
8

500₪ 

.50 KIT

2500 ₪

1200 ₪1600 ₪

ק בנזין" סמ55למנוע  מ" ס120: מוטת כנף

1800₪ 
11.1V 1.0AH: סוללה

1000₪ 

1000₪ 450₪ 

ULTIMATE 27% ARF - TWM PIPER CUB RTF ST Model 

מ" ס160: מוטת כנף למתחילים- אימונים כנף עילית 

דאון חשמלי למתחילים גוף פיברגלס מוכן וצבוע- למנוע מניפה 

מ" ס185: מוטת כנף מ" ס100: מוטת כנף

11.1V - 2.2AH: סוללה 11.1V  1.5AH: סוללה

11.1V 1.25AH: סוללה 11.1V - 1.5AH: סוללה

350₪ 320₪ 

 SONIC 185 RTF DYNAM SPEAR EDF KIT Ultrafly

MUSTANG ARF ARTF ULTIMATE ULTRAFLY

בינוני: רמה-  ערוצים 4אווירובוטי  מתקדמים: רמה-  ערוצים 4אווירובוטי 

מ " ס92: מוטת כנף מ" ס90: מוטת כנף

OMA-3815-1000: מנוע מומלץ מ" ס72: מוטת כנף

LIPO 11.1V 2AH: סוללה 11.1V  1.5AH: סוללה

320₪ 240₪ 

11.1V - 0.8AH: סוללה  PNP : סוללה ומטען , ללא שלט

220₪ 

EXPERT 3D ARF ARTF T-45 HAWK  KIT Ultrafly

מ" ס110: מוטת כנף- מתקדמים :    רמה מתקדם: רמה-טיסן מהיר דמוי סילון 

פינת המצאיות
RADIX 3D KIT Ultrafly  KIT : סוללה ומטען , מנוע, ללא שלט,להרכבה עצמית

מתקדמים: רמה-  ערוצים 4אווירובוטי   ARF : סוללה ומטען   , בקר, מנוע, ללא סרוו, ללא שלט

מ" ס72: מוטת כנף  RTF : סוללה ומטען , מוכן לטיסה כולל שלט

100.- מ " מ550 אורך SDX37 או Shuttle ל Hirobo להבים עץ  .37- ק " סמ6.1: מנוע

HIROBOחופות למסוקים תוצרת 
Nova 4 91חופה פיברגלס למסוק   Shuttle+2 Bell Jet Rangerחופה פיברגלס ל 

250.- .55. - 50 למנועי H-Pipe צינור תהודה  מ" מ1248/1346: קוטר

350.- .105. - 90 למנועי H-Pipe צינור תהודה  מ" מ1220: אורך  גרם3400: משקל

220.- SF תוצרת PUSH PULL מכשיר למדידה והשוואת מוטות היגוי  1600₪ 

100.- Ball Link- פלייר מיוחד ל .50או . 37מסוק אווירובטי למנוע 

120.-  HIROBO תוצרת SDXמסוקי דלק  Radiolink  GY100Sירו ' ג
1250.- OGY341  דגם  O.S. צירים לקואד קופטר תוצרת 3ירו '  ג 2000₪ .37 ARTF

מ" מ253: קוטר רוטור

30.- 60 או 30 למסוקי GS מגן מגלשיים סיליקון תוצרת  LIPO 3.7V 0.4AH סוללת 2כולל 

20.- SF תוצרת Velcro ריפוד למקלט מיוחד למסוקים סגירת 

20.- 91 או 50, 37 מחזיק להבים ספוג למסוקי  

150.-  כולל מיסב חד כווניSF מתאם התנעה 

55.-  בסיס אימונים למסוקים חשמליים

150.- .55עד . 37 בסיס אימונים למתחילים במסוקי גודל 

מ" מ955: קוטר HIROBO LEPTON 500 3D E

מחיר  WL TOYS תוצרת K127מסוקי חשמלי  אביזרים מיוחדים למסוקים
35.- (SF)מיוחד למסוקים ולטיסנים ,  חיבור רחוק לפלג מסוק חשמלי קטן להטסת 

, מיוחד למתחילים, פנים וחוץ

 צירים 6כולל מייצב טיסה 

.וחישן גובה ברומטרי

25.-  (הזנה ותדלוק) פילטר דלק דו כיווני 

2.4GHZ: שלט ש" קמ35: מהירות  2.4GHZ: שלט ש" קמ45: מהירות 

HIROBOמסוקים חשמליים תוצרת   
כולל מנוע ובקר Brushless: מנוע גרם1600: משקל מ" מ837: אורך

סירת מרוץ עם מנוע חשמלי BRUSHLESSסירת מרוץ עם מנוע 

LI-ON 7.4V 1.5AH: סוללה מ" מ460: אורך LIPO 1.1V 1.2AH: סוללה מ" מ440: אורך

NOVEMBER 2022 2022נובמבר 

WL TOYS- סירות חשמליות תוצרת 

OCEAN EXPLORER WL912A SPEED BOAT WL915

450₪ 750₪ 

R/C BOATS  - COMBAT MODEL AIRPLANES - R/C 

HELICOPTERS & ACCESSORIES- HELICOPTER BODY 

SHELL - LAST IN STOCK 

מסוקים - טיסני דמוי מטוסי קרב - סירות  

פינת המציאות- חופות למסוקים - ואביזרים 

MANUFACTURERS תוצרת 

WL TOYS - THE WORLD MODELS - HIROBO  -  ST MODEL  - ULTRAFLY 

- ARTF - HIROBO - DYNAM

WL TOYS - THE WORLD MODELS - HIROBO -  ST MODEL  - ULTRAFLY 

- ARTF - HIROBO - DYNAM

כולל מנוע   ARTF. 37סה רג


