
P-47 Thunderbolt 1.5m PNP

Výhradní dovozce produktů firmy Horizon Hobby, LLC,
ASTRA, spol. s r.o., Prakšická 2589, 688 01 Uherský Brod

Tel.: 572 619 619  e-mail: info@astramodel.cz

HAN3380

Technické údaje
Rozpětí    1435 mm
Délka    1092 mm
Hmotnost  2915 g
Nosná plocha   35.16 dm²
Plošné zatížení   60,7 g/dm²
Motor   Střídavý 4250-600kv 14P
Regulátor  Spektrum™ Avian 60A
Serva   Spektrum A391 39 g
Vrtule   14x12 E

Vlastnosti
• Vyroben z lehké, laserem vyřezané balzy a překližky
• Verze stavebnice Plug-N-Play®
• 2 sady obtisků pro imatrikulaci „Wicked Wabbit“/„Hun Hunter“
• Snadná a rychlá příprava k letu na letišti
• Obsahuje maketu hvězdicového motoru
• Regulátor Spektrum™ Avian™ Smart 60A poskytuje v reálném 
  čase napětí baterie, proud a otáčky s kompatibilním vysílačem
• Nainstalovaný střídavý motor Outrunner 4250-600Kv
• Kapotáž podvozku a figurka pilota zvyšují realistický vzhled
• 4 továrně nainstalovaná serva Spektrum™ A391
• Velký magnetický horní poklop usnadňuje přístup k bateriím
• Dvoudílné křídlo pro snadnější přepravu a montáž v terénu
• Nainstalovaný elektrický hlavní zatahovací podvozek
• Potaženo originální fólií Hangar 9® UltraCote®
• Součástí dodávky je dřevěná vrtule 14x12 pro 4S Lipol

Zatahovací podvozek
P-47 Thunderbolt má nainstalován 

kompletní elektrický zatahovací 
podvozek včetně noh, kol a krytů. 

Připraven - Plug-N-Play®
Komponenty pohonné jednotky a 
serva jsou připraveny k připojení 

k přijímači dle vašeho výběru. 
Nainstalujte svůj přijímač, dokonče-
te finální montáž, zvolte správnou 

LiPol baterii a můžete letět! 

Velký kryt trupu
Model má pro snadný přístup k 

elektronice a baterii velký odnímací 
kryt na horní straně trupu. Ten do-
sahuje od motorového krytu až za 

kabinu a k jeho demontáži nepotře-
bujete žádné nářadí.

Lehká konstrukce
Lehká konstrukce z balzy a překližky 
dává modelu P-47 Thunderbolt výji-
mečnou odolnost. Originální továrně 
aplikovaná potahová fólie Hangar 9® 

UltraCote s hotovým zbarvením.

RC model letadla od Hangar 9, P-47 Thunderbolt o rozpětí 
1.5m ve verzi PNP s nainstalovaným motorem, regulátorem, 
servy, vrtulí a zatahovacím podvozkem. Celodřevěná 
konstrukce, potah Ultracote, stačí nainstalovat pouze váš 
přijímač s baterií.


