4201 s technologií AVC
• Obsahuje přijímačovou baterii Dynamite 5200mAh 2S a nabíječ

Obsah balení
Set obsahuje kompletní sestave-

né  auto, vysílač Spektrum™ DX2E 
DSMR a přijímač Spektrum SRS4201 
AVC, přijímačovou baterii Dynamite 

5200mAh 2S a nabíječ.

Technické údaje
Typ   Short Course Truck 1:5 4WD
Délka   965 mm
Šířka   527 mm
Světlá výška   51 mm
Motor   Benzínový Dynamite 29 cc
Baterie    Dynamite 5200mAh 2S
Podvozek  Hliníkový 5 mm
Vysílač   Spektrum DX2E DSMR
Přijímač   SRS4201
Objem nádrže  800cc

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
 Buggy 5IVE 1:5 má neobyčejný 

podvozek, který je založen na závody 
prověřené 8IGHT technologii. Ta byla 
navržena pro nejlepší možný výkon. 
Deska podvozku je vyrobena z 5 mm 

leteckého hliníku

Benzínový motor
Největší inovací modelu je benzinový 
motor o objemu 29cm³. Díky elektro-

nickému zapalování je startování snad-
né, 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 plynu. Výsledkem je ply-
nulejší jízda, stabilní chování na rovině i v zatáčkách a bezpečnější držení stopy.


