
Klíčové vlastnosti RC soupravy Futaba T32MZi:
• T32MZ je novou vlajkovou lodí Futaby, vychází z modelu T18MZ
• Software vysílače používá spolehlivý průmyslem ověřený operační systém Microsoft Windows Embedded Compact 7
• V základu má vysílač 18 kanálů (16 proporcionálních a 2 spínané). Pomocí demultiplexeru či powerboxu lze využívat až 32 kanálů
• Duální displej - spodní slouží pro nastavení, horní pro snadné čtení hodnot během letu
• Křížové ovladače s Hallovými senzory „Potless“ s vysokým rozlišením 4092 bodů
• Integrovaný GPS přijímač ve vysílači umožňuje zobrazit pozici modelu na schématické mapě
• Bohaté programové vybavení
• Modulace Futaba FASSTest, FASST, T-FHSS a S-FHSS
• Nové S.BUS funkce
• Vibrační alarm
• Volitelný mód 1 až 4. Změna módu je velmi snadná, není potřeba demontovat kryt vysílače
• Celkem 6 digitálních trimů, 8 přepínačů, 2 posuvníky
• Integrovaná anténa
• Možnost aktualizace přes SD kartu
• Integrovaný mikrofon a přehrávač zvukových záznamů

ASTRA, spol. s r.o.
Prakšická 2589, 688 01 Uherský Brod

Tel.: 572 619 619, E-mail: info@astramodel.cz

Futaba T32MZ 2.4GHz, R7108SB, kufr
Vysílačem nejvyšší třídy pro nejnáročnější uživatele, je Futaba 32MZ. Je to další 
významný krok kupředu ve výkonnosti, možnostech a komfortu. 
Profesionální 32 kanálová RC souprava Futaba 
T32MZ pro nejnáročnější uživatele podporuje modula-
ce FASSTest, FASST, T-FHSS, S-FHSS. Je vybavena 
2 displeji, na horním si můžete zobrazit telemetrické 
údaje, spodní velký barevný dotykový displej slouží 
primárně k programování. Velmi bohatý software pro 
modely letadel, větroňů, vrtulníků a multikoptér.

Precizní křížové ovladače s Hallovými senzory
Pozice křížových ovladačů je měřena bezkontaktním způso-
bem - Hallovými senzory. Protože se jedná o bezkontaktní 
měření, nedochází k žádnému opotřebení, měření není 
ovlivněno nečistotami. Dále je u ovladače prakticky nulová 
hystereze - vysílač tedy zaznamená i ten nejmenší pohyb 
ovladače.

Až 32 kanálů pro nejrůznější doplňková zařízení
V základu má vysílač 18 kanálů (16 proporcionálních 
+ 2 spínané), které lze pomocí dekodéru či obdobných 
zařízení (Powerbox) rozšířit až na 32 kanálů. Pokud 
používáte rozšířený počet kanálů, pak má vysílač 
T32MZ 14 plnohodnotných proporcionálních kanálů, 2 
spínané kanály a 16 doplňkových kanálů. Doplnkové 
kanály mají menší rozlišení a větší latenci. Doplňkové 
kanály nelze použít v mixech. Pro náročné modely tak 
máte k dispozici opravdu dostatečný počet kanálů na 
nejrůznější funkce.

Futaba přijímač 8k R7108SB 
2.4GHz FASSTest/FASST


