
Vlastnosti
• Inovativní a jedinečný design pro sportovní, akrobatické a 3D létání
• Výkonné dva střídavé motory
• Řídící jednotka Spektrum přijímač, regulátory
• Dvě mikro lineární serva Spektrum
• Řízení otáček motorů pákou směrovky pro ovládání plochých zatáček
• Ultra mikro provedení pro létání na menších prostorách
• Extrémně odolný, lehký drak z EPP
• Špičková technologie DSMX® Spektrum™ 2,4 GHz
• Snadné létání s volitelnou funkcí SAFE® Select
• Bezkonkurenční stabilita díky technologii AS3X®
• Volitelná sada LED světla (prodává se samostatně EFLU6455)
• Plně připraven k letu
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EFLU6450

Technické údaje
Rozpětí   342 mm
Délka   320 mm
Letová hmotnost  65 g
Motor   2x Střídavý 0805 13.500kv
Vrtule   60mm x 2.5mm
Baterie   Doporučena 500mAh 1S 25C LiPol JST
Přijímač   Spektrum řídící jednotka přijímač/reg.
Serva   Mikro lineární 2,3 g

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.

2 střídavé motory
Dva střídavé motory mají skvělý poměr 
výkonu ke hmotnosti s možnosti visení 
a následného stoupání. Změna otáček 
motorů umožňuje provádět pokročilé 
akrobatické manévry včetně hariérů, 

úžasných plochých zatáček apod.

Mikro lineární serva
Řízení elevonů mají na starosti dvě 

ultra mikro lineární serva s hmotností 
pouze 2,3g. Jde o digitální rychlé serva 

které umí zajistit náročné požadavky 
stabilizačního elektronického systému 

AS3X.

Přistávací podvozek
Aby nedošlo k poškození vrtulí při 

přistání, je možné použít jednoduchou 
přistávací drátěnou podpěru. Start je z 

ruky a přistání do trávy.

UMX Ultrix BNF Basic

Pro extrémní letové zážitky je k dispozici RC model letadla E-flite UMX Ultrix BNF Basic. Nová koncepce křídla se dvěma střídavými motory, 
velmi nízkou hmotností a elektronikou Spektrum. Delta křídlo je vyrobeno z houževnatého rázu vzdorného materiálu EPP, model je komplet-
ně hotový a připraven ke spárování s vašim vysílačem Spektrum. Baterie není součástí balení, model vyžaduje doplnit baterii LiPol 1S 3.7V 
500mAh s konektorem JST.


