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Technické údaje
Rozpětí    2940 mm
Délka    2080 mm
Hmotnost  12 - 14,5 kg
Nosná plocha   123,1 dm²
Plošné zatížení   98 -  117 g/dm²
Motor   Spalovací 50-70cc
Elektromotor  Dop. 6000W

Vlastnosti
• Oficiálně licencovaný model moderního letounu CubCrafters XCub
• Přesná konstrukce z lehké laserem řezné balzy a překližky
• Autentické zbarvení s originálním potahem UltraCote®
• Je vybaven vysoce svítivými LED diodami kompatibilními s 3S
• Dvoudílné křídla s eloxovanou spojkou z hliníku
• Křídlové profilované vzpěry s odpovídajícím zbarvením
• Vztlakové klapky pro funkce STOL
• Vztlakové klapky a křidélka jsou nainstalovány
• Odpružený podvozek s odpovídajícím zbarvením
• Originální 7-palcová kola Sullivan SkyLite s hliníkovými náboji
• Robustní podvozek z hliníku s koly tundra
• Magneticky zajištěné horní a boční dveře
• Laminátový kryt motoru s odpovídajícím zbarvením
• Navrženo pro benzínový motor nebo elektromotor
• Kompletní montážní příslušenství pro montáž motoru a elektro motoru
• K dispozici je volitelný mechanismus pro vlek
• Volitelný kloubový podvozek a nafukovací kolečka (volitelně)
• Volitelná figurka pilota a detailní přístrojová deska (volitelně)

Osvětlení
 Pro autentické létání má model 

funkční, 3S LiPo kompatibilní LED 
osvětlení. Navíc si můžete přidat 
ještě volitelný (nutno dokoupit) 

přístrojový panel a figurku pilota.

Volba pohonné jednotky
XCub 60cc je navržen pro širokou 
škálu nejrůznějších motorů. Pod 
rozměrný kryt motoru lze poho-

dlně nainstalovat jak rozměrnější 
spalovací motor, tak odpovídající 

elektromotor.

Přístup do trupu
K elektronice a bateriím můžete 

snadno přistupovat přes magnetic-
ky zajištěný poklop na vrcholu trupu 

nebo boční dveře na boku trupu.

Odpružený podvozek
Model je vybaven odpruženým pod-
vozkem s originálními koly Sullivan 
SkyLite. Ty mají hliníkové náboje, 

zajišťující vysokou odolnost a spolu s 
koly Tundra umožní přistání na trávě.

Obří model populárního amerického letadla CubCrafters XCub 
s rozpětím křídla 3m od Hangar 9 pro náročnější modeláře. 
Výborné letové vlastnosti, celodřevěná konstrukce s potahem 
UltraCote®, vhodný pro spalovací motor 50-70ccm. Přesné 
rozměry a tvary modelu s autentickým zbarvením a řadou de-
tailů, odpružený podvozek s koly Tundra a disky z hliníku, LED 
osvětlení.


