
Obecné vlastnosti:
• Programové funkce pro RC modely letadel, RC modely větroňů, RC vrtulníky a RC multikoptery / drony
• Dotykový barevný LCD displej s úhlopříčkou 11 cm (4.3 palce)
• 8 plně programovatelných letových režimů
• Integrovaná telemetrie (pro modulace T-FHSS a FASSTest), pomocí čidel můžete měřit teplotu, otáčky, výšku, 
  vzdálenost, rychlost pomocí GPS, napětí, proud, vario a mnohem více. Samozřejmostí je možnost ukládání dat
• Interní paměť na 30 modelů lze „nekonečně“ rozšířit pomocí SD karty
• Napájení spolehlivým 6.6 V LiFe akumulátorem s kapacitou 2100 mA. Doba provozu je 7 až 8 hodin.
• Hlasový výstup telemetrických dat do sluchátek (aktuálně pouze v angličtině, čeština se připravuje)
• Uživatelská možnost aktualizace firmware vysílače pomocí SD karty
• Dva boční posuvní trimy (slidery), šest digitálních trimů, 8 přepínačů. Vše je libovolně přiřaditelné.
• Precizní křížové ovladače v kuličkových ložiskách
• Možnost propojení kabelem učitel-žák, programování S.BUS a S.BUS2 serv , senzorů a dekodérů
• Pogumované boky vysílače pro pohodlné držení
• Nastavitelné podsvícení TFT displeje
• Vibrační a zvukový alarm
• Kalibrace křížových ovladačů
• Automatické vypnutí vysílače při dlouhodobé nečinnosti
• Kontrola dosahu
• Možnost spárování se dvěma přijímači v rámci jednoho modelu (FASStest a T-FHSS)
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Technické údaje vysílače FX-36
Počet kanálů 18
Pásmo  2.4 GHz
Mód  Volitelný 1 až 4 včetně módu 0
Modulace Futaba FASSTest, FASST, T-FHSS a FHSS
Akumulátor NiMH 6.0 V 2500 mAh
Hmotnost 985 g vč. NiMH akumulátoru

Futaba FX-36 2.4GHz, R7008SB, kufr

Futaba FX-36 je pultové provedení oblíbeného 
RC vysílače T18SZ. Je kompatibilní se všemi le-
teckými modulacemi Futaba – FASSTest, FASST, 
T-FHSS a S-FHSS.

Křížové ovladače jsou již z výroby osazeny dutý-
mi koncovkami umožňující snadné provlečení ka-
belů k tlačítku či přepínači na křížovém ovladači.

Samozřejmostí je špičková kvalita provedení vy-
sílače a velmi bohatý software snad pro všechny 
možné RC modely. Menu je v českém jazyce 
a je velmi intuitivní. Spousta ovládacích prvků 
umožňuje ovládání nejrůznějších funkcí RC mo-
delu přesně podle vašich zvyklostí a představ. 

Skvělou zprávou je to, že křížové ovladače jsou 
již z výroby osazeny dutými koncovkami - montáž 
doplňkových spínačů či přepínačů na koncovky 
kniplu je tak velmi snadná.

Špičková 18-ti kanálová pultová RC souprava FX-36 pro náročné modeláře. Souprava FX-36 je po programové stránce totožná s vysílačem 
Futaba T18SZ, rozdíl je pouze v pultovém provedení. Vysílač FX-36 je kompatibilní se všemi leteckými modulacemi Futaba, tj. FASSTest, FASST, 
T-FHSS i S-FHSS. Můžete tak používat do svých modelů jakékoliv letecké přijímače Futaba. Pokud požadujete 100% spolehlivost, použijte mo-
dulaci FASSTest. Do levnějších modelů pro běžné polétání můžete použít cenově dostupnější přijímače s modulací T-FHSS nebo S-FHSS.

Technické údaje přijímače R7008SB
Počet kanálů 18
Pásmo  2.4 GHz
Počet kanálů 18 (8 standardních PWM)
Modulace Futaba FASSTest
Hmotnost 10,9 g
Napájecí napětí 3.5 - 8.4 V


