
UMX Gee Bee R-2 SAFE Select BNF Basic

Vlastnosti
• Volitelná ochrana letové obálky SAFE
• AS3X unikátní systém pro vynikající stabilizaci
• 6-ti kanálová řídící jednotka DSM2/DSMX
• Plné čtyřkanálové řízení s řiditelným ostruhovým kolečkem
• Robustní provedení Ultra Micro long-throw 2,3g serva 
• Výkonný střídavý motor BL180, 3600Kv
• Velký kryt trupu s magnetickým zámkem
• Mnoho detailů, jako jsou výplety křídel, maketa motoru, kabina s pilo-
tem, rytí panelů, žebrování křídla...
• Autentické typické červeno bílé zbarvení Gee Bee Racer
• Pně funkční podvozek umožňuje pojíždění, vzlet i přistání

Výhradní dovozce produktů firmy Horizon Hobby, LLC.
ASTRA, spol. s r.o., Prakšická 2589, 688 01 Uherský Brod
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Technické údaje
Rozpětí    510 mm
Délka    352 mm
Nosná plocha   4,7 dm²
Letová hmotnost   105 g
Plošné zatížení  23 g/dm²
Motor    Střídavý 180 BL, 3600Kv 
Baterie    Doporučena LiPol 7,4V 200 - 280 mAh 2S
Řídící jednotka   Spektrum A6420BL  AS3X/SAFE/Rx/regulátor
Servo   Lineární s dlouhou dráhou 2,3 g
Vysílač    Doporučen letecký Spektrum DSM2/DSMX
Konstrukce   EPS
Doporučené prostředí Venkovní

Výkonný střídavý motor a systém řízení
Výkonný střídavý motor BL180 3600Kv pro závody i akrobacii. Přístup k motoru a 
prostoru baterie je díky odnímacímu krytu s magnety pohodlný a rychlý. Řízení je 
výrazně ulehčeno unikátním systémem elektronické stabilizace AS3X a volitelné 
letové obálky SAFE, které umožňuje perfektní stabilizaci aktuální letové polohy a 
v případě volby SAFE umí omezit maximální náklon modelu a automaticky uvede 

model do horizontálního letu při puštění řídících pák vysílače.

Plně funkční maketové doplňky
UMX Gee Bee R2 je pozoruhodně zpracován a vybaven řadou detailů, které 

potěší každého fanouška letectví. Gee Bee R2 má funkční podvozek s řízeným 
ostruhovým kolem, maketu motoru, funkční výplety křídel, kabinu s pilotem, rytí 

panelů, žebrování křídla a maketové červeno bílé zbarvení Gee Bee Racer. 
Model je kompletně sestaven a připraven k letu.


