
Meridian 10cc ARF

Vlastnosti
• Navrženo pro benzínový motor Evolution 10ccm
• Klapky sníží rychlost letu pro bezpečný start i přistání
• Tříkolový podvozek dává modelu skvělé vlastnosti při vzletu i přistání
• Potah vysoce odolnou fólií UltraCote s hotovým zbarvením
• Pevný podvozek pro snadnou přepravu
• Velký kryt trupu pro rychlý přístup k RC zařízení a baterii
• Laminátový kryt motoru a aerodynamické kryty kol jsou nabarveny
• Elektro verze má připraveno kompletní montážní příslušenství
• Dvoudílné křídlo se nasouvá na spojku křídla
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Technické údaje
Rozpětí:    1752 mm
Délka:    1400 mm
Letová hmotnost:   3200 – 3700 g
Nosná plocha:   56,8 dm²
Plošné zatížení:   56 - 65 g/dm²
Motor:    Benzínový 10ccm, nitro .52 - .61 2T, .62 - .72 4T
Elektro motor:   Power 46
Serva:    7 ks standard (6 ks elektro)
RC souprava:   5+ kanálová
Těžiště:    84-96mm od náběžné hrany
Vrtule:   12x6 - 13x6 (10cc), 14x7E (EP)
Kužel:    57 mm

Magnetický kryt trupu
Velký odnímací kryt na trupu odkryje po sejmutí velký prostor, který oceníte při 
přístupu k elektronice, baterii, či nádrži. U elektro verze rychle vyměníte baterii.

Ekonomický benzínový motor 
Nově se nabízí možnost pohonu 

modelu benzínovým motorem Evolution 
10 ccm (EVOE10GX) s velmi levným 
provozem. Hlavní výhodou je spoleh-
livější chod a velmi výrazné úspory 

provozních nákladů

Funkční vztlakové klapky
Křídlo je vybaveno vztlakovými klapka-
mi pro snížení rychlosti letu při vzletu 

a přistání. Jejich instalací získáte mož-
nost bezpečnějšího vzletu a přistání při 

nižší rychlosti letu.

Nainstalovaný pilot a přístrojová 
deska

Kabina je hotová, je vybavena sympa-
tickým realistickým pilotem a přístrojo-

vou deskou.

Dvoudílné křídlo
Dvoudílné křídlo se nasouvá na spojku 
křídla, díky tomu model snadno trans-
portujete a uskladníte. Díky pevnému 

tříkolovému uspořádání podvozku s řidi-
telnou příďovou nohou máte zaručeno 
bezpečné pojíždění, stabilní a skvěle 

řiditelný start

Bezpečné pojíždění
Díky pevnému tříkolovému uspořádání podvozku s řiditelnou příďovou nohou 

máte zaručeno bezpečné pojíždění, stabilní a skvěle řiditelný start a přistání jako 
po lince, beze změn směru při dojezdu.


