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Technické údaje
Rozpětí    1630 mm
Délka    1210 mm
Hmotnost  4100 - 4500 g
Nosná plocha   45,1 dm²
Plošné zatížení   95 g/dm²
Motor spalovací  Dop. EVOE15GX2
Motor elektro  Dop. Power 60 (1500W)
Podvozek  Pevný
klapky   Ne

Vlastnosti
•  Lehká konstrukce z balzy a překližky
•  Originální potah Hangar 9® UltraCote®
•  Realistické zbarvení, samolepky markingu
•  Velký kryt trupu usnadňuje přístup k elektronice a bateriím
•  Dvoudílné křídlo s eloxovanou hliníkovou spojkou křídla
•  Bezproblémové sestavení, snadná přeprava a skladování
•  Robustní pevný podvozek a 100mm kola v balení
•  Možnost zástavby volitelného elektrického zatahovacího 
   podvozku E-flite® s pootočením nohy
•  Nalakovaný laminátová kryt motoru, výlisek makety motoru
•  Kryty podvozku a detaily kabiny zvyšují realismus modelu
•  Snadná instalace spalovacího i elektro motoru
•  Kompletní montážní příslušenství je součástí balení

Konstrukce
Model má celodřevěnou konstruk-

ci, potaženou nažehlovací fólií 
UltraCote™ s hotovým zbarvením. 
Přístup k elektronice je po sundání 

krytu trupu velmi snadný.

Volba motoru
Model je možné vybavit elektromo-

torem nebo spalovacím benzínovým 
15cc nebo motorem se žhavící svíč-
kou, 4-taktním 21ccm nebo elektro 

motorem (1500W).

Podvozek
Pevný podvozek v křídle doplňuje 
řízená ostruha s kolečkem. Volitel-
ně lze doplnit zatahovací podvozek 
EFLG520, který se sklápí směrem 
dozadu a noha se přitom pootočí 

o 90°.

Kabina
Model F6F je vybaven řadou 

maketových prvků, přispívá tomu i  
přítomnost pilota a přístrojové desky 
v kabině. Pro větší autentičnost, je 

možné do motorového krytu nainsta-
lovat výlisek modelu motoru.

Model amerického palubního stíhacího letounu F6F Hellcat o rozpětí 1,6m na motor 15cc, pro všechny fanoušky WW2. 
Celodřevěná lehká konstrukce je potažena fólií Ultra Cote v barvách U.S. Navy. Klasická stavebnice ARF s pevným 
podvozkem a kompletním montážním příslušenstvím. Pohon elektro nebo spalovacím motorem.


