
Mosquito Bind & Fly / Plug & Play

Vlastnosti
• Protiběžné vrtule eliminují reakční moment
• Serva křidélek, výškovky a směrovky jsou nainstalovány
• Dva střídavé motory 370 1300Kv BL jsou nainstalovány
• Dva střídavé regulátory 18A jsou nainstalovány
• Připraveno pro zatahovací podvozek E-flite® 10-15 (EFLG100)
  prodává se samostatně
• Volitelné klapky serva (2 ks PKZ1081) prodávají se samostatně
• Odolná Z-Foam™ konstrukce
• Rytí panelů, kokpit s pilotem a zbraně
• Funkční větrací otvory v křídle, které chladí regulátory
• Autentické zbarvení RAAF 464 australské perutě
• Snadno přístupná baterie a elektronika díky krytu na trupu
• Přijímač Spektrum™ AR610 DSM2/DMSX je nainstalován u verze BNF
• Nutno doplnit vysílač, přijímač (PNP), LiPol baterii 3S 2200mAh 25C 
  a nabíječ LiPol

PKZ6350
PKZ6375

Technické údaje
Rozpětí   1244 mm
Délka   955 mm
Letová hmotnost  1260 g
Elektro pohon  2x střídavý 370 BL 1300Kv
RC souprava  4 kanálová, 6 kan. Pro ZP a klapky, (dop.)
Serva   2x DSV130, 2x SV80 serva (nainstalovány)
Vrtule   8,25 x 5,5
Regulátor  2x 18A (instalovány)
Doporučená baterie LiPol 3S 2200mAh 25C
Klapky   Volitelné (servo PKZ1081)
Zatahovací podvozek Volitelný (EFLG100)

Volitelná instalace klapek
Kompletní příslušenství pro vztlakové 
klapky je v balení. Potřebujete pouze 
dokoupit 2 ks serv Parkzone SV80 

(PKZ1081).

Volitelný zatahovací podvozek
Součástí balení je pevný hlavní podvo-
zek. Pro realistický let lze nainstalovat 

volitelný elektrický zatahovací podvozek 
(EFLG100).

Účinné chlazení
Maketové vstupy vzduchu na náběž-
ných hranách křídla jsou využity pro 

chlazení regulátorů.

Přístup k elektronice
Ve spodní části trupu jsou rozměrné 

kryty, díky kterým je zajištěn pohodlný 
přístup k nainstalované elektronice a k  

pohonné baterii.
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Volitelné vztlakové klapky a zatahovací podvozek.
Volitelně lze Mosquito vybavit klapkami a elektrickým zatahovacím 
podvozkem. Vše co potřebujete, jsou dvě serva Parkzone SV-80 pro 
klapky ( PKZ1081 ) a E-flite 10-15 zatahovací podvozek (EFLG100). 
Model byl navržen s ohledem na dodatečnou montáž, takže instalace 
je velmi snadná.


