
Vlastnosti
• RC souprava Spektrum™ STX2® 2,4 GHz
• Voděodolný* přijímač Spektrum™ SRX200
• 3 polohy limitu plynu na 3-pol. přepínači
• Výkonný stejnosměrný motor 12T Mega 550
• Náhon 4WD na všechna kola
• Diferenciál s kovovými převody
• Rychlé servo řízení ADS-5
• Voděodolný* regulátor Arrma Mega
• Konektory IC3™ (kompatibilní s EC3™)
• Snadný servis díky modulární koncepci podskupin dílů
• Designová nabarvená karoserie s nastavitelnými držáky
• Přední kryty šasi proti nečistotám usnadňují údržbu modelu
• Maximální rozměr akumulátoru je 165 x 51 x 48 mm
• Disky kol 3.3“ s univerzálními pneumatikami dBoots 2-HO Buggy
• Olejové tlumiče s předními kryty
• V balení NiMH aku 8.4 V 2400 mAh se síťovým nabíječem ADC-N7
• Rychlost jízdy až 48 km/hod
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Technické údaje
Typ   Monster Truck
Náhon   4WD
Měřítko   1:10
Délka   511 mm
Šířka	   306 mm
Výška   195 mm
Rozvor   328 mm
Světlá	výška  42 mm
Hmotnost  2730 g
Motor   Stejnosměrný 550 Mega 12T
Baterie    NiMH 8,4V 2400mAh IC3
Prostor baterie  165 x 51 x 48mm
RC souprava   Spektrum STX2 2,4GHz
Nabíječ   NiMH ADC-N7 7- čl.

Kompozitní	šasí
 Šasi je uspořádáno pro perfektní vy-

vážení auta. Hnací hřídel je uprostřed, 
akumulátor na jedné straně a elektro-
nika na druhé. Celé šasi je navíc opat-
řeno postranními kryty, které omezují 

pronikání nečistot do modelu.

Modulární	systém
Modul elektroniky, která obsahuje 

regulátor, servo řízení a přijímač, lze 
podobně jako modul motoru kom-

pletně demontovat ze šasí a provést 
potřebný servis. Servo a regulátor jsou 

voděodolné.

Převodovka	s	diferenciálem
Model je vybaven 4WD náhonem 
na všechna kola. Diferenciály jsou 

osazeny kvalitními kovovými převody a 
pro co největší světlou výšku mají malé 
rozměry. Náhon na kola je realizován 

pomocí teleskopických poloos.

RC souprava Spektrum STX2
Spolehlivá a osvědčená RC souprava 
Spektrum STX2 2.4 GHz s voděodol-
ným přijímačem Spektrum SRX200 

a protokolem FHSS 2.4GHz má plný 
dosah a zajistí spolehlivé řízení bez 

rušení.

Arrma Typhon Mega 1:8 4WD RTR zelená

Arrma Typhon Mega 550 v měřítku 1:8 s náhonem 4WD a RC soupravou Spektrum STX2 je kompletně připraven k jízdě a dosahuje rychlost 
až 48 km/h. Nainstalován je motor 550 Mega 12T, voděodolná elektronika a pneumatiky dBoots 2-HO Buggy. Modulární podvozek ARRMA® 
vám umožní rychlý a snadný servis díky montážním sestavám pohonu s převodovkou, elektroniky a diferenciálů. TYPHON 4X4 MEGA je nyní 
dodáván s konektory IC3™, takže můžete plně využít výhody technologie Spektrum Smart.


