
Vlastnosti
• První mikro pohon kompatibilní s 3S LiPol baterií
• Široký rozsah rychlosti letu pro pomalé i rychlé létání
• Pevnější a přitom lehčí konstrukce EPO, má gumovou špici
• Úplně sestaven a připraven k letu přímo z krabice
• Spektrum™ přijímač s nejvýkonnější technologií DSMX® 2,4 GHz
• Volitelně používejte SAFE® Select technologii pro bezpečné létání
• Přidaná stabilita a přesnost díky exkluzivní technologii AS3X®
• Pohodlný magneticky zajištěný kryt kabiny
• Výkonný 3000kv střídavý motor
• Živé barvy a kontrastního zbarvení vrchní a spodní části křídla
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Technické údaje
Rozpětí   432 mm
Délka   343 mm
Letová hmotnost  91 g
Nosná plocha  5 dm²
Plošné zatížení  18 g/dm²
Motor   Střídavý 180 BL 3000kV
Přijímač   Spektrum™ AS3X® a SAFE® Select
Baterie   Doporučena LiPol 3S 11.1V 300mAh
Serva   Lineární s dlouhým chodem 2,3g
Vysílač   Doporučen Spektrum DSM2/DSMX min. 5 kanálový

Umístění baterie
Pod kabinou, která je držena na místě 

magnety, je umístěna letová LiPol 
baterie. Tu lze rychle nahradit jinou a 

opět odstartovat.

Střídavý motor
UMX F-27 Evolution patří k nejrychlej-
ším mikro modelům, a to díky střídavé-
mu pohonu na 3 články LiPol. Výkonný 

3000 kW střídavý motor má neuvěřitelný 
výkon a model neztrácí rychlost ani při 

stoupání.

Lieární serva
Každé křidélko má k dispozici sa-
mostané lineární servo Spektrum 

2,3g s dlouhým chodem.

Start z ruky
Model se startuje z ruky a přistává 

na trávu. Start je snadný díky vybrání 
pod křídlem, za které se rukou uchopí 
a hodí. Po odstartování se přidá plyn 
aby nedošlo k poškození ruky, točící 

se vrtulí.

UMX F-27 Evolution 0.4m BNF Basic SAFE Select

Ultra Micro F-27 FPV BNF Basic je hotový model samokřídla s tlačnou vrtulí a výkonným střídavým motorem a regulátorem, který je pro větší 
otáčky motoru a vyšší rychlost, kompatibilní se 3 článkovou LiPol baterií. Pro snadné řízení je nainstalována řídící jednotka se stabilizací AS3X a 
ochranou letové obálky, systémem SAFE.

Model je sestaven a připraven k letu. Je možné využít volitelnou technologií SAFE® Select, která při aktivaci nabízí automatickou samonivelaci 
spolu s omezením úhlu náklonu a úhlu náběhu, které umožňují úspěšný let a přistání i méně pokročilým pilotům.

Nutno doplnit Vysílač Spektrum 5+ kan. DSMX®/DSM2®, LiPol baterii 3S 11.1V 300mAh, nabíječ.


