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מתקדם : רמת הטסה מתקדם : רמת הטסה

650     ₪ 

750   ₪ 

1800₪ 1100₪ 1300₪ 700₪ 

1250₪ 

1380₪ 

650KV / 4258: מנוע 580KV / 4250: מנוע

מ" ס140: מוטת כנף מ" ס140: מוטת כנף

14.8V - 2.6AH: סוללה 14.8V - 2.6AH: סוללה

T-28D - כולל כן נסע מתקפל #  FMS ZERO A6M3 - כולל כן נסע מתקפל  #  FMS 

 ערוצים6טיסן אווירובטי  ערוצים6טיסן אווירובטי 

1850₪ 1650₪ 

מ" ס180: מוטת כנף מ" ס170: מוטת כנף

14.8V - 3.3AH: סוללה 14.8V - 2.2AH: סוללה

+מתחיל : רמת הטסה +מתחיל : רמת הטסה

 ערוצים5טיסן למתחילים  ערוצים5טיסן למתחילים 

750KV / 3541: מנוע 750KV / 3541: מנוע

1580₪ 1550₪ 

14.8V - 2.6AH: סוללה 14.8V - 2.2AH: סוללה

בינוני : רמת הטסה בינוני : רמת הטסה

RANGER 1800  #  FMS PA-18 SUPER CUB 1700  #  FMS 

750KV / 3541: מנוע 840KV / 3541: מנוע

מ" ס110: מוטת כנף מ" ס120: מוטת כנף

1380₪ 

מתחיל : רמת הטסה מתקדם : רמת הטסה

PC21 PILATUS - כולל כן נסע מתקפל #  FMS CJ-6 - כולל כן נסע מתקפל #  FMS 

 ערוצים6טיסן אווירובטי  ערוצים6טיסן אווירובטי 

850KV / 3536: מנוע מ" ס75: מוטת כנף

מ" ס180: מוטת כנף  1300KV: מנוע

11.1V - 2.2AH: סוללה 7.4V - 1.0AH: סוללה

!ללא תשלום ביקורת לפני טיסה ראשונה והטסה ראשונה עם מדריך מקצועי : ברכישת טיסן חשמלי למתחילים

.סוללה ומטען,  מוכן לטיסה ללא שלטPNP- טיסנים חשמליים מתכונתיים   
PIPER J3 1400 #  FMS T-34  #  TOP RC HOBBY  #  HURRICANE MKII

 ערוצים4טיסן למתחילים 

550₪ 

מ" ס146: מוטת כנף  2450KV: מנוע

11.1V - 1.8AH: סוללה 7.4V - 2.2H: סוללה

מתחיל : רמת הטסה מתחיל : רמת הטסה

RTF PNP RTF  PNP

מ" ס148: מוטת כנף 870KV: מנוע

מתחיל : רמת הטסה מתחיל : רמת הטסה

DISCOVERY # ST MODEL VICTOR # KOOTAI

 ערוצים4דאון למתחילים  ערוצים4טיסן למתחילים 

מ" ס650: מוטת כנף מ" ס56: אורך

 N60:  מנוע ברשלס2500KV: מנוע

7.4V - 0.5H: סוללה 7.4V - 0.3AH: סוללה

 ערוצים3דאון למתחילים  ערוצים4טיסן למתחילים 

כולל טייס אוטומטי 

מ" ס75: מוטת כנף

JUNE  2022 2022יוני 

.סוללה ומטען,  מוכן לטיסה ללא שלטPNP.  סוללות ומטען,  מוכן לטיסה כולל שלטRTFטיסנים חשמליים למתחילים  

SKYLARK J3 # RTF כולל טייס אוטומטי # XK INNOVATIONS SKY KING # RTF # WL TOYS

ELECTRIC AIRPLANES  RTF & PNP - 
טיסנים רחפנים  - PNP ו RTF טיסנים חשמליים 

(המראה אנכית)חשמליים 

MANUFACTURERS תוצרת

TOP RC HOBBY - ST MODEL - WL TOYS  

FMS - REFLEX כולל מייצב טיסה

TOP RC HOBBY - ST MODEL - WL TOYS  

FMS - REFLEX כולל מייצב טיסה


