טיסני שלט רחוק להרכבה עצמית

RADIO CONTROL MODEL KITS

תוצרת

MANUFACTURERS

TISSAN HAIFA - C. GOLDBERG - SIG CA MODEL

TISSAN HAIFA - C. GOLDBERG - SIG CA MODEL

מרץ 2016

MARCH 2016

טיסנים שלט רחוק להרכבה עצמית תוצרת טיסן חיפה
בננה לייט קיט

חדש !

מוטת כנף 99 :ס"מ
אורך 75 :ס"מ

בננה  2000קיט
הטיסן הטוב ביותר למתחילים

מוטת כנף 99 :ס"מ
אורך 75 :ס"מ

מנועCOBRA 2204/32 :
בקר מהירות11A :

מנוע 0.8 :עד  1.0סמק

סוללה 7.4V 0.8AH :

 2-3ערוצים  2 -סרוו

 3ערוצים  2 -סרוו

רמת הטסה :מתחיל

רמת הטסה :מתחיל

₪ 450.-

₪ 325.-

הגרסה החדשה של הבננה ההגדי ,תכנון מחודש כולל גוף קרש וכנפיים
מצופות בלזה ,משקל יותר נמוך ,קל יותר להרבה .כולל חיבורי  EZותושבת
למנוע חשמלי .BL

בננה  2000מאובזר

בננה  4 - 10ערוצים

₪ 800.-

מוטת כנף 99 :ס"מ

בננה  2000סט מושלם

אורך 75 :ס"מ

₪ 1250.-

בננה בגרסא אווירובטית

מנועO.S. 10LA :

קיט להרכבה ללא אביזרים ,מנוע ושלט
כולל :מנוע בננה ,מדחף ,כן נסע וגלגלים ,קופסת סוללות
וחיבור לפלג ,חיבורי  ,EZבקבוק תדלוק ,ציפוי לכנפיים ,לוח
עבודה  ,מיכל דלק והוראות הרכבה בעברית ,אנגלית ,ספרדית
וערבית ( ללא שלט ודבקים )

סט מושלם כולל :קיט מאובזר,שלט  4ערוצים
 JOYSWAYללא סוללות  2 +סרוו  ,102דבק בלזה,
דבק  ,CAדופ ו 200סמ"ק דלק .ביקורת לפני טיסה
והטסה ראשונה בליווי מדריך ללא תשלום !

 3-4ערוצים  3-4 -סרוו

טיסנים שלט רחוק להרכבה עצמית תוצרת SIG

רמת הטסה :בינונית

₪ 480.ברנש  .46מאובזר
טיסן אימונים עמיד וקל
להטסה

קיט בננה מאזנות למנוע  10LAכולל תושבת מנוע ,מיכל דלק ,גלגלים,
חיבורי  ,EZספינר ואביזרים להגוי מצערת .מומלץ להשתמש במשתיק
מיוחד ( 6גרם) לא כלול.

חדש !
גירסה למנוע
חשמלי

FOURSTAR 40
טיסן אימונים כנף תחתית

₪ 850
מוטת כנף 152 :ס"מ

מוטת כנף 155 :ס"מ

מנוע .46 :עד .55

אורך 118 :ס"מ

 4ערוצים 4 ,סרוו

מנוע.46 :

רמת הטסה :מתקדם

 4ערוצים  4 -סרוו

COUGAR

רמת הטסה :מתחיל

₪ 800.ברנש  46סט מושלם

₪ 2500.ברנש חשמלי מושלם

₪ 2850.-

כנף תחתית ,מהיר ,דמוי F16

כולל :תושבת למנוע ,ספינר ,מיכל דלק ,גלגלים ,צינור סיליקון ,גומיות
לכנפיים ,ספוג למקלט  ,חיבורי  ,EZברגים לחיבור המנוע והוראות הרכבה
בעברית ואנגלית
כולל :קיט  ,דבק בלזה 2 ,דבק  ,CAציפוי לכנף ,דופ ,שלט  , 4YFמנוע OS
 ,LA 46פרופלור וערכת התנעה .ביקורת לפני טיסה והטסה ראשונה
בליווי מדריך ללא תשלום!
גרסה חשמלית כולל :קיט  ,דבק בלזה 2 ,דבק  ,CAציפוי לכנף ,דופ ,שלט
 , 4YFמנוע  ,COBRA 2820/10בקר  ,COBRA 60Aסוללה LIPO 11.1V
 ,4.0AHמטען  12Vעם בלנסר ופרופלור .ביקורת לפני טיסה והטסה
ראשונה בליווי מדריך ללא תשלום!

₪ 750
מוטת כנף 127 :ס"מ
מנוע .46 :עד .55
 4ערוצים 4 ,סרוו
רמת הטסה :מתקדם

PIPER J3
טיסן קלאסי למנוע 46

פלמנקו
טיסן אימונים כנף תחתית

₪ 750

מוטת כנף 125 :ס"מ

מוטת כנף 180 :ס"מ

אורך 85 :ס"מ

מנוע .46 :עד .55

מנוע.15 :

 4ערוצים 4 ,סרוו

 4ערוצים  4 -סרוו

רמת הטסה :מתחילים +

רמת הטסה :בינונית

₪ 520.-

טיסן שלט רחוק להרכבה עצמית תוצרת CA MODEL
ZAFIRO

קיט כולל תושבת מנוע וכן נסע מאלומיניום תעופתי.

פרפר  -דו כנפי

טיסן אוירובטי כנף כתף

הדו כנפי הראשון האידאלי

₪ 1750

אורך 85 :ס"מ

מוטת כנף 160 :ס"מ

מוטת כנף 99 :ס"מ
מנוע.15 :

גוף פייברגלס  -כנפיים קלקר

 4ערוצים  4 -סרוו

מנוע.95 - .65 :

רמת הטסה :בינונית

 4ערוצים 5 ,סרוו

₪ 550.קונדור

רמת הטסה :מתקדם

טיסן שלט רחוק להרכבה עצמית תוצרת C. GOLDBERG

קיט כולל תושבת מנוע וכן נסע מאלומיניום תעופתי.

)(25X150

GENTLE LADY

דאון שלט רחוק רב תכליתי

דאון שלט רחוק

מוטת כנף 185 :ס"מ

₪ 400

 2ערוצים  2 -סרוו

מוטת כנף 200 :ס"מ

אורך 109 :ס"מ
רמת הטסה :מתחיל

₪ 460.-

מנועCOX.049 :
קיט כולל חופה שקופה ,צידי גוף מדיקט תעופתי ,כנף
תרפזית לחדירות טובה ברוח ואביזרי היגוי.

 2ערוצים 2 ,סרוו
רמת הטסה :מתחיל

15

