
Obecné vlastnosti:
• Futaba FX-32 je kompatibilní s modulacemi Futaba – FASSTest, FASST a S-FHSS
• Programové funkce pro letadla, větroně, vrtulníky a multikoptery
• Velký jasně čitelný LCD displej s velkými znaky
• 8 plně programovatelných letových režimů
• Integrovaná telemetrie (pro modulaci FASSTest)
• Interní paměť na 30 modelů lze „nekonečně“ rozšířit pomocí SD karty
• Napájení LiPo akumulátorem 7.4 V 3400 mAh, doba provozu je cca 30 hodin
• Hlasový výstup telemetrických dat do sluchátek (aktuálně v angličtině a němčině)
• Uživatelská možnost aktualizace firmware vysílače pomocí SD karty
• Dva boční posuvní trimy (slidery), šest digitálních trimů, 8 přepínačů
• Precizní křížové ovladače v kuličkových ložiskách
• Možnost propojení kabelem učitel-žák, programování S.BUS a S.BUS2 serv
• Nastavitelné podsvícení LCD displeje
• Vibrační a zvukový alarm
• Kalibrace křížových ovladačů
• Kontrola dosahu
• Možnost spárování FX-32 se 2 přijímači v rámci jednoho modelu (pouze FASStest) 
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Technické údaje vysílače
Počet kanálů 18 (16 proporcionálních, 2 spínané)
Pásmo  2.4 GHz
Mód  Volitelný 1 až 4 včetně módu 0
Modulace Volitelná Futaba FASSTest, FASST, S-FHSS
Akumulátor LiPol 7.4 V 3400 mAh s integrovaným nabíječem

Futaba FX-32 2.4GHz, R7008SB

Vynikající je že je vysílač Futaba FX-32 kompatibil-
ní se leteckými modulacemi Futaba, tj. FASSTest, 
FASST a S-FHSS. Můžete tak používat do svých 
modelů i cenově dostupné přijímače s modulací S-
FHSS. Pokud požadujete 100% spolehlivost, pou-
žijte modulaci FASSTest.

Samozřejmostí je špičková kvalita provedení vysíla-
če a velmi bohatý software snad pro všechny mož-
né RC modely. Menu je velmi intuitivní - je podobné 
vysílači Futaba 18SZ či 18MZ. Spousta ovládacích 
prvků umožňuje ovládání nejrůznějších funkcí RC 
modelu přesně podle vašich zvyklostí a představ.

Populární pultový RC vysílač Futaba FX-32 je opět zde. Vysílač má 18 kanálů, bohatý software pro modely letadel, vrtulníků a větroňů vyhoví 
i nejnáročnějším uživatelům. Dodáváno v hliníkovém kufru. Součástí je přijímač Futaba R7008SB. České menu, vysílač má hlasový výstup 
telemetrických dat do sluchátek a integrovanou telemetrii. Napájení je řešeno LiPo akumulátorem 7.4 V 3400 mAh, který zajisti cca 30 hodin 
provozu.


