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Specifikace
Název: ecX Ruckus Monster truck
4WD 1:10 RtR
Charakteristika: Rc Monster truck v měřítku 1:10
Dováží: Astra s.r.o. (www.astramodel.cz)
Délka: 508 mm
Šířka: 334 mm
Rozvor: 333 mm
Hmotnost: 2 920 g
Cena: 7 499 Kč
vzhled a velikost modelu
použité materiály a konstrukce
vyšší cena

Značku ECX, dříve Electrix, není potřeba představovat. Jde o ﬁrmu, vyrábějící RC
modely, spadající do řady entry, či na pomezí řady hobby. Nejvíce modelů najdeme v měřítku 1:10, které je mezi modeláři, chcete-li uživateli, hojně oblíbené.
Modely jsou velké tak akorát a cenově dostupnější. ECX sice patří k značkám
„levnějším“ značkám, ale rozhodně to neznamená špatnou kvalitu. To, kde se
šetřilo, mnohdy ani nepoznáte. Pokud tedy nejste profesionální závodník. V poslední době mají výrobci, všichni, oblibu v představování novinek, které jsou
ovšem evolucí předchůdců. A takovým případem je i námi představovaný Ruckus
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Ruckus mne vzhledem oslovil již na fotograﬁích a jakmile jsem jej v redakci rozbalil, byl
jsem příjemně překvapen ještě více. Model
je nečekaně velký. Tu velikost si uvědomíte až
při přímém setkání s modelem. „První housle“ samozřejmě hrají obří 135 mm velké pneumatiky Speedtreads Shootout MT, osazené
na děrovaných plastových discích a k unášečům přichycené šestihrannou centrální maticí.
Aktuální Ruckus je evolucí předchůdce a přidává navíc voděodolnou elektroniku. Samozřejmě, evolučních detailů doznala i koncepce, nejen karoserie. Šasi podvozku je ovšem
převzato od předchůdce a je vyrobeno z vlákny plněného nylonu. Tento materiál se vyznačuje dobrými mechanickými vlastnostmi.
Většina komponentů podvozku je z tohoto
materiálu také a vše působí robustně. Ruckus je klasickou čtyřkolkou s předním a zadním diferenciálem. Ty v sobě skrývají kovová
ozubená kola a rozvod síly mezi nápravami je
centrální hřídelí. Ta je kovová a modře eloxovaná. Kovové jsou i olejové tlumiče. Karoserie
je lexanová a má velice pěkné, živé, zbarvení.
V nabídce je jenom jedna varianta, ale to snad
není na škodu. Nechybí mohutné nárazníky,
zvláště ten vzadu.

Ruckus opravdu použitými materiály a konstrukcí stojí na pomezí entry a hobby
řady. Z řady entry, mohu-li to tak pojmout, si přebírá jednoduchost obsluhy a nenáročnou údržbu. Z řady
hobby pak odolnost, danou použitými
materiály a kvalitu zpracování. Ať už to bude
váš první model, nebo pokračovací, rozhodně
nebudete zklamáni. Voděodolná elektronika,
pohon všech kol a robustní kola se speciálními pneumatikami jej předurčují k zajímavým
zážitkům v terénu. Ačkoliv se jedná o monster
truck, myslete při volbě terénu na světlou
výšku. Ruckus je trochu „přikrčený“ monster
truck. Ale právě to z něj dělá zvláštní a pěkný

34 Ruckus MonsteR tRuck

model. Někdo by možná uvítal střídavý
elektromotor, když už je regulátor kompatibilní
s Li-Po akumulátory. Ten v nabídce tuningových
dílů chybí, ale neznamená to, že by nebylo možné osadit model elektromotorem, odpovídající
parametry k instalaci.

Ruckus dostal do vínku

kvalitní elektroniku Dynamite a Spektrum, jak bylo zmíněno, voděodolnou. O pohon se stará stejnosměrný 15-závitový elektromotor
Dynamite řady 550, usazený v hliníkovém loži. Řízení motoru má na starost regulátor 40 A.
Servo Spektrum 325WP má tah 3 kg a je osazeno servosaverem. Přijímač Spektrum SR201 je
dvoukanálový a pracuje se starší technologií DSM na pásmu 2,4 GHz (dnes je již DSMR, nebo
DSM2). To neznamená nic špatného, stále jde o jednu z nejlepších modulací k ovládání RC
modelů. Zato přibalený vysílač Spektrum DX2E je nový a nabízí standardní možnosti nastavení, která k provozu potřebujeme. No a na konec, pohonným akumulátorem je sedmičlánkový
NiMH o kapacitě 2 400 mAh. Ten se v šasi ukotví pomocí držáku s rychlouzávěrem závlačkami. I setový nabíječ Dynamite naprosto uspokojí. Kromě jednoduché jednotlačítkové obsluhy
potěší nabíjecím proudem 2 A.
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PØEDPLATNÉ
na rok 2016

12/2015, ročník XX., cena 59 Kč

Modely roku 2015

Katana
Akrobat tělem i duší
RWD-5bis

Mini 8IGHT

Předplať si digitální verzi
Model Hobby magazínu,
měj jej vždy po ruce
a navíc stahuj každý
měsíc exkluzivní
bonusové materiály!

Model Hobby magazín
můžeš číst na svém
PC, Mac, tabletu či
smartphonu - prostě
kdykoliv a odkudkoliv!

RWD-5bis
Mini 8IGHT
Jdi na
www.modelmagazin.cz
a zaregistruj se!

Akrobat tělem i duší

