
Vlastnosti
• Telemetrie napětí prostřednictvím kompatibilních vysílačů Spektrum™
• 2x 28 mm dmychadla s výkonnými střídavými motory 8800 ot/min/V
• Nejvyšší výkon a ovladatelnost ve své třídě
• Přesná 3-osá stabilizace AS3X®
• Volitelná ochrana letové obálky SAFE Select
• Vyztužený drak modelu včetně trupu a přídě uhlíkovými vlákny
• Přesné zpracování detailů
• 4-kanálové řízení s funkčními duálními kormidly směrovky
• Transparentní kabina s pilotem
• Makety rotačního kulometu, nosiče zbraní
• Věrná kamufláž z operace Pouštní bouře
• Silnější odnímatelný podvozek s řiditelným příďovým kolem
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Technické údaje
Rozpětí   562 mm
Délka   516 mm
Letová hmotnost  16 g bez baterie
Nosná plocha  5,4 dm²
Plošné zatížení  31 g/dm²
Motory   2 ks střídavý motor 8800 Kv
Dmychadla  2x EDF 30mm 6 listý rotor
Přijímač   6-kan. Spektrum AS3X, Safe Select
Baterie   Doporučena LiPo 3S 11,1V 850 mAh
Serva   4x lineární 2,3g
Vysílač   Doporučen Spektrum DSM2/DSMX min. 4 kanálový

Vyšší výkon
A-10 je vyroben z lehkého pěnového 

materiálu. V maketových gondolách jsou 
umístěna dmychadla s 6-listými rotory 
o průměru 28mm a střídavými motory 
BL 8800 t/min/V. Model je navržen na 

pohon 3-článkovou LiPol baterií.

Odolnější podvozek
Přesně tvarovaný a účinně vyztužený 
drak modelu má trup a přední část vy-

ztuženou uhlíkovými vlákny. Výsledkem 
je odolnější model, který vypadá skvěle 
a je stále lehký, aby mohl poskytnout 

co nejlepší možný letový zážitek! 

Detaily
 Kabina s čirého plastu s hlavou pilota, 
model kulometu, plátování potahu, ná-
pisy, imatrikulace. Startovat a přistávat 
lze na podvozku s řiditelným příďovým 
kolem nebo podvozek sundat a starto-

vat z ruky, přistávat na trávě

Podvozek
Pro pojíždění po dráze má model řidi-
telné příďové kolo, podvozek lze snad-
no sejmout a let tak může být dokonale 
maketový. Přistání lze provést do trávy 

na břicho.

UMX A-10 Thunderbolt II 30mm EDF BNF Basic

Legendární americký bitevník Fairchild Republic A-10 Thunderbolt známý i jako Warthog ve zpracování od E-flite jako Ultra mikro RC model na 
dálkové ovládání. A-10 pohání dvě mikro 6-lopatkové dmychadla 30mm, má nainstalován přijímač Spektrum se špičkovou technologií 2,4GHz 
DSMX® a Safe Select a lineární digitální serva. A-10 má konstrukci vyztuženou uhlíkovými prvky a je je vybaven výkonným pohonem, kompatibil-
ním s 2S a 3S LiPol akumulátory s konektorem JST. Model je vybaven exkluzivní technologií Spektrum™ AS3X® a volitelnou technologií ochrany 
letové obálky SAFE® Select. Navíc poskytuje telemetrii napětí baterie v reálném čase kompatibilním vysílačům.


