
Mystique 2.9m elektrovětroň ARF

Vlastnosti
• Volba provedení jako bezmotorový větroň nebo s elektro pohonem
• Originální potah Hangar 9® UltraCote® a UltraCoat Lite
• Celodřevěná konstrukce křídla a kormidel ocasních ploch
• Tuhý laminátový trup s plovoucí výškovkou
• Křídlo s křidélky a vztlakovými klapkami
• Velká odnímací kabina usnadňuje přístup k vybavení
• Uhlíková spojka křídla a výškovky
• Dvoudílná výškovka
• Umístění serv v křídlech a trupu připraveno pro instalaci digitálních  
  serv Spektrum A7020 a A4020
• Připraveno k instalaci motoru E-Flite Power 25
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Technické údaje
Rozpětí:    2900 mm
Délka:    1480 mm
Hmotnost:   2200 g
Plocha kř.:   67 dm²
Plošné zatížení  33 g/dm²
Elektro pohon  Power 25
Profil křídla  Selig SD3021
RC souprava  Min. 6 kanálová
Klapky   Ano

Velká kabina pro pohodlný přístup k elektroinstalaci
V trupu je dostatek místa pro zástavbu elektro vybavení a RC soupravu. Vše 
je připraveno pro zástavbu doporučeného motoru Power 25, regulátoru 60A a 

baterie LiPol 3200 mAh. Velký překryt kabiny umožní mít dokonalý přehled o kom-
pletní elektroinstalaci v modelu, rychlou výměnu baterie, případně servis.

Doporučené příslušenství větroň
Baterie   Sada přijímačové baterie 6V 1700 mAh (DYN1460)
Serva   2x Spektrum A4020 Air Micro Digital MG (SPMSA4020), 
  4x Spektrum A7020 Air HighVoltage Wing MG (SPMSA7020)
Vysílač   Min. 6 kanálová, DX6i, DX7S, DX8, DX10T, DX18
Přijímač   Spektrum AR7010 7 kanálový DSMX (SPMAR7010)

Doporučené příslušenství motorizovaný větroň
Baterie   LiPol 3200 mAh 11,1V 30C (EFLB32003S30)
Serva   2x Spektrum A4020 Air Micro Digital MG (SPMSA4020), 
  4x Spektrum A7020 Air HighVoltage Wing MG (SPMSA7020)
Motor   E-flite Power 25 Outrunner (EFLM4025A)
Regulátor  E-flite střídavý 60A verze PRO SB (EFLA1060)
Vrtule   E-flite s hliníkovým kuželem 40 mm (EFLP14080FA)
Vysílač   Min. 6 kanálová, DX6i, DX7S, DX8, DX10T, DX18
Přijímač   Spektrum AR7010 7 kanálový DSMX (SPMAR7010)

Kompletní řízení včetně klapek
Model s účelnou konstrukcí křídla s univerzálním profilem Selig SD3021 je skvěle 
vybaven pro rychlý let i pro nízkou rychlost letu při použití klapek křídla. Mystique 
má řízena všechna kormidla a vztlakové klapky. Ty lze nastavit jak pro rychlý let, 

tak pro termické létání či nastavit konfiguraci pro přistání.

Volba instalace větroň/motor
Model Mystique 2.9 lze postavit buď 
jako čistý větroň nebo jej vybavit po-

mocným motorem. Laminátový trup má 
již nalepenou přepážku motoru i desku 

serv. Stačí jen nainstalovat motor s 
vrtulovým kuželem o průměru 40 mm 
nebo pokud se rozhodnete pro větroň, 

nalepit napevno špici trupu. Pro chlaze-
ní motoru jsou na bocích trupu NACA 

vstupy chladícího vzduchu.

Odnímací plovoucí výškovka
Čisté linie modelu předurčují model pro 
termické či rekreační létání, odnímací 

křídla a půlená plovoucí výškovka 
usnadní transport. Obě poloviny se 
nasazují na uhlíkové spojky a jsou 

zajištěny proti vysunutí.


