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Technické údaje
Rozpětí    574 mm
Délka   445 mm
Letová hmotnost  108 g, bez baterie 86 g
Motor   Střídavý (2 ks) 1206-7500Kv 12P
Doporučený vysílač  5+ kanálový DSM2/DSMX
Těžiště   23 mm od náběžné hrany křídla 
Vrtule   3-listá 80x50 mm
Doporučená baterie LiPol 1S 500 - 800mAh JST-RCY
Serva   Lineární SPMSA2030L
Řídící jedotka  Spektrum AS3X/SAFE® Select

Vlastnosti
• RC model letadla schopný krátkého vzletu a přistání (STOL)
• Snadné létání, vhodný jako první dvoumotorový model
• Výkonné střídavé motory, pro baterie 1S 500–800mAh
• Funkční LED navigační světla a protiběžné3-listé vrtule
• Maketové detaily včetně prolisovaných linií panelů a dalších
• Telemetrie napětí baterie v reálném čase
• 4-kanálové ovládání včetně diferenciálního tahu motorů
• Přijímač Spektrum se špičkovou technologií 2,4GHz DSMX®
• Bezkonkurenční stabilita díky exkluzivní technologii AS3X®
• Létání s volitelnou ochranou letové obálky SAFE® Select
• Plně sestaven a připraven k letu ihned po vybalení z krabice
• Nainstalujte volitelné plováky (prodávají se samostatně)
• Ultra-mikro velikost pro létání na menších prostorách

Možnost telemetrie
Přijímač Spektrum poskytuje tele-
metrii napětí letové baterie v reál-

ném čase kompatibilním vysílačům, 
vybaveným Spektrum AirWare™

Exkluzivní technologie
Moderní technologie Spektrum™ 
AS3X® a SAFE® Select usnadní 

práci pilotům, zlepší pocit z řízení a 
nabídne vyšší bezpečnost letu.

Střídavé motory
Výkonné střídavé motory s proti-
běžnými tří-listými vrtulemi mají 

diferenciální tah, který nabízí větší 
možnosti při řízení.

LED osvětlení
Realisticky vypadající LED přistáva-
cí a navigační světla, jsou nainstalo-
vána ve výrobě a napájena přímo z 

letové baterie.

Populární kanadské dvoumotorové víceúčelové letadlo, nabízí E-flite jako mikro RC model UMX Twin Otter BNF Basic, pro 
majitele vysílačů Spektrum. Je poháněn dvojicí střídavých motorů s protiběžnými vrtulemi, baterii si doplníte svoji jednočlánkovou 
LiPol 800mAh. Model je nenáročný na letový prostor, volitelně si lze doplnit plováky.


