
PA-20 Pacer 10e ARF

Vlastnosti
• Autentická polomaketa poválečného civilního letadla PA-20 Pacer 
  s velkým množstvím detailů.
• Klasická dřevěná konstrukce, hotové potažené díly fólií oracover 
  a nabarvené laminátové doplňky
• Dělené křídlo s uhlíkovou spojkou pro snadnou přepravu
• Motorové lože je připraveno pro elektromotor E-flite Power 10
• Střídavý 40 A regulátor a tříčlánková LiPol baterie o kapacitě 
  1800 - 2300 mAh
• Volitelně lze použít klapky
• Dvě serva křidélek
• Přesné měřítko s použitím továrních výkresů
• Nabarvené laminátové díly kapoty a kryty kol
• Funkční vzpěry křídla skvělě doplňují vzhled modelu
• Vybavení kokpitu obsahuje částečné vybavení se sedačkami 
  a přístrojovou deskou.
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Maketový vzhled
Při konstrukci modelu byly použity výrobní výkresy 

skutečného letadla, díky tomu je vzhled modelu velmi 
přesný. Autentické zbarvení evokuje období rozkvětu 

všeobecného letectví.

Technické údaje
Rozpětí:   1300 mm
Délka:   920 mm
Hmotnost:  1300 - 1360 g
Nosná plocha: 29.1 dm²
Plošné zatížení: 45.7 g/dm²
Regulátor:  Střídavý 40 A
Motor:   Střídavý E-flite Power 10
RC souprava:  Min. 4 kanálová (doporučena)
Vrtule:   10x10 3-listá
Baterie:   LiPol 1800 - 2300 mAh 3S
Serva:   4x Mikro serva

Doporučená pohonná jednotka
Střídavý motor E-flite Power 10 (obj. č. EFLM4010A)
Střídavý regulátor  40 A, např. E-Flite (obj. č. EFLA1040L)
Vrtule   APC 11x7E (obj. č. RE-LP10070E)
Vrtulový kužel  Hliníkový 45 mm (obj. č. EFLSP175)
Baterie:   LiPol 1800 - 2300 mAh (obj. č. DXF20-2250-3S)

Doporučené RC vybavení
6-ti kanálová RC souprava, např. DX6i s přijímačem AR610, digitální mikro serva 
E-flite DS76 pro řízení směrovky, výškovky a křidélek (4 ks), digitální mikro serva 
E-flite DS76 pro řízení klapek (2 ks), prodlužovací servo kabel 75 mm (2ks), 
prodlužovací kabel 230 mm (4 ks), servo kabel „Y“ (2 ks).

Vybavení kabiny
Kabina má čiré zasklení a je vybavena sedačkami a 

přístrojovou deskou. Figurka civilního pilota 
(EFLA151 se prodává samostatně).

Doporučené vybavení
K pohonu modelu je doporučen střídavý motor E-flite 
Power 10, střídavý regulátor 40 A a LiPol baterie 
1800 - 2300 mAh. Vrtule APC 11x7E a kužel 45 mm.


