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Technické údaje
Typ    ARF
Rozpětí    2790 mm
Délka    1730 mm
Hmotnost  7700 - 8600 g
Nosná plocha   94,6 dm²
Plošné zatížení   81,3 - 90,9 g/dm²
Spalovací motor  Doporučen 33 - 50 ccm
Elektro motor  Dop. min. 2700 W
Konstrukce  Dřevěná, balza, překližka
Podvozek  Pevný s ostruhou
Klapky   Ano
Kola   Tundra 177 mm

Vlastnosti
• Dřevěná konstrukce z balzy a překližky, nízká hmotnost
• Potaženo nažehlovací fólií UltraCote s výrazným zbarvením
• Funkční klapky umožňují vzlet a přistání STOL
• Pohodlný prostorný kryt trupu pro montáž a výměnu baterií
• Velké 7 „pneumatiky Tundra, hliníkový podvozek
• Volitelné sloty křídla umožňují ještě kratší vzlet a přistání
• Dvoudílné křídlo s uhlíkovou spojkou přepravu
• Volitelný CubCrafters XCub 60cc odpružený podvozek
• Montáž bez použití nářadí
• Nabarvený laminátový kryt motoru
• Hliníkový podvozek dokonale odpovídá zbarvení modelu
• Model může pohánět jak benzinový motor, tak elektromotor
• Obsaženo montážní příslušenství pro spalovací motor i 
  pro elektromotor

Laminátový kryt motoru
Model je hezky barevně vyveden, 
s tím samozřejmě koresponduje i 
zbarvení motorového krytu, který 
má barvy přesně natónované do 

odstínu potahových fólií.

Kryt trupu
Na trupu je pro dobrý přístup k elek-

tronice a baterii na vrchní straně 
trupu mezi křídly 

Klapky
Rozměrné křidélka a klapky lze 
použít v různých letových konfi-

guracích, pokud zvolíte akrobacii, 
můžete použít mixy na křidélka i na 

výškovku.

Sloty na křídle
 Profilová lišta nad náběžnou hranou 

křídla, která brání odtržení proud-
nic při nízkých rychlostech letu a 

umožňuje let s větším úhlem náběhu 
zkracuje potřebnou délku startu a 

přistání.

Sportovní RC model letadla od Hangar 9, Timber o rozpětí 2.8m na motor 30-50cc v provedení ARF. Víceúčelový sportovní a akro-
batický model s vlastnostmi STOL je ideální pro piloty, kteří hledají obratné, výborně řiditelné letadlo s krátkým vzletem a přistáním.


