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Technické údaje
Typ    ARF
Rozpětí    1760 mm
Délka    1520 mm
Hmotnost  5200-5900 g
Nosná plocha   54,7 dm²
Plošné zatížení   95- 108 g/dm²
Spalovací motor  Doporučen 20 - 25 cc 2T/4T
Elektro motor  Dop. 1800W, 80A regulátor, 6S LiPol
Konstrukce  Dřevěná, balza, překližka
Podvozek  Pevný, volitelný zatahovací
Klapky   Ano

Vlastnosti
• Potištěná polomatná UltraCote® fólie s hotovou kamufláží
• Autentické zbarvení s obtisky „Geraldine“ nebo „Sky Bouncer“
• Plně funkční vztlakové klapky
• Celodřevěná konstrukce z balzy a překližky
• Maketová řízená ostruha
• Obsahuje figurku pilota a 3D přístrojový panel
• Realistická kola 101mm a pevné odpružené podvozkové nohy
• Maketové detaily, nabarvený kryt motoru a vrtulový kužel
• Demontovatelná anténa za kabinou
• Makety kulometů jsou k připraveny k montáži na model
• Odnímací dělené křídlo
• Velký odnímací kryt trupu
• Obsahuje motorové lože pro spalovací motor i elektromotor

Konstrukce
Model má celodřevěnou konstruk-
ci, potaženou nažehlovací fólií s 
hotovým zbarvením. Realistické 
provedení doplňují detsaily, jako 
výfuky, znázornění panelů, nýty, 

zbraně apod.

Kryt trupu
Na trupu je pro dobrý přístup k elek-
tronice a k motoru na vrchní straně 
trupu, velkorysý odnímací kryt, a to 
od kabiny až po kryt motoru. V kabi-
ně je 3D palubní deska a nabarvená 

figurka pilota.

Klapky
Každý pilot rád uvítá usnadnění 

vzletu a zvláště přistání, proto má 
křídlo modelu připraveno vše pro 
montáž vztlakových klapek, při 
jejichž použití dojde ke snížení 
vzletové a přistávací rychlosti.

Ostruha
Robustní pevný podvozek s odpru-
žením je součástí dodávky, stejně 

jako řízené ostruhové kolečko. Díky 
jeho krytu je do prostoru montáže 

pohodlný přístup.

RC model americké stíhačky P-51D Mustang pro motor 20ccm je postaven v měřítku 1:6. Nejznámější dprovodný stíhač amerických 
létajících pevností je vyroben s důrazem na co nejvěrnější maketové detaily, kamufláž je podle letounu 375.nebo 361. stíhací squad-
rony. Model ARF lze vybavit spalovacím motorem nebo elektromotorem.


