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HAN4670
HAN4670CR

Technické údaje
Rozpětí    2743 mm
Délka    2870 mm
Hmotnost  18.1 - 19.05 kg
Nosná plocha   143,8 dm²
Plošné zatížení   135 g/dm²
Motor   Spalovací 2x 30-35cc (benzínový)
Elektromotor  Dop. 2x 2300W 200Kv

Vlastnosti
• Detailní potištěný polomatný povrch s liniemi panelů, nýty, kryty, atd.
• Lehká konstrukce z balsy a překližky
• Nabarvené laminátové kryty s detaily a vstupy pro chlazení
• Nabarvené plastové vrtulové kužely
• 3-dílné křídlo s podvozkem ve střední částí pro bezpečnou přepravu
• Navrženo jak pro spalovací motoy o objemu 30-35 cm3 nebo ekviva-
lentní elektrický pohon
• Velký horní poklop se dvěma pružinovými západkami
• Maketový kokpit obsahuje figurku pilota, dvě sedačky a 3D přístrojový 
panel
• 4-dílné vztlakové klapky se připojí na vnitřní táhla
• Volitelný Hangar 9 OV-10 Bronco elektrický zatahovací podvozek s 
odpruženými nohami (prodává se samostatně)
• Obsahuje arch samolepek k doplnění kamufláže
• Součástí je kompletní montážní příslušenství
• Součástí verze HAN4670CR je kompletní zatahovací el. podvozek

Konstrukce z balzy a překližky
 Kostra Bronca je vyrobena z balsy 

a překližky, laserem vyřezané 
součásti přesně lícují a jednotlivé 
díly modelu jsou proto prakticky 

identické. Kostra je nejenom lehká 
ale je i jako celek tuhá a pevná.

Velká kabina s kokpitem
OV-10 Bronco má věrnou grafiku 

povrchu na potahu, včetně detailní-
ho potahu s liniemi panelů, nýtů a 

nápisů, krytů a zbarvení. Model má 
6ks podvozkových dvířek, velkou 

kabinu a vybavený kokpit s pilotem.

Přístup do trupu
V příslušenství setu je obsaženo jak 
motorové lože pro elektro pohon tak 
příslušenství k montáži spalovacího 

benzínového motoru.

Kompletní zatahovací podvozek
Hangar 9 připravil kompletní 

zatahovací 3-bodový elektrický 
podvozek, včetně odpružených 

podvozkových noh. Příďová noha 
je samozřejmě řízená.

Obří dvoumotorová RC maketa vojenského letadla OV-10 Bronco má rozpětí více než 2,7m, kompletní povrchovou úpravu, kabinu 
s kokpitem a makety zbraní. K pohonu lze zvolit jak spalovací motory 30-35ccm, tak elektromotory. Výborné letové vlastnosti a 
realismus letu. Příslušenství k montáži spalovacího motoru i elektromotoru, v balení setu HAN4670CR je kompletní zatahovací pod-
vozek HAN467016.


