
Novinka roku 2018 - vysílač Futaba T18SZ v limitovaná edici k 70. výročí založení 
společnosti Futaba. Vysílač má speciální povrchovou úpravu (chromová perleť), dále 
je součástí balení hliníkový kufr.

Charakteristika
Špičková 18-ti kanálová RC souprava Futaba 18SZ (též T18SZ) pro náročné, ale i 
běžné letecké modeláře. Modulace FASSTest, FASST, T-FHSS i S-FHSS, barevný 
dotekový displej, bohatý software pro RC modely letadel, větroňů, RC vrtulníků a 
dronů / multikoptér. České menu. Vysílač má hlasový výstup telemetrických dat do 
sluchátek a integrovanou telemetrii. Součástí balení je LiFe akumulátor 6.6 V 2100 
mAh až pro 8 hodin provozu.

Vysílač Futaba 18SZ je kompatibilní se všemi leteckými modulacemi Futaba, 
tj. FASSTest, FASST, T-FHSS i S-FHSS. Špičková kvalita provedení vysílače a 
velmi bohatý software snad pro všechny RC modely. Menu je velmi intuitivní, 
je podobné vysílači Futaba 18MZ.

Vlastnosti
• Futaba 18SZ je kompatibilní s FASSTest, FASST, T-FHSS a S-FHSS
• Programové funkce pro Letadla, větroně, vrtulníky a multikoptery/drony
• Dotykový barevný LCD displej s úhlopříčkou 11 cm (4.3 palce)
• 8 plně programovatelných letových režimů
• Integrovaná telemetrie (T-FHSS a FASSTest), měří teplotu, otáčky, 
  výšku, vzdálenost, rychlost pomocí GPS, napětí, proud, vario atd.
• 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 telemetrie do sluchátek (angličtina, čeština se připravuje)
• 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
• 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 2 přijímači pro jeden model (FASStest a T-FHSS)
 
Obecné programování
• Pojmenování RC modelu 15 znaky
• Pojmenování rozšiřijících (AUX) kanálů až 10 znaky
• Subtrimy
• Servo reverz
• Nastavení koncových bodů
• Reset modelu
• Nastavitelný Battery Fail/Safe
• Nastavení maximální rychlosti serv
• Dvojí výchylky
• Průběh výchylky definovaný křivkou (tři druhy křivek)
• Programovatelné mixy a sekvencery – 10 programovatelných mixů
• Vypnutí motoru
• Minimální volnoběh (Idle Down)
• Uživatelsky definované menu
• Servo monitor pro zobrazení výchylek na jednotlivých kanálech
• Modelový časovač
• Alarm nestaženého plynu
• Konfigurace stabilizačních systémů

Obsáhlé programové funkce pro RC modely letadel (např. 13 typů 
křídel, 3 typy ocasních ploch, 2 druhy směrovek, 12 přednastave-
ných mixů, atd.), RC větroňů (např. 3 typů křídel, 3 typy ocasních 
ploch, 2 typy směrovek, 12 přednastavených mixů atd.), RC vr-
tulníků (8 druhů cykliky, 17 bodové křivky kolektivu a plynu, řada 
mixů atd.) a dronů / multikoptér (možnost nastavení páky plynu do 
středové polohy, nastavení zisku gyra).

Pokud požadujete 100% spolehlivost, použijte modulaci FASSTest. Do 
levnějších modelů pro běžné polétání můžete použít cenově dostup-
nější přijímače s modulací T-FHSS nebo S-FHSS.
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Technické údaje vysílače
Počet kanálů 18
Modulace Futaba FASSTest, FASST, T-FHSS a FHSS
Baterie  LiFe 6.6 V 2100 mAh
Přijímač   Futaba R7008SB

Futaba T18SZ LE 2.4GHz LiFe R7008SB, kufr


