
Hawker Hurricane 25e PNP& BNF ASTRA, spol. s r.o.

Technické údaje
Rozpětí: 1320 mm
Délka: 1075 mm
Nosná plocha: 27,1 dm²
Plošné zatížení: 74 - 77 g/dm²
Letová hmotnost: 2000 - 2100g
Elektro pohon: Power 25 1000Kv 
střídavý (nainstalován)
Regulátor: 60A Pro Switch-Mode BEC 
(nainstalován)
Doporučené baterie: LiPol 3200mAh 
3S 11,1V 30C, 12AWG EC3 (v balení)
RC souprava: 5 kanálová s plným 
dosahem doporučena
Klapky: Ano
Serva: 6x digitální mikro s kovovým 
převodem (nainstalováno)
Zatahovací podvozek: Připraveno pro 
montáž
Nabíječ: 3-článkový DC LiPol s balan-
cérem (součástí balení)

Vlastnosti
• Pevný a lehký Z-Foam™ 
materiál
• Výkonný střídavý motor 25 
1000ot./V nainstalován
• Střídavý regulátor E-flite 60A 
nainstalován
• Digitální high-speed serva s 
kovovými převody nainstalována
• LiPol baterie 3S 3200mAh 
11,1V 30C doporučena
• Klapky nainstalovány
• Vše pro montáž volitelného za-
tahovacího podvozku připraveno
• Realistické zbarvení RAF 
Squadrony č. 1
• Maketový výfuk motoru, aero-
dynamické odlehčení kormidla 
výškovky a poziční světlo na 
směrovce

Produkty:
EFL2975
Hawker Hurricane 
25e PNP

EFL2980
Hawker Hurricane 
25e BNF

Funkční klapky nainstalovány.
Hawker Hurricane 25e je vybaven 
funkčními dělenými vztlakovými 
klapkami, které zkracují vzlet a 
přistání, stejně jako tomu bylo 
u skutečného letadla. Každé je 

samostatně řízeno digitálním mikro 
servem.

Výkonná pohonná jednotka 
„Power 25“ 1000Kv.

Pohonná jednotka sestává z moto-
ru Power 25 a 60A Pro Switch-Mo-
de BEC regulátoru Eflite. U verze 
PNP je doporučena LiPol baterie 

3S 30C, ve verzi BNF je obsažena 
baterie LiPol 3200 mAh 3S 11,1 V 
30 C EC3. Pro ještě vyšší výkon 
lze použít i čtyřčlánkovou LiPol 

baterii.

Hotové zbarvení s detaily.
Model má kompletní hotovou 

povrchovou úpravu, vyvedenou au-
tenticky podle jednotky RAF No.1 
Squadrony s řadou detailů, jako 

např. výfuky motoru, kabina, kryty 
podvozkových noh, rytí panelů, 
chladič, venkovní anténa atd.

Poziční světla.
Hawker Hurricane 25e má na 

křídlech jasnýni barevnými odstíny 
vyznačena poziční světla.

Elektrický zatahovací podvozek.
Pevný podvozek, který je dodáván 
v setu, lze nahradit volitelným elek-
trickým zatahovacím podvozkem 
E-flite 15-25 - 90° (EFLG200), pro 
který je již v křídle vše připraveno.

Odnímací kryt trupu.
Pohodlný přístup do trupu k baterii 

a k elektronice zajistí velký kryt 
trupu, který je bezpečně na trupu 
držen magnetickým rychlouzávě-

rem. Kabina s nabarveným pilotem 
je nainstalována.


