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Technické údaje
Rozpětí    1753 mm
Délka    1251 mm
Hmotnost  3200 - 3700 g
Nosná plocha   41 dm²
Plošné zatížení   78 g/dm²
Motor   Dop. EVOE10GX nebo elektro 46BL

Vlastnosti
• Lehká konstrukce z balzy a překližky
• Dvoudílné křídlo s jednoduchou montáží
• Funkční klapky rozšiřují letovou obálku a přidávají funkci STOL
• Lakovaný hliníkový podvozek
• Velký přední kryt poskytuje snadný přístup do trupu
• Nabarvené laminátový kryt motoru a kryty kol
• Průhledné prosklení kabiny
• Originální potah fólií Hangar 9® UltraCote®
• Navrženo pro benzinovýmotor Evolution® 10cc
• Sada pro elektromotor zajišťuje jednoduchou instalaci EP
• Kompletní montážní příslušenství

Konstrukce
Model má celodřevěnou konstruk-

ci, potaženou nažehlovací fólií 
UltraCote™ s hotovým zbarvením. 

Všechny díly jsou připraveny k 
montáži vybavení.

Motor
Model je možné vybavit elektromo-
torem nebo benzínovým motorem 
10ccm. V balení je motorové lože 
jak pro spalovací motor, tak pro 

elektromotor.

Klapky
Model má příjemné nezáludné leto-
vé vlastnosti, velký rozsah letových 
rychlostí a díky použitým vztlako-
vým klapkám lze provést vzlet a 

přistání na malé rychlosti.

Kabina
Valiant má bohatě prosklenou kabi-

nu, kterou si lze vybavit podle vlastní 
fantazie. Křídlo je samonosné, 2-díl-

né a nasouvá se na spojku.

Cvičný hornoplošník Valiant o rozpětí 175 cm splňuje veškeré požadavky na snadno ovladatelný a nezáludný model. Promyšlená 
celodřevěná konstrukce je potažena nažehlovací fólií s hotovým zbarvením. Sestavením modelu provází obrazový návod, kde 
je krok za krokem popsána montáž modelu. Jde o verzi ARF, stavebnice obsahuje díly modelu připravené k montáži, sadu pro 
montáž spalovacího motoru včetně motorového lože a nádrže a sadu pro montáž elektromotoru, dále vrtulový kužel, motorový kryt, 
hliníkový podvozek s koly, sadu táhel a drobného příslušenství.


