ELECTRIC R/C HELICOPTERS - R/C
DRONES & ACCESSORIES

מסוקים ורחפנים חשמליים ואביזרים
תוצרת

MANUFACTURERS

NINE EAGLES - HIROBO - XK INNOVATIONS

NINE EAGLES - HIROBO - XK INNOVATIONS

מאי 2018

MAY 2018

רחפנים חשמלים תוצרת NINE EAGLES - XK INNOVATIONS
XK ALIEN X250

XK ALIEN X250-B

₪ 300

₪ 450

רחפן  4ערוצים לטיסת פנים וחוץ .משדר
 ,2.4GHZסוללת  LIPOומטען USB

רחפן  4ערוצים לטיסת פנים וחוץ FPV .כולל
מצלמה  ,WIFI 0.3Mמשדר  ,2.4GHZסוללת LIPO
ומטען USB

אורך 194 :מ"מ

משקל 100 :גרם

אורך 194 :מ"מ

משקל 100 :גרם

רוטור 4 :יחידות  140מ"מ

סוללהLIPO 3.7V 0.80AH :

רוטור 4 :יחידות  140מ"מ

סוללהLIPO 3.7V 0.80AH :

XK AIR DANCER X350

XK ALIEN X250-A

₪ 1250

₪ 650

רחפן  4ערוצים לטיסת פנים וחוץ .דגם אווירובטי
המסוגל לבצע תרגילי  3Dכולל טיסה הפוכה !! ,
כולל משדר  ,2.4GHZסוללת  LIPOומטען.

רחפן  4ערוצים לטיסת פנים וחוץ FPV .כולל
מצלמה  ,2.0Mמסך  ,LCDמשדר  ,2.4GHZסוללת
 LIPOומטען USB

אורך 305 :מ"מ

אורך 194 :מ"מ

משקל 100 :גרם

רוטור 4 :יחידות  140מ"מ

סוללהLIPO 3.7V 0.80AH :

משקל 770 :גרם

XK DETECT X380

XK DETECT X380

₪ 1400

X380 FPV

X380 FPV

₪ 2250

רחפן  8ערוצים כולל חיישן  ,GPSחזרה לעמדת ההמראה
והגיוי רדיאלי בלחיצת כפתור .יציב ועמיד מאוד! כולל
מצלמה  ,1080Pתושבת מצלמה מתכווננת ,סוללת
 .LIPOומטען.

רחפן  8ערוצים כולל חיישן  ,GPSחזרה לעמדת
ההמראה והגיוי רדיאלי בלחיצת כפתור .יציב ועמיד
מאוד! כולל סוללת  LIPOומטען.
אורך 305 :מ"מ

משקל 945 :גרם

אורך 305 :מ"מ

משקל 945 :גרם

רוטור 4 :יחידות  230מ"מ

סוללהLIPO 11.1V 5.40AH :

רוטור 4 :יחידות  230מ"מ

סוללהLIPO 11.1V 5.40AH :

אביזרים לרחפנים מקצועיים
מצלמה  HDלרחפן X380

420.-

גימבל ברשלס לרחפן  ATONתוצרת TRAXXAS

550.-

מערכת  FPVכולל מצלמה ,משדר ,מסך ומקלט .טווח  150מטר

450.-

סט  4מגני פרופלור לרחפן XK INNOVATIONS X380

50.-

גימבל ברשלס  2צירים כולל בקר (דמוי  )TAROTשליטה על זווית הצילום

420.-

מערכת  FPVכולל משדר ,מסך ומקלט .טווח  1000מטר

600-

מסוקים חשמליים תוצרת NINE EAGLES - HIROBO
N.E. SOLO PRO 128 EUROCOPTER
EC145

HIROBO EMBLA 450 E

₪ 550

₪ 1750
מסוק  3Dכולל מנוע  BRUSHLESSובקר מהירות

מסוק סקייל לטיסת פנים וחוץ מתאים לשלב שני -
כולל משדר מקורי 2.4GHZ
אורך 240 :מ"מ

משקל 65 :גרם

רוטור 226 :מ"מ

סוללהLIPO 3.7V 0.35AH :

קוטר 725 :מ"מ

אורך 657 :מ"מ

מנוע3500KV :

משקל 900 :גרם

אביזרים וכלים מיוחדים למסוקים

HIROBO LEPTON 500

מחיר

ריפוד למקלט מיוחד למסוקים סגירת  Velcroתוצרת SF

20.-

כולל מנוע ובקר

₪ 2500

בסיס אימונים למסוקים חשמליים

55.-

כולל מנוע ,בקר ,סרוו וג'ירו

₪ 3500

בסיס אימונים למתחילים במסוקי גודל  .37עד .55

150.-

מכשיר למדידה והשוואת אורך מוטות היגוי  PUSH PULLתוצרת SF

220.-

פלייר מיוחד לBall Link-

100.-

מסוק אווירובטי  3Dחשמלי
קוטר 955 :מ"מ

אורך 837 :מ"מ

מנועBrushless :

משקל 1600 :גרם

להבים למסוקים
אביזרים וכלים מיוחדים למסוקים

מחיר

להבים ראשים קלקר ל  XRBתוצרת הירובו  6/8 -יחידות

מחיר
85.-

ג'ירו Futaba GY430

550.-

להבים ראשים קלקר ל  SRB-SGתוצרת הירובו  8 -יחידות

125.-

 GT5ג'ירו  3Gתוצרת  THUNDER TIGERלמסוקי פלייברלס

870.-

להבי קרבון תוצרת  HIROBOאורך  325מ"מ

250.-

ג'ירו  3צירים לקואד קופטר תוצרת  O.S.דגם OGY341

1250.-
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