
Vlastnosti
• Model s vlastnostmi VTOL (Vertical Take Off a Landing)
• Licencovaná replika letounu Bell Boeing V-22® Osprey
• Kombinuje vlastnosti vrtulníku a letadla
• Kompaktní velikost pro létání v interiéru
• Exkluzivní a odborně vyladěný systém řízení letu
• Automatický přechod mezi visením a letem vpřed
• Letové režimy Stability a Acro pro větší možnosti řízení
• Super jednoduché nastavení vysílače
• Přijímač Spektrum™ Quad Race Serial
• Výkonné střídavé motory kompatibilní s LiPol 3S 800mAh
• Nainstalovaná elektronika včetně řídící jednotky a serv
• Obsahuje samolepky s možností vytvoření vlastní imatrikulace
• Lehká a extrémně odolná konstrukce z hmoty EPO
• Připraven pro FPV (Volitelná kamera a video vysílač)
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Technické údaje
Rozpětí   487 mm
Délka   487 mm
Letová hmotnost  418 g
Nosná plocha  4 dm²
Plošné zatížení  104 g/dm²
Motory   Střídavý 2x 2250Kv, 1x 4000Kv
Baterie   Doporučena LiPol 3S 11,1V 800mAh 30C JST
Vysílač   Doporučen 6+ kan. Spektrum DSMX®/DSM2®

Řídící elektronika
Snadné řízení, jinak na pohled složi-

tého systému, zajišťuje software řídící 
jednotky. Zajistí stabilizaci, jednoduché 

ovládání a ochranu letové obálky. K 
dispozici jsou 3 letové režimy, nastavení 

vysílače je jednoduché.

Odnímací podvozek
Model je vybaven 3-kolým podvozkem 
pro start ze země a pro pojíždění po 

dráze má řízené příďové kolo. Pro do-
sažení většího realismu letu je možné 
podvozek demontovat a odstartovat 

z ruky. 

Řízení
Při visení je model řízen výhradně 

změnou otáček motorů, podobně jako 
dron. Po přechodové automatické fázi 
na letadlo, se Osprey řídí jako běžné 
letadlo křidélky, výškovkou a změnou 
tahu motorů. Ocasní motor se netočí.

Pohon modelu
V-22® Osprey je poháněn dvěma 

hlavními motory, které jsou v otočných 
gondolách a jedním pomocným v zadní 

části trupu. Při startu jsou gondoly 
nastaveny nahoru a pomocný se podílí 

na stabilizaci při visení.

V-22 Osprey VTOL 0.5m BNF Basic & PNP

E-flite® V-22 Osprey je oficiálně licencovaná replika úžasného letadla VTOL 
(Vertical Take Off a Landing), které je vybaveno exkluzivním systémem řízení 
letu. Optimalizovaný software řídící jednotky činí přechod tak jednoduchým a 
předvídatelným, že se budete cítit pohodlně a sebejistě už při prvním letu. Stačí 
přepnout přepínač letových režimů a V-22 automaticky nastaví polohy rotorů tak, 
aby došlo k plynulému letu vpřed a opačně zpět do visení a přistání.


