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Technické údaje
Typ stavebnice  ARF
Typ modelu  Stíhací WW2
Rozpětí    2235 mm
Délka    1892 mm
Hmotnost  10.9 - 12.7 kg
Nosná plocha   85,6 dm²
Plošné zatížení   132 g/dm²
Spalovací motor  Doporučen benzínový 50-60cc
Elektro motor  Dop. 7500W
Konstrukce  Dřevěná, balza, překližka
Podvozek  Doporučen zatahovací

Vlastnosti
• Lehká konstruce z lehké laserem vyřezané balsy a překližky
• Dvoudílné křídlo s hliníkovou spojovací trubkou
• Výlisek repliky motoru, vrtulový kužel
• Laminátový kryt motoru s hotovým zbarvením 
• Obsahuje hliníkové nohy podvozku
• Detailní 3D přístrojová deska a nabarvená fugurka pilota
• Obsahuje maketová kola o průměru 127mm
• Obsahuje hliníkovou ostruhu s kolečkem
• Vztlakové klapky s táhlem v křídle pro autentický vzhled
• Velký kryt jištěný západkami pro snadný přístup
• Montáž na letišti bez použití nástrojů
• Navrženo pro montáž benzínového motoru a elektromotoru
• Potištěný polomatný potah s nýty a liniemi panelů
• Součástí dodávky je kompletní montážní příslušenství

Příslušenství
K pohonu modelu lze zvolit různé 

2/4T benzínové motory nebo odpo-
vídající elektromotor. Pro věrnost s 
originálem výrobce dodává i kužel 

vrtule a maketu motoru.

Přístup do trupu
Každý uživatel jistě ocení maximální 
přístupnost do prostoru s elektroni-
kou a k nádrži či baterii, protože jen 

tak lze ihned cokoli zkontrolovat, 
vyměnit či provést servis. 

Podvozková noha
Podvozek je doporučen zataho-
vací (není v balení), v setu jsou k 

dispozici šachty do křídla, podvoz-
kové nohy, maketová kola a kryty 

podvozku.

Kabina s pilotem
Pro maximálně realistický vzhled 

modelu, je součástí sady příslušen-
ství kabina s rámečkem, realistická 
3D přístrojová deska a nabarvená 

figurka pilota. 

RC model japonské stíhačky ze Druhé světové války, Nakajima Ki-43 se spojeneckým kódovým označením Oscar, je celodřevěná 
stavebnice modelu letadla o rozpětí 2,23m. Potah s matnou kamufláží a maketovými detaily, 3D přístrojová deska, figurka pilota, 
kola 127mm, dělené křídlo., kompletní montážní příslušenství. Doporučen je benzínový motor 50 - 60ccm.


