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מתקדם : רמת הטסה מתקדם : רמת הטסה

950   ₪ 700   ₪ 

2250₪ 

2950₪ 

מ" ס52: מוטת כנף מ" ס45: מוטת כנף

2X 1307BL 3000KV: מנוע 3X 1307BL 3000KV: מנוע

LIPO 7.4V 0.95AH: סוללה LIPO 11.1V 1.0AH: סוללה

כולל משדר יחודי לפעלת כל פעולות של הטיסן- המראה אנכית - טיסנים רחפנים חשמליים 
X520 # RTF # XK INNOVATIONS X450 # RTF # XK INNOVATIONS 

- טיסן רחפן אווירובטי 

המראה אנכית

- טיסן רחפן אווירובטי 

המראה אנכית

150.- SUI04 חיישן נגד התנגשות אולטראסוני  135.- 5.8GHZ משדר וידאו 

170.- (כלול)י סרוו " מתקן ניתוק מופעל ע 420.-  כולל שליטה על זווית הצילום XK צירים תוצרת 2 גימבל ברשלס 

אביזרים לרחפנים
375.- FPV GOOGLES 5.8GHZ משקפי  40.- F450 זוג מדחפים לרחפן 

90.- -.135 לתצוגת נתונים על גבי שידור וידאוOSD כרטיס  TURBOWING מצלמה וידאו 

רצועת הידוק לסוללה RL MINIPIX: בקר טיסה Fullymax 11.1V 5400mAh:סוללה

30A:  בקרי מהירותProlux LB3 4: מטען RL TS100:  אנטנה גי פי אס

: הסט כולל

GPSתושבת לאנטנה  2212 1000KV:  מנועים ברשלס4  F450: שלדה

תושבת לבקר טיסה 9.4X5:  מדחפים8  RADIOLINK T8FB-BT: משדר

...טיסה בין נקודות על גבי מפה ועוד  מטר9000טווח שידור עד -  דקות טיסה 37עד 

                  RADIOLINKרחפן מקצועי להרכבה תוצרת 

2750₪ 
מחיר להרכבה או 

כמעת מוכן לטיסה
RADIOLINK F450

עקוב אחרי  סוללות 2מחיר כולל תיק ו 

 4Kמצלמה מתכווננת 

צילום פנורמי

LIPO 14.8V 3200mAhסוללה  !יציב ועמיד מאוד, רחפן מתקפל מקצועי

טיסת פנים בתמיכת חיישן אופטי מחיר כולל תיק וסוללה

נחיתה וחזרה הביתה בלחיצת כפתור, המראה

טיסה אוטומטית מסביב לנקודה  

טיסה בין  - עקוב אחרי :  בשילוב עם סמארטפון 

הקלטה בטלפון-  נקודות על גבי מפה 

שידור ! יציב ועמיד מאוד,  GPSרחפן כולל חיישן 

2.4GHZ - סוללת , כולל תיק נישאLIPOומטען .

          HUBSANרחפן מקצועי תוצרת 

 צירים עם שליטה על זווית הצילום3גימבל 

ACE SE REFINED
(לא כלול) SDהקלטה בטלפון או בכרטיס מיקרו 

 שליטה על זווית הצילום מהשלט

 מנועי ברשלס ומדחפים מתקפלים

3840X2160רזולוציה  - UHD מצלמה 

(לא כלול) SD הקלטה בכרטיס מיקרו 

כולל סוללה אחת  1275₪

 סוללות2כולל   1475₪

!!להטסת פנים וחוץ   מטר800טווח שידור עד כ -  דקות טיסה 23 עד 

EC20 V3
נחיתה וחזרה הביתה בלחיצת כפתור,  המראה

רחפן מתקפל למתחילים טיסה אוטומטית מסביב לנקודה  

 טיסה אוטומטית מסביב לנקודה  

1920X1080רזולוציה  - HD מצלמה 

(לא כלול) SD הקלטה בכרטיס מיקרו 

שידור ! יציב ועמיד מאוד,  GPSרחפן כולל חיישן 

2.4GHZ -  כולל סוללתLIPOטיסה בין  - עקוב אחרי :  בשילוב עם סמארטפון . ומטען

הקלטה בטלפון-  נקודות על גבי מפה 

850₪ 

MAY  2023 2023מאי 

WOWITOYSרחפנים חשמליים תוצרת 
!!להטסת פנים וחוץ   מטר200טווח שידור עד -  דקות טיסה 18 עד 

SKY CONQUEROR
נחיתה וחזרה הביתה בלחיצת כפתור,  המראה

R/C DRONES & ACCESSORIES - 

ELECTRIC VERTICAL TAKE OFF PLANES

טיסנים רחפנים - רחפנים  ואביזרים 

(המראה אנכית)חשמליים 
MANUFACTURERS תוצרת 

HUBSAN -  WOWITOYS - RADIOLINK - XK INNOVATIONS HUBSAN -  WOWITOYS - RADIOLINK - XK INNOVATIONS


