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Technické údaje
Typ stavebnice  ARF
Typ modelu  2-plošník stíhačky WW1
Rozpětí    2210 mm
Délka    1830 mm
Hmotnost  11,4 - 12,7 kg
Nosná plocha   156,8 dm²
Plošné zatížení   72,7 - 81 g/dm²
Spalovací motor  Doporučen benzínový 60cc
Elektro motor  Dop. 5500W
Konstrukce  Dřevěná, balza, překližka
Podvozek  Pevný, odpružený s ostruhou

Vlastnosti
• Lehká konstruce z lehké laserem vyřezané balsy a překližky
• Dvoudílné spodní křídlo s hliníkovou spojovací trubkou
• Výlisek repliky motoru je připraven k instalaci
• Originální odpružený hlavní podvozek s křídlem a zbarvením
• 3-dílné horní křídlo zjednodušuje montáž letadla
• Kokpit je vybaven přístrojovou deskou a pilotem
• Připraveny makety kulometů pro větší realismus
• Velký vrchní kryt pro snadný přístup k elektronice a bateriím
• Obsaženy jsou 200mm kola hlavního podvozku
• Funkční vzpěrový systém
• Nabarvené laminátové díly
• Navrženo pro montáž benzínového motoru a elektromotoru
• Potažen autentickou potahovou fólií Hangar 9 UltraCote
• Součástí dodávky je kompletní montážní příslušenství

Figurka pilota
V otevřeném prostoru kokpitu 
nesmí chybět pilot, v balení je 

k dispozici figurka která vypadá 
velmi věrně a znázorňuje sedícího 

pilota.

Ocasní plochy
Ocasní plochy jsou k trupu přile-

peny a vyztuženy ocelovými dráty. 
Každé kormidlo výškovky má samo-

statné servo. Směrovka je řízeny 
lanky, kormidla výškovky táhly.

Vybavení kabiny
Model má ve vybavení přístrojovou 

desku, držák kulometů a makety 
kulometů s tunely nábojových pásů.  
Vše věrně napodobuje reálný kokpit 

letadla.

Maketové prvky
Stavebnice modelu Fokker D.VII 
je vybavena výliskem vrchní části 
motoru s výfuky a bočními krycími 
panely s žaluziemi odvětrání. Tyto 

doplňky patří k základním charakte-
ristickým znakům letadla.

Nejlepší německý stíhač z konce Velké války, Fokker D.VII o rozpětí 2,2m, nabízí Hangar9 jako RC model  ve verzi ARF. Lehká 
celodřevěná konstrukce, potažené díly s hotovým zbarvením, výlisky kulometů, figurka pilota, přístrojová deska, kola o průměru 
200mm, hotové vzpěry, kompletní montážní příslušenství. Doporučen je benzínový motor 50 - 60ccm.


