Talion 6S BLX 1:8 4WD RTR

Hliníkové tlumiče

Olejové hliníkové červeně eloxované
tlumiče o průměru 16 mm s hřídelemi
4 mm jsou olejové, stavitelné na různé
předpětí pružiny. Tlumiče jsou vybaveny prachovkami proti pronikání nečistot
k pístu.
Vlastnosti

Stavitelné motorové lože

Červeně eloxované, hliníkové lože
motoru umožňuje nastavit přesnou
mezizubovou vůli mezi pastorkem a
hnaným ozubeným kolem. K nastavení slouží dva šrouby na horní straně
držáku.

• Pevná a odolná konstrukce, náhon 4WD
• RC souprava Spektrum STX2 2,4 GHz FHSS
• Ready-to-Run - připraven k jízdě
• Voděodolná schránka přijímače s těsněním
• Voděodolné servo ADS-15M s kovovými převody
• 4x CVD hřídele
• Hliníkové pevné šasí 3mm
• Olejové hliníkové tlumiče o průměru 16 mm s hřídelemi 4 mm
• 3 diferenciály s kovovým ozubením
• Pneumatiky dBoots KATAR B s agresivním vzorkem
• Regulátor BLX185 s konektorem IC5
• Střídavý motor BLX4074 2050Kv s hliníkovým pláštěm
• Detailní hotová nabarvená karoserie

Spektrum STX2

RC souprava Spektrum STX2 sestává
z vysílače STX200 2,4GHz FHSS a
přijímače SRX200. Vysílač má integrovanou anténu a možnost nastavení
reverz, subtrim, koncové body a limit
plynu.

Technické údaje
Typ			
Náhon			
Měřítko			
Délka 		
Šířka 		
Výška 		
Rozvor 		
Světlá výška		
Hmotnost		
Motor			
Regulátor		
Servo 		
Baterie 		

Regulátor BLX185 150A

Regulátor je kompatibilní se 4-6 čl. LiPol
bateriemi. Nastavit lze typ baterie, akceleraci, sílu brzdy, režim a reverz motoru.
Napájet lze 2 sadami baterií, regulátor je
osazen ventilátorem, nastavení pomocí
tlačítka.

Buggy
4WD
1:8
510 mm
310 mm
190 mm
328 mm
27 mm
3420 g
Střídavý BLX 4074 2050kV
Arrma BLX185
ADS-15M
Dop. LiPol 4S-6S 5000mAh - 50C

RC model auta Arrma Talion ST 6S BLX v měřítku 1:8 s náhonem 4WD a 3 mm hliníkovým šasi. Výkonný střídavý motor udělí modelu rychlost
přes 90 km/h. Model RC auta je kompletně sestaven, k uvedení do provozu potřebujete 4 AA baterie do vysílače a pohonný akumulátor do modelu s adekvátním nabíječem.
Nově RC souprava Spektrum STX2.
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