
Vlastnosti
• Promyšlená konstrukce, snadné dokončení modelu
• Dvoudílné křídlo s jednoduchou montáží
• Odnímatelné vodorovné ocasní plochy pro snadnou přepravu
• Díky velké kabině máte snadný přístup k elektronice
• Připraveno na instalaci plováků ¼ od Hangar 9 (obj. č. HAN4580)
• Klapky pro snadný vzlet a přistání
• Snadná instalace motoru Evolution 33GX - vše je připraveno.
• Pro pžíznivce elektro pohonu lze model pohánět i elektromotorem 
• Lože pro elektromotor lze dokoupit samostatně
• Podvozek lze volitelně osadit tlumiči
• Nádherný vzhled, maketové detaily, kvalitní zpracování
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HAN5060

Technické údaje
Rozpětí   2750 mm
Délka   1990 mm
Letová hmotnost  7500 - 8000 g
Nosná plocha  107,3 dm²
Plošné zatížení  70 - 75 g/dm²
Elektro pohon  E-Flite Power 160
Vrtule   19x10E
Regulátor  EDGE 80HV
Baterie   LiPol 2x 5 čl. 5000 mAh
Spalovací motor  Evolution 33GX
Vrtule   17x8
Serva   8x standardní digitální servo Spektrum A6180

Volitelné plováky
Model lze volitelně vybavit plováky 

Hangar 9 1:4 (obj. č. HAN4580) a star-
tovat a přistávat na vodě. Pro instalaci 
je model připraven, manuál vás prove-

de potřebnýmni úkony.

Dělěné křídlo
Nezbytností při přepravě je odnímací 
křídlo. Valiant má řešeno nasouvání 

křídla na uhlíkovou spojku, zevnitř trupu 
se křídlo poutá nylonovým šroubem.

Funkční klapky
Valiant je vybaven vztlakovými klapka-
mi, které výrazně zkrátí start i přistání 
a sníží vzletovou i přistávací rychlost. 

Díky hornokřídlému uspořádání je 
model stabilní a dobře řiditelný.

Laminátový kryt motoru
K pohonu modelu lze osadit jak elektro, 
tak spalovací motor. Spalovací motor je 
doporučen Evolution 33 ccm, kterému 

je přizpůsoben i hotový nabarvený 
laminátový motorový kryt.

Valiant 30cc ARF

Hledáte velký snadno ovladatelný nezáludný model pro pohodové létání? Cvičný hornoplošník Valiant o rozpětí 275 cm na benzinový motor 30 - 40 ccm splňuje 
veškeré tyto požadavky. Promyšlená celodřevěná konstrukce potažená fólií Oracover, funkční klapky, dvoudílné křídlo a odnímatelné vodorovné ocasní plochy.


