
Benzínové motory Evolution

Vlastnosti
• Rozměry standardní “patnáctky”
• Moderní CDI elektronické zapalování. 
• Napájení 4,5-8.4V-4-6 čl. NiMH/ 2 čl. LiPol
• Odběr zapalování 250 mA
• Mini zapalování s nízkou hmotností
• Snadné ruční spouštění
• Spolehlivý volnoběh
• Tichý chod
• Stíněný zapalovací kabel a koncovka svíčky
• Nová konstrukce karburátoru s pumpou 
  paliva, tlakování nádrže je napojeno z tlumiče
• Šoupátko a 2 jehly karburátoru
• Součástí balení je kompaktní tlumič s palivo-
vým systémem - hadičky, filtry, bimbátko
• Snadné připojení k telemetrii Spektrum
• Velký kroutící moment
• Velký rozsah vrtulí od 10x6 až 13x8
• Podstatně čistší a mnohem ekonomičtější 
provoz oproti žhavicím motorů.
• Palivo je benzin s okt. č. min. 90 se směsí 
oleje do dvoutakních motorů v poměru 20:1

Výhradní dovozce produktů firmy Horizon Hobby, Inc., ASTRA, spol. s r.o.
Předbranská 415, 688 01 Uherský Brod

Tel.: 572 647 300, 571 893 707, Fax: 572 646 003

Technické údaje
Objem  .91 (15 cm³)
Vrtání  27,8 mm
Zdvih  24,9mm
Hmotnost 608 g – pouze motor
Celk. hmotnost 883 g
Výbrus  Ocelová vložka, píst Al 
  s kroužkem
Rozměr vrtule 13 x 7 - 15 x 6
Palivo  Benzín 87-91 okt. 5% 
  olej (20:1)
Zapalování Napájení 4,5-8,4 V
Tlumič  Kompaktní, hmotnost 175 g
Zap. svíčka 1/4-32 EVO
Rozsah otáček 1600 - 13000 ot/min

EVOE15GX benzínový motor Evolution 
15GX
Motor, tlumič s příslušenstvím, elektronické 
zapalování, palivová hadička, palivový filtr, 
bimbátko do palivové nádrže, elektronický 
převodník pro snímání otáček motoru pro 
telemetrické jednotky Spektrum.

Evolution 15GX 15ccm benzín

Vlastnosti
• Rozměry standardní “dvacítky”
• Moderní CDI elektronické zapalování. 
• Napájení 4,5-8.4V-4-6 čl. NiMH/ 2 čl. LiPol
• Odběr zapalování 250 mA
• Mini zapalování s nízkou hmotností
• Snadné ruční spouštění
• Spolehlivý volnoběh
• Tichý chod
• Stíněný zapalovací kabel a koncovka svíčky
• Nová konstrukce karburátoru s pumpou 
  paliva, tlakování nádrže je napojeno z tlumiče
• Šoupátko a 2 jehly karburátoru
• Součástí balení je kompaktní tlumič s palivo-
vým systémem - hadičky, filtry, bimbátko
• Snadné připojení k telemetrii Spektrum
• Velký kroutící moment
• Velký rozsah vrtulí od 15 x 6 - 17 x 8
• Podstatně čistší a mnohem ekonomičtější 
provoz oproti žhavicím motorů.
• Palivo je benzin s okt. č. min. 90 se směsí 
oleje do dvoutakních motorů v poměru 20:1

Technické údaje
Objem  1.20 (20 cm³)
Vrtání  30,5 mm
Zdvih  27,9mm
Hmotnost 708 g – pouze motor
Celk. hmotnost 958 g
Výbrus  Ocelová vložka, píst Al 
  s kroužkem
Rozměr vrtule 15 x 6 - 17 x 8
Palivo  Benzín 87-91 okt. 5% 
  olej (20:1)
Zapalování Napájení 4,5-8,4 V
Tlumič  Kompaktní, hmotnost 150 g
Kliková hřídel Závit 5/16-24
Zap. svíčka 1/4-32 EVO
Rozsah otáček 1800 - 10000 ot/min

EVOE20GX benzínový motor Evolution 20GX
Motor, tlumič s příslušenstvím, elektronické 
zapalování, palivová hadička, palivový filtr, 
bimbátko do palivové nádrže, elektronický 
převodník pro snímání otáček motoru pro 
telemetrické jednotky Spektrum.

Evolution 20GX 20ccm benzín

Vlastnosti
• Evolution 33GX je výkonnější, než jakýkoli
  jiný motor stejného objemu
• Čelní umístění karburátoru Walbro pro 
  snadné ladění a maximální výkon
• Moderní CDI elektronické zapalování, napá-
jecí napětí: 4,5-8,4V - 4-6 čl. NiMH / 2 čl. LiPol
• Upevnění motoru za motorové lože na 
  zadním čele motoru usnadní montáž
• 2S LiPol baterie je kompatibilní, výhodou 
  je nízká hmotnost, vysoká kapacita
• Lehké elektronické zapalování usnadňuje 
  startování a má vysokou spolehlivost
• Upevnění vrtule jednou maticí zjednoduší 
  výměnu
• Zapalování má poloviční velikost běžných 
  modulů a nižší hmotnost
• Snadné ruční spouštění
• Spolehlivý volnoběh
• Stíněný zapalovací kabel a koncovka svíčky
• Osvědčená zapalovací svíčka CM-6
• Boční montáž výfuku s umístěním hrníčku 
  za hlavou válce

Technické údaje
Objem  1.98 (33 cm³)
Vrtání  35,7 mm
Zdvih  29,5 mm
Hmotnost 1102 g – pouze motor
Celk. hmotnost 1384 g
Výbrus  Ocelová vložka, píst Al 
  s kroužkem
Rozměr vrtule 17 x 8 - 20 x 8
Palivo  Benzín 87-91 okt. 5% 
  olej (25:1)
Zapalování Napájení 4,5-8,4 V
Tlumič  Kompaktní, hmotnost 166 g
Kliková hřídel Závit 3/8-24
Zap. svíčka CM-6
Rozsah otáček 1500 - 9000 ot/min

EVOE33GX benzínový motor Evolution 33GX
Motor, tlumič s příslušenstvím, elektronické 
zapalování, palivová hadička, palivový filtr, 
bimbátko do palivové nádrže, elektronický 
převodník pro snímání otáček motoru pro 
telemetrické jednotky Spektrum.

Evolution 33GX 33ccm benzín


