
Vlastnosti
• Vodou chlazený šesti pólový střídavý motor řady 550 s 2000 ot/min/V
• Blackjack hravě dosáhne rychlosti přes 70 km/h (6čl.)
• Napájení 2x 6 - 9 čl. NiMH/NiCd nebo 2x 2-3 čl. LiPol akumulátory (do série)
• 2 kanálová volantová RC souprava Spektrum DX2E s přijímačem SR410
• Magnetický uzávěr krytu pro rychlý přístup k elektronice
• Vodou chlazený regulátor Dynamite Marine 120 A se sériovým Y-kabelem 
  s konektory EC5
• Laminátový trup s geometrií závodního člunu pro minimální odpor vody
• Kormidlo s lodním šroubem jsou z eloxovaného hliníku pro vynikající stabilitu 
  a trvanlivost
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Technické údaje
Typ  Rychlostní člun, katamarán
Délka  736 mm
Šířka  276 mm
Motor  Střídavý Dynamite Marine 2000Kv
Vysílač  DX2E 2,4 GHz
Přijímač  Spektrum 2.4GHz SR410
Regulátor Dynamite Marine 120 A střídavý vodou chlazený
Materiál trupu Laminát
Lodní šroub 1.6“ x 2.5“ z nerezové oceli (63mm)
Systém pohonu Pružná hřídel
Baterie  2x 2S-3S LiPol (50C min) s konektorem EC5 (není v balení)

Výkonný závodní člun s cha-
rakteristickým profilem trupu 
katamarán výborně akceleru-
je ze zatáčky a má vysokou 

stabilitu.

kompletně sestaven s nainstalo-
vanou 2 kanálovou RC soupra-
vou 2,4GHz a 2 kanálovým vodě 

odolným přijímačem.

Loď má nainstalováno Off-set 
kormidlo pro vynikající stabilitu 

a jízdní vlastnosti.

K lodi je dodáván praktický 
stojánek a spolehlivý vysílač 

Spektrum DX2E 2,4 GHz.

Blackjack 29 BL RTR

Blackjack 29 připraven k jízdě. Je vybaven střídavým regulátorem Dynamite Marine 120 A, který je možné napájet až šesti článkovým 
LiPol akumulátorem. Střídavý motor 550 2000 ot/min/V s vnitřním rotorem je bezúdržbový a vysoký výkon. Nainstalovaná 2 kanálová 
volantová RC souprava Spektrum DX2E s přijímačem SR410 je zárukou spolehlivého řízení, trvanlivý laminátový trup spolu s kvalit-
ním pohonem nabízí maximum toho nejlepšího pro Blackjack 29.


