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Technické údaje
Typ stavebnice  ARF
Typ modelu  Sportovní akrobatický
Rozpětí    1819 mm
Délka    1778 mm
Hmotnost  8200 - 1000 kg
Nosná plocha   105,4 dm²
Plošné zatížení   77,8 - 94,8 g/dm²
Spalovací motor  Doporučen benzínový 50-60cc 2T
Konstrukce  Dřevěná
Podvozek  Pevný hliníkový s ostruhovým kolečkem

Vlastnosti
• Oficiální licence krobatického letadla Aviat Aircraft Pitts S-2B
• Postaveno z lehké balzy a překližky pro pevný a lehký drak
• Design Pitts se zbarvením show pilota Rich Goodwina
• Snadný přístup k palivovému vybavení a elektronice
• Zbarvené laminátové díly, kryt motoru a botičky
• Průhledný kryt kabiny se dvěma pojistkami kabiny
• Čtyři křidélka pro maximální obratnost
• Velké výchylky kormidel pro maximální výchylky a obratnost
• Odpružená hliníková ostruha s pevným kolečkem
• Originální příslušenství obsahuje kvalitní kulové čepy
• Detaily kokpitu s přístrojovou deskou
• Odpovídající červený vrtulový kužel v balení

Baldachým horního křídla
Vrchní křídlo je k trupu připevně-
no systémem hliníkových vzpěr 
k baldachýnu. Vrchní i spodní 

křídla jsou půlené a nasouvaji se 
na hliníkovou spojku. Mezikřídelní 

vzpěry se upevní pomocí čepů. 

Přístup do trupu 
Skvělý je velký prostor v trupu, který 

získáte po sundání krytu kabiny. 
Díky tomu máte okamžitý přístup 
ke všem důležitým komponentům 

elektroniky a pohonu.

Pohonná jednotka
Volba pohonné jednotky bývá 
zásadním rozhodnutím, které 

ovlivní letové vlastnosti a výkonové 
parametry modelu. Doporučen je 

motor 50-60cc. K pohonu lze použít 
i elektromotor o potřebném výkonu.

Průhledná kabina
Do kabiny si můžete vložit svoji 

fugurku pilota nebo před přilepe-
ním překrytu upravit kokpit podle 

vlastních představ. K dispozici jsou 
samolepky s přistrojovou deskou.

RC model legendárního amerického akrobatického letadla Pitts S-2B, na motor 50-60cc s oficiální licencí Aviat Aircraft a originálním 
zbarvením od Hangar9. Snadná montáž, lehká celodřevěná konstrukce a vynikající letové vlastnosti, kterými je Hangar 9 znám po 
celém světě.


