
Vlastnosti
• Všestranný model s úžasnými vlastnostmi STOL
• Velká kormidla pro super akrobatické schopnosti
• Telemetrie napětí baterie s kompatibilními vysílači Spektrum
• Řídící jednotka se špičkovou technologií 2,4 GHz Spektrum DSMX
• Snadné létání s volitelnou ochranou letové obálky SAFE Select
• Stabilita a přesnost technologie AS3X
• Zesílené páky řízení a kulové čepy pro přesné ovládání
• Mohutná kola a odolný podvozek
• Nainstalovaná LED přistávací, navigační a záblesková světla
• Volitelné plováky (prodávají se samostatně (EFLUA1190)
• Snadný přístup do prostoru baterie
• Řízené ostruhové kolečko
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Technické údaje
Provedení setu  BNF
Rozpětí   570 mm
Délka   470 mm
Letová hmotnost  166 g
Motor   Střídavý Spektrum 1900Kv, 10P
Přijímač   Spektrum SPMA3188
Baterie   Doporučena LiPol 280-350mAh 3S konektor JST
Serva   Lineární s dlouhým chodem 2,9 g (SPMSH2040L)
Vysílač   Doporučen Spektrum DSM2/DSMX 6+ kanálový
Konstrukce  EPS
Vrtule   5.5x2.5“ (EFLUP114065)

Motor 3S
Díky výkonu střídavého motoru 1208 

1900ot/V a napájení z 3S LiPol baterie, 
budete mít možnost využívat přebytku 
výkonu k létání jak běžné akrobacie, 

tak i k 3D létání.

Velká kormidla
Křídlo má menší rozpětí a zároveň 

větší plochu křídla než předchozí UMX 
Timber. Navíc má kormidla po celém 
rozpětí, která lze použít jako flapero-
ny s klapkami pro pomalý let a výkon 

STOL.

Osvětlení LED
Stejně jako UMX™ Turbo Timber, tak i 
UMX Timber X přichází s realisticky vy-
padajícími LED přistávacími, navigač-
ními a zábleskovými světly, které jsou 
již instalovány ve výrobě a které jsou 

napájeny z letové baterie.

Volitelná funkce SAFE
Využívejte exkluzivní technologii 3-osé 
stabilizace AS3X a možnost aktivovat 

ochranu letové obálky SAFE™ (Sensor 
Assisted Flight Envelope), která začína-
jícím pilotům omezí krajní letové polohy 

a umožní vrácení do rovného letu.

E-flite Timber X 0.57m SAFE Select BNF

Populární RC model letadla Timber je nyní k dispozici jako mikro model Timber X o rozpětí 570 mm ve verzi BNF. Kombinuje schopnosti STOL 
s jedinečnou konstrukcí křídla s velkými kormidly. Úžasný 3D výkon všestranného modelu se schopnostmi akrobatického speciálu! Funkce 
AS3X a SAFE Select, nainstalována jsou LED světla, velmi lehká konstrukce pro létání STOL.


