טיסנים חשמליים  RTFו PNP

ELECTRIC AIRPLANES RTF & PNP

תוצרת

MANUFACTURERS

TOP RC HOBBY - ST MODEL - WL TOYS - NINE
EAGLES

TOP RC HOBBY - ST MODEL - WL TOYS - NINE
EAGLES

יוני 2020

JUNE 2020

טיסנים חשמליים למתחילים  RTF -מוכן לטיסה כולל שלט ,סוללות ומטען PNP .מוכן לטיסה ללא שלט ,סוללה ומטען.
)(25X150

SKY SURFER # TOP RC HOBBY

SKY KING # RTF # WL TOYS

דאון למתחילים  4ערוצים

דאון למתחילים  3ערוצים

₪ 600

PNP

RTF

מוטת כנף 75 :ס"מ

₪ 600

₪ 1100

אורך 56 :ס"מ

מוטת כנף 140 :ס"מ

מנועN60 :

מנוע1800KV :

סוללה7.4V - 0.3AH :

סוללה11.1V - 1.3AH :

רמת הטסה :מתחיל

רמת הטסה :מתחיל

 # NINE EAGLESכולל טייס אוטומטי SKY CLIMBER # RTF

DISCOVERY # ST MODEL

דאון למתחילים  4ערוצים

טיסן למתחילים  4ערוצים

PNP

RTF

כולל טייס אוטומטי

₪ 960

₪ 1600

₪ 1500

מנוע870KV :

מוטת כנף 210 :ס"מ

מוטת כנף 146 :ס"מ

מנוע1050KV - 2835 :

סוללה11.1V - 1.8AH :

סוללה11.1V - 1.8AH :

רמת הטסה :מתחיל

רמת הטסה :מתחיל

דאונים חופשיים (גלשון) מוכן לטיסה  -חומר  EPPעמיד במיוחד
דאון  480באריזת קרטון

SKY CRUISE # TOP RC HOBBY
טיסן למתחילים מיוחד ל FPV

PNP

RTF

₪ 1150

₪ 1950

דאון חופשי להגלשה

₪ 30

מוטת כנף 240 :ס"מ

מוטת כנף 48 :ס"מ

מנוע920KV :

אורך 48 :ס"מ

סוללה14.8V - 3.3AH :

חומרEPP :

רמת הטסה :מתחיל

טיסנים חשמליים מתכונתיים  PNP -מוכן לטיסה ללא שלט ,סוללה ומטען.
P-51D MUSTANG # TOP RC HOBBY

F4U CORSAIR # TOP RC HOBBY

₪ 450

₪ 450

מוטת כנף 75 :ס"מ

מוטת כנף 75 :ס"מ

מנוע1300KV :

מנוע1300KV :

סוללה7.4V - 1.0AH :

סוללה7.4V - 1.0AH :

רמת הטסה :מתקדם

רמת הטסה :מתקדם

T-34 TOP # RC HOBBY

HURRICANE MKII # TOP RC HOBBY

₪ 425

₪ 450

מוטת כנף 75 :ס"מ

מוטת כנף 75 :ס"מ

מנוע1300KV :

מנוע1300KV :

סוללה7.4V - 1.0AH :

סוללה7.4V - 1.0AH :

רמת הטסה :מתקדם

רמת הטסה :מתקדם
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