
Vlastnosti
• 6-kanálový přijímač Spektrum AR636 s technologií DSMX®
• Volitelná technologií SAFE®, vyberte si ochranu letové obálky
• 11-ti lopatkové 64mm dmychadlo udělí modelu vysokou rychlost
• Střídavý motor a regulátor 40A je kompatibilní se 4S LiPol baterií
• Rychlé a přesné digitální serva s kovovými převody
• Odnímací 3-kolý podvozek s řízenou příďovou nohou
• Pro montáž není potřeba žádné lepidlo
• Velký a pohodlný kryt s kabinou a odnímací špici drží magnety
• Odnímatelné kompozitní vyztužené křídlo
• Lehká, pevná a trvanlivá konstrukce EPO
• Unikátní hotové zbarvení, přídavné nádrže, výzbroj
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Technické údaje
Rozpětí   729 mm
Délka   1099 mm
Letová hmotnost  990 g
Motor   Střídavý 2840- 3150Kv
Dmychadlo  11-listé 64mm
Regulátor  40A s konektorem EC3
Baterie   Doporučena LiPol 4S 14.8V 2200mAh 30+C
Přijímač   Spektrum AR636A
Serva   Mini 5x 9g

Funkce SAFE Select
Díky použité technologii SAFE Select 
může model řídit i méně zkušený pilot. 

Systém SAFE zabrání překročení 
náklonu v zatáčce a rovněž omezuje 

stoupání a klesání.

Pohon EDF
11-ti lopatkový ventilátor 64 mm, 

vysokootáčkový střídavý motor a 40A 
regulátor s volitelnou LiPol baterií 4S 
2500mAh poskytují skvělý vertikální 

výkon a fantastický rozsah rychlostí s 
prakticky okamžitou odezvou na plyn.

Tříkolý podvozek
Přiložený pevný podvozek s řízeným 
příďovým kolem můžete nainstalovat 
na model a vzlétnout a přistát na le-

tištním betonu. Nebo můžete létat bez 
povozku, což zajistí lepší vzhled a větší 

rychlost letu.

Maketové doplňky
Pokud chcete mít k dispozici bojový 
stroj, použijte odnímací podvěsné 

makety nádrží a řízených střel.

F-16 Falcon SAFE Select BNF Basic & PNP

RC model letadla známého amerického letadla, F-16 Falcon. Vynikající letové vlastnosti F-16 umožní i méně zkušeným pilotům zažít let s 
opravdovým proudovým strojem. Díky systému ochrany letové obálky SAFE Select bezpečně zvlátnete let i přistání. Stačí doplnit váš vysílač 
Spektrum a pohonnou LiPol baterii 4S 2200mAh 30+C (BNF) nebo RC soupravu a baterii (PNP).


