
P-51D Mustang 40 ARF

Vlastnosti
• Autentické zbarvení 8. Air Force, 357 stíhací peruťi fólií UltraCote®
• Hangar 9® kvalitní konstrukce z balzy a lehké překližky
• Zatahovací podvozek je volitelný elektrický E-flite® 85°
• Maketové detaily jako výfuky,kulomety a anténní stožár
• Nabarvený laminátový kryt motoru a chladič
• Pro zprovoznění klapek stačí jen jedno další mini servo
• Kužel pro dvoulistou uvrtuli je součástí balení
• Kryt trupu umožňuje snadný přístup k bateriím a vnitřní instalaci
• Řiditelné ostruhové kolečko
• Tři sady obtisků imatrikulace
• Připraveno pro pohon benzínového, žhavicího nebo elektro motoru

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

HAN5035

Technické údaje
Rozpětí   1430 mm
Délka  1260 mm
Letová hmotnost  3060g
Nosná plocha 36,1 dm²
Plošné zatížení 84 g/dm²
Spalovací motor  .46-.55 2T, .62 - .72 4R, 10cc 2T benzín
RC souprava 4+ kanálová (Doporučena)
Serva  4x mini pro EP, 5x pro spalovací, 1x mini servo pro klapky
Kužel  83 mm
Elektro pohon Power 46
Regulátor 60 A střídavý
Dop.baterie LiPol 14,8V 4S 4000mAh
Klapky  Volitelné
Zat.podvozek Volitelný

Volitelný podvozek
Pevný podvozek, který je obsažen v 
setu lze vyměnit za Zatahovací pod-
vozek elektro tř. 25-46 85° 2-bodový 

(EFLG310). Ve křídle je vše připraveno 
k instalaci.

Doporučené vybavení
Motor  Evolution .52NX 2T }EVOE520]
Vrtule  Evolution 11x6 (EVO11060)
EFLG310  Zatahovací podvozek elektro tř. 25-46 85° 2-bod

Přístup do trupu
Kryt trupu umožňuje snadný přístup k 
bateriím a vnitřní instalaci, není nutno 
sundávat křídlo, stačí otevřít kryt před 
kabinou a můžete vyměnit baterii. K 
pohonu lze zvolit benzínový i žhavicí 

motor nebo elektromotor.

Funkční klapky
Model má připraveny funkční vztlakové 
klapky a po instalaci serv a táhel máte 
k dispozici funkci, která vám usnadní 

vzlet i přistání.

Přesné detaily
Maketově zpracované doplňky včetně 

pilotního prostoru zlepšují vzhled 
modelu. Motorový kryt a chladič motoru 
jsou hotové laminátové nabarvené díly, 
součástí balení je kromě kompletního 

montážního příslušenství i vrtulový 
kužel a řiditelná ostruha.


