
Vlastnosti
• Pevná a odolná konstrukce, náhon 4WD
• Rychlost až 80 km/h
• Ready-to-Run - připraven k jízdě
• RC souprava Spektrum STX2 2.4Ghz FHSS
• Voděodolné servo ADS-7M s kovovými převody
• Nové nápravy kol, 17 mm náboje kola, pro std. kola 1:8
• Kompozitní šasí
• Voděodolná elektronika
• 2 diferenciály s kovovým ozubením
• Voděodolná elektronika
• Regulátor BLX100 s konektorem EC5
• Střídavý motor BLX 3200Kv
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Technické údaje
Typ   Buggy
Náhon   4WD
Měřítko   1:8
Délka   511 mm
Šířka	   306 mm
Výška   195 mm
Rozvor   328 mm
Světlá	výška  42 mm
Hmotnost  2580 g
Motor   Střídavý BLX 3660 3200kV
Regulátor  Arrma BLX100
Servo   ADS-7M
Baterie    Dop. LiPol 2S-3S 5000mAh - 50C

Kompaktní	šasí
Hnací hřídel uprostřed, akumulátor na 
jedné straně a elektronika na straně 
druhé. Šasí je opatřeno postranními 

kryty, které omezují pronikání nečistot 
do modelu. Akumulátor je pevně uložen 

na místě pomocí upínacích popruhů. 

Modulární	koncepce
Při servisu modelu se s výhodou vyu-
žívá modulární koncepce, při které se 
sestavy demontují z podvozku a poté 
lze provést potřebný servis. Regulátor 

a servo řízení jsou na jednom bloku, ze 
kterého je lze snadno demontovat.

Střídavý	motor	BLX
Výkonný střídavý 4-pólový motor BLX 
3660, s 3200 ot/V má kovové pouzdro, 

které zajišťuje lepší odvod tepla do 
pasivního chladiče. 4mm konektory na 
kabelech umožní jednoduché odpojení 

pro snadnou údržbu modelu. 

Střídavý	regulátor	BLX100
BLX100 s proudovým zatížením až 100A 
je kompatibilní 2-3S LiPol. Zabudovaný 

ventilátor zajistí dostatečné chlazení i při 
plné zátěži. Regulátor disponuje třemi 

jízdními režimy, ochranou proti podvybití 
akumulátoru a přepěťovou ochrannou.

Typhon	3S	BLX	1:8	4WD	RTR	červená

4WD Buggy TYPHON 3S BLX s náhonem 4WD, kompozitním šasi a výkonným střídavým motorem hravě dosáhne rychlost až 
80km/h. detailní nabarvená karoserie má zvýšenou ochranu proti poškození. O bezpečný přenos výkonu se starají ocelové hnací 
hřídele, trvanlivé kompozitní závěsné ramena a těhlice, 2 diferenciály a převodovka s ocelovými koly. Jezděte bez kompromisů, o 
vysoký výkon se stará střídavý motor BLX3660 a regulátor BLX100. RC souprava Spektrum™ STX2 2.4GHz FHSS.


