
15

.-620₪ 
.-2763₪ 

.-2722₪ 

.-750₪ .-675₪ 

1000₪ 800₪ 

.-675₪ 

.-1796₪ 

.-550₪ 

.-400₪ 

.-900₪ 

.-1467₪ 

.-850₪ 

.-900₪ 

.-1467₪ 

.55עד . 46: מנוע .55עד . 46: מנוע

 סרוו4,  ערוצים4 סרוו4,  ערוצים4

מתקדמים : רמת הטסה מתקדמים : רמת הטסה

מ" ס118: מוטת כנף מ" ס152: מוטת כנף

1100₪ 950₪ 

מתקדמים : רמת הטסה +מתחילים : רמת הטסה

SMITH MINIPLANE  FOURSTAR 40

טיסן אווירובטי דו כנפי  טיסן אימונים כנף תחתית

מ" ס127: מוטת כנף מ" ס180: מוטת כנף

.55עד . 46: מנוע .55עד . 46: מנוע

 סרוו4,  ערוצים4 סרוו4,  ערוצים4

SIGטיסנים שלט רחוק להרכבה עצמית תוצרת 
 COUGAR PIPER J3

F16דמוי , מהיר, כנף תחתית 46טיסן קלאסי למנוע 

.קיט כולל תושבת מנוע וכן נסע מאלומיניום תעופתי .קיט כולל תושבת מנוע וכן נסע מאלומיניום תעופתי

.15 / 2213-18: מנוע .15 / 2213-18: מנוע

 סרוו 4 - 3/  ערוצים 4 סרוו 4 - 3/  ערוצים 4

בינונית: רמת הטסה בינונית: רמת הטסה

דלק/ חשמלי - פרפר 

הדו כנפי הראשון האידאלי דלק/ ' חש- פלמנקו 

מ" ס99: מוטת כנפיים מ" ס125: מוטת כנף

מ"  ס85: אורך מ"  ס85: אורך

קיט'  ער4 - 10בננה 

שלט , דופ, ציפוי לכנף, CA דבק 2, דבק בלזה: גרסה חשמלית כולל

, COBRA 60Aבקר , COBRA 2820/10מנוע  , RADIOLINK ערוצים 8

ביקורת לפני טיסה .  ופרופלור12Vמטען , LIPO 11.1V 4.0AHסוללה 

!והטסה ראשונה בליווי מדריך ללא תשלום

ברנש חשמלי מושלם

 כולל תושבת 10LAקיט בננה מאזנות למנוע 

ספינר , EZחיבורי , גלגלים, מיכל דלק, מנוע

מומלץ להשתמש . ואביזרים להגוי מצערת

.לא כלול ( גרם6)במשתיק מיוחד 

צינור , גלגלים, מיכל דלק, ספינר, תושבת למנוע: כולל

ברגים , EZחיבורי , ספוג למקלט , גומיות לכנפיים, סיליקון

לחיבור המנוע והוראות הרכבה בעברית ואנגלית

 ערוצים 8שלט ,קיט מאובזר: סט מושלם כולל

RADIOLINKדבק , דבק בלזה,  סרוו2+ לCAביקורת .  ודופ

!לפני טיסה והטסה ראשונה בליווי מדריך ללא תשלום 

 חשמלי סט 2000בננה 

שלם

 8שלט , דופ, ציפוי לכנף, CA דבק 2, דבק בלזה:  כולל

פרופלור וערכת , OS 46 AXמנוע   , RADIOLINKערוצים 

ביקורת לפני טיסה והטסה ראשונה בליווי מדריך . התנעה

!ללא תשלום

 סט מושלם46ברנש 

מ"  ס118: אורך
, כן נסע וגלגלים, מדחף, בקר מהירות, מנוע ברשלס: כולל

סוללת , לוח עבודה , לקה לגוף, ציפוי לכנפיים, EZחיבורי 

, אנגלית,  והוראות הרכבה בעבריתUSBמטען , ליפו

(ללא שלט ודבקים  )ספרדית וערבית 

 חשמלי 2000בננה 

.46: מנועמאובזר

 סרוו 4-  ערוצים 4

מתחילים : רמת הטסה

מאובזר. 46ברנש 

טיסן אימונים עמיד וקל 

להטסה

 ערוצים 8שלט ,קיט מאובזר: סט מושלם כולל

RADIOLINKדבק , דבק בלזה,  סרוו2+ לCA ,דופ ודלק .

ביקורת לפני טיסה והטסה ראשונה בליווי מדריך ללא 

!תשלום 

 סט מושלם2000בננה 

מ" ס155: מוטת כנף

כולל גוף , גרסה חדשה של הבננה האגדי

משקל יותר , קרש וכנפיים מצופות בלזה

 EZכולל חיבורי . קל יותר להרכבה, נמוך

.ותושבת למנוע חשמלי

קיט' בננה לייט חש

 ערוצים 8שלט , דופ, ציפוי לכנף, CAדבק , דבק בלזה: כולל

RADIOLINK  ,  מנוע , 102מנועי סרווCOBRA 2204/32 , בקר

COBRA 22A , סוללהLIPO 7.4V 1.3AH , 12מטעןV ופרופלור 

ביקורת לפני טיסה והטסה ראשונה בליווי מדריך . מתקפל

!ללא תשלום

קונדור סט מושלם 

קופסת סוללות וחיבור , כן נסע וגלגלים, מדחף, מנוע בננה: כולל

לוח , לקה לגוף, ציפוי לכנפיים, בקבוק תדלוק, EZחיבורי , לפלג

ספרדית , אנגלית, מיכל דלק והוראות הרכבה בעברית, עבודה 

(ללא שלט ודבקים  )וערבית 

 מאובזר2000בננה 

 סרוו 2-  ערוצים 2-3 סרוו 2-  ערוצים 3

מתחילים: רמת הטסה מתחילים: רמת הטסה

צידי גוף מדיקט , קיט כולל חופה שקופה

כנף תרפזית לחדירות טובה ברוח  , תעופתי

.ואביזרי היגוי

קונדור קיט

דאון שלט רחוק רב תכליתי מ" ס99: מוטת כנף

מ" ס185: מוטת כנף מ"  ס75: אורך

מ"  ס109: אורך  סמק1.0 עד 0.8: מנוע

JUNE  2022 2022יוני  

      טיסנים שלט רחוק להרכבה עצמית תוצרת טיסן חיפה
קונדור חשמלי מנוע ושלט, קיט להרכבה ללא אביזרים  קיט2000בננה 

RADIO CONTROL MODEL KITS טיסני שלט רחוק להרכבה עצמית

MANUFACTURERS תוצרת 

TISSAN HAIFA - C. GOLDBERG -  SIG - CA MODEL TISSAN HAIFA - C. GOLDBERG -  SIG - CA MODEL


