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Technické údaje
Provedení  ARF
Konstrukce  Laminát / kompozit
Rozpětí    6400 mm
Délka    2200 mm
Hmotnost  11,8 kg
Nosná plocha   205,7 dm²
Plošné zatížení   57 g/dm²

Vlastnosti
• Kluzák pro aerovlek, létání na svahu nebo s elektro pohonem
• Elite Series ASH 31 s kompozitovou konstrukcí
• Křídlo je z vrstev skelných a uhlíkových vláken
• Vysoký lesk, lakováno do formy
• 4-dílné křídlo s obaly pro snadnou přepravu a skladování
• Uhlíkové spojky křídla, uhlíkové výztuže modelu
• Odnímatelná výškovka
• Všechna kormidla nainstalována v továrně
• Nainstalované proporcionální el. brzdící klapky
• Elektrický zatahovací podvozek s kryty
• Integrovaná kolečka na koncích křídel
• Je obsažen mechanismus vlečného háčku
• Obsahuje vanu kokpitu a obtisk štítku přístrojové desky
• Obsažen rychloupínací mechanismus kabiny
• Sada obtisků je součástí balení

Volitelný pohon
Výrobce doporučuje motor E-flite® 

Power 60, vhodný regulátor, 
sklopnou uhlíkovou vrtuli 16x10 a 
kužel 45mm. Vrtule má dostateč-
nou výšku od země a startovat lze 

přímo z dráhy.

Zatahovací podvozek
Hotový nainstalovaný elektrický 

zatahovací podvozek. Stačí nastavit 
vaši RC soupravu. Po zatažení se 
zavírají i dvířka, která zajistí zakrytí 
otvoru podvozku a sníží aerodyna-

mický odpor trupu.

Vybavení trupu
V trupu modelu je připravena 

montážní deska pro instalaci RC 
vybavení a baterie. Na ni lze umístit 

kokpit pro pilota s přístrojovou 
deskou.

Opěrná kolečka
Model má kapotovaná kolečka na 
koncích křídel, po kterých model 
bezpečně jede po dráze. Na kon-

cích křídel jsou, winglety, které sníží 
indukovaný odpor křídla a tím zvýší 

výkony křídla.

Obří maketa RC modelu větroně ASH 31 o rozpětí 6,4m, je skutečnou orchidejí firmy Hangar9. Kompozitový model je kompletně 
vyroben ve formách včetně laku, má dokonale hladký a lesklý povrch, 4-dílné křídlo, zatahovací elektrický podvozek, kormidla jsou 
zavěšena, winglety, kolečka na křídlech a řada dalšího příslušenství.

K pohonu lze nainstalovat elektromotor s vrtulí, např. E-flite® Power 60, 
regulátor a jednu baterii 4S až 6S, 5000mAh až 7000mAh s doporuče-
nou sklopnou vrtulí 16x10 a startovat přímo z podvozku. Pro instalaci 
elektro vybavení bude potřeba doplnit min. 9-kanálovou RC soupravu, 
4ks mini serva do křídla a 2ks serva pro ocasní plochy. Pro vypínací 
háček je potřeba doplnit standard servo.


