
Vlastnosti
• Kvalitní závodní laminátový trup s geometrií závodního člunu pro 
  minimální odpor vody a maximální stabilitu
• 2-kanálová volantová RC soupr. Spektrum DX2E s přijímačem SR310
• Vodou chlazený střídavý 4 pólový střídavý motor řady 550 1750 Kv
• Vodou chlazený regulátor Dynamite Marine 120 A se sériovým 
  Y-kabelem na vstupu s konektory EC5
• Regulátor je kompatibilní s LiPol 6S (2x 3S) a NiMH
• Nastavitelné eloxované závodní vyvažovací plošky a kormidlo
• Vodě odolná vložka pro elektroniku
• Kormidlo s lodním šroubem jsou z eloxovaného hliníku
• Rychlost přes 90 km/h 
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Technické údaje
Typ  Rychlostní člun
Trup  Deep-V
Délka  787 mm
Šířka  229 mm
Výška  93mm
Druh pohonu Elektro
Hmotnost 2800 g
Motor  Vodou chlazený střídavý Dynamite řady 550 1750 Kv
Regulátor Vodou chlazený střídavý Dynamite 120 A
Vysílač  Spektrum DX2E 2.4 GHz Marine
Náhon  Ohebná hřídel
Lodní šroub 1.6×2.5 in (41×64mm)

Velký a rychlý závodní člun 
s charakteristickým profilem 

trupu Deep-V.

Pro řízení je nainstalováno 
servo řízení Spektrum S6030 

Digital High Torque.

Loď má nainstalováno hli-
níkové kormidlo a stabili-

zační plošky pro vynikající 
stabilitu a jízdní vlastnosti.

Loď pohání výkonný střídavý 
vodou chlazený motor Dynami-
te 1750Kv 6T a vodou chlazený 

regulátor Dynamite 120 A.

Impulse 31 V3 BL RTR

Závodní člun Impulse 31 Deep-V V3 BL RTR představuje maximální výkon a kvalitu. Kombinuje soutěžní laminátový trup s výkonnou 
pohonnou jednotkou, nastavitelné trimovací kormidla stabilizují loď při vysokých rychlostech

Pro zprovoznění lodi potřebujete dvě akumulátorové sady - buď dvojici šesti článkových NiMH akumulátorů nebo dvojici 2-3 článkových LiPol 
akumulátorů v pevném pouzdře (Hard Case) s konektory EC5. Kapacita akumulátorů by měla být minimálně 5000 mAh 50C. Dále potřebujete 
kvalitní nabíječ na tyto pohonné akumulátory. Pro napájení vysílače je potřeba 4 ks AA baterií.


