
TRA89076-4 Traxxas Maxx 1:8 4WD TQi RTR

Technické údaje
Typ   Monster Truck 1 : 8 4WD
Délka   549 mm
Šířka   367mm
Rozvor   329 mm
Hmotnost  4400 g
Sv. výška  49 mm
Motor   Střídavý 540XL (2400 kV)
Regulátor  Velineon VXL-4s
Servo   TRA2090, moment 20 kg.cm
Pneumatiky Maxx All-Terrain 2.8“
Disky  Černé 2.8“ unášeč 17 mm
Vysílač   Traxxas TQi s Bluetooth ready
Přijímač   Traxxas TQi 2.4GHz TSM
Tlumiče   Olejové GT-Maxx
Karosérie  Hotová nabarvená

Vlastnosti
• Extrémně robustní konstrukce šasi vycházející z modelu X-Maxx
• Výkonný a rychlý model s náhonem 4WD, rychlost až 90 km/h
• Modulární konstrukce šasi pro snadný servis
• Kovové čelní ozubená kola a převody diferenciálů
• Absorpční systém Cush drive, nahrazující třecí spojku
• Mohutné olejové tlumiče GT-Maxx
• Kola 2.8“, pneumatiky z odolné pryžové směsi, hex 17 mm
• Střídavý motor 540XL 2400Kv
• Voděodolný* regulátor VXL-4S
• RC souprava Traxxas TQi 2.4 Ghz
• Voděodolné* servo řízení - 20 kg.cm
• Elektronická stabilizace jízdy TSM
• Vyztužená karoserie s rychloupínacím systémem
• Funkce zpětného otočení na kola při převrácení

Modulární konstrukce spojuje přední 
a zadní část podvozku se středovým 
šasi, což významně usnadní servis.

Nainstalovaný motor 540XL 2400Kv 
4P s hřídelí 5 mm. Regulátor VXL-4 
pro až 4S LiPo. Chladič, ventilátor.

Systém Cush drive využívá k pohl-
cení rázu motoru speciální díl vyba-
vený elastomerovými silentbloky.

4 velké tlumiče GT-Maxx účinně ab-
sorbují i ty nejtvrdší rázy, hliníkové 
tělo, dvojité X-kroužky.

Traxxas Maxx si bere to nejlepší od svého větší bratra X-Maxxe, ale přichází v menším kompaktním měřítku. Konstrukce šasi byla zachována a 
vyznačuje se bezkonkurenční pevností a odolností. Nový Maxx se nezalekne žádného terénu a překoná ho rychlostí až 90 km/h. Extrémní výkon a 
akceleraci dodává střídavý motor 540XL a nový regulátor VXL-4S. O přesnou a bezpečnou jízdu i ve vysokých rychlostech se postará RC souprava 
Traxxas TQi 2,4 GHz s elektronickou stabilizací jízdy TSM.


