
P-40B Warhawk 50 ARF

Vlastnosti
• Špičková kvalitní konstrukce balsa/překližka 
• Potaženo originální fólií UltraCote™
• Jednodílné křídlo poutané šrouby
• Autentické zbarvení 1941 US Army Air Corp 
• Obtisky pro 2 kamufláže letadel, které bojovaly o Pearl Harbor
• Nabarvené laminátové díly
• Makety kulometů na křídle
• Horní odnímací kryt
• Maketová kola
• Volitelný zatahovací elektrický podvozek (EFLG320)
• Výběr pohonu elektro nebo spalovací motor
• Kužel pro maketovou třílistou nebo 2 listou vrtuli
• Obsahem balení je kompletní montážní příslušenství 

Výhradní dovozce produktů firmy Horizon Hobby, Inc., ASTRA, spol. s r.o.
Předbranská 415, 688 01 Uherský Brod

Tel.: 572 647 300, 571 893 707, Fax: 572 646 003
HAN2595

Technické údaje
Rozpětí:   1410 mm
Délka:   1210 mm
Letová hmotnost:  3000 g
Nosná plocha:  34,2 dm²
Plošné zatížení:  87 g/dm²
Elektro pohon:  E-flite Power 52
Spalovací motor:  .46 - .55 2T, .72 - .82 4T
RC souprava:  Min. 5 kanálová

Maketové detaily
Maketový vzhled s řadou detailů 

spolu s vybavením kabiny je zcela 
autentický. Celodřevěná konstrukce 
je potažena kvalitní nažehlovací fólií 
UltraCote™, má hotové zbarvení a 
navíc obsahuje dvě sady obtisků, 

takže můžete zvolit konkrétní kamufláž 
pilota, který s daným typem létal.

Kamufláž od Pearl Harbor
Warhawk je maketou letounu, který se 
zúčastnil obrany během japonského 

útoku na Pearl Harbor dne 7. prosince 
1941. Mezi nimi byli US Army Air 

Corps poručíci Ken Taylor a George 
Welch, kteří sestřelili šest japonských 

stíhačů. Volitelná figurka pilota se 
prodává samostatně. (HAN9108)

Přístup k baterii
Na horní straně trupu je odnímací 

kryt trupu, který slouží k pohodlnému 
přístupu k bateri a přijímači.

Podvozek
Stavebnice je dodávána s pevnými 

podvozkovými nohami, které lze 
nahradit zatahovacím podvozkem s 

úhlem zavření 100° a rotací o 90°. Ten 
se dodává samostatně. (EFLG320)

Elektro Setup
Regulátor E-flite 80A Pro switch-mode BEC (EFLA1080B)
Baterie LiPol E-flite 5S 18,5V 5000 mAh 30C (EFLB50005S30)
Motor E-flite Power 52L Outrunner 590Kv (EFLM4052A)
Vrtule 15x7E


