Cargo EC-1500 1.5m SAFE BNF Basic & PNP

Protiběžné vrtule

Model má nainstalovány 2 střídavé
motory BL15, protiběžné 5-listé vrtule
10x8EA a 2ks střídavé regulátory 40A,
které jsou kompatibilní s LiPol baterií
3-4S 3200–6400 mAh.
Vlastnosti

Arch samolepek

Přiložený obtiskový arch vám umožní
přizpůsobit si zbarvení modelu svým
představám. K dispozici jsou samolepky civilního letectva, armády, pobřežní
stráže, námořní pěchoty i námořnictva.

• Unikátní model pro maketový let, sportovní létání i akrobacii
• V balení jsou lyže pro létání v zimě na sněhu
• Pomocí volitelné sady plováků EFLA550 můžete vzlétat z vody
• Kompatibilní s LiPol baterií 3S - 4S 3200–6400mAh
• Při použití baterie 4S je výkon pro 3D akrobacii i visení
• Dělené klapky lze spojit současně k sobě nebo ke křidélkům
• Ovládané nákladní dveře (65 x 107 mm) s vnitřní hloubkou 323 mm
• 8 nainstalovaných serv, 7 s kovovými převody, jedno s nylonovými
• Řiditelné příďové kolo a samostatný BEC pro spolehlivý řídicí systém
• 6-kanálový přijímač 2,4GHz Spektrum™ DSMX® (BNF)
• Stabilita a přesnost technologie AS3X® pro plynulejší let (BNF)
• Nainstalované LED přistávací, navigační a blikající světla
• Do přídě trupu lze umístit volitelnou sportovní kameru
• Kameru FPV lze umístit i do prostoru nad kabinou
• Na povrchu jsou značeny linie panelů a maketové detaily
• Přiloženy samolepky pro určení markingu letadla
• Při montáži nejsou zapotřebí nástroje
• Připojení křídla hands-free
• Velmi lehký a extrémně odolný, kompozitní drak z hmoty EPO
EFL5750
EFL5775

LED osvětlení

Realistická LED přistávací, navigační a
blikající světla LED jsou nainstalována
již ve výrobě. Osvětlení je napájeno
přímo z palubní soustavy.

Technické údaje

Rozpětí			
Délka			
Letová hmotnost		
Nosná plocha		
Plošné zatížení		
Elektro pohon		
Doproručená baterie
Přijímač BNF		
Serva			
Vrtule			
Regulátory		

Možnosti využití

S modelem Cargo EC-1500 lze startovat
z nejrůznějších povrchů nebo ze sněhu
pomocí přiložených lyží. Můžete si také
nainstalovat volitelnou sadu plováků
EFLA550 a létat nad vodní hladinou.

1524 mm
1190 mm
2545 - 2800 g
36,3 dm²
70 - 77 g/dm²
2x střídavý 15BL 650Kv
LiPol 3200 - 4000mAh 3S nebo 4S
Spektrum AR636 AS3X a SAFE
9 g mini Metal, 1 ks 9g mini
2x 5-listé protiběžné 10x8E
2x střídavé 40A

RC model letadla na dálkové ovládání E-flite® EC-1500 Twin o rozpětí 1,5m
je dvoumotorový transportní stroj, který pohání dva střídavé motory s 5-listými
protiběžnými vrtulemi. Má vztlakové klapky, podvozek s řiditelným kolem, osvětlení
LED diodami a přiloženy jsou lyže pro start na sněhu. Dále funkční nákladové
dveře a přiloženy jsou samolepky pro možnost doplnění na model a příslušnosti k
letectvu, armádě, pobřežní hlídce, námořní pěchotě nebo námořnictvu.
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