Thunder Tiger Raptor
Raptor 30:

Utvecklingen står aldrig stilla och med Raptor 30 V2 PRO presenterar Thunder Tiger en
nästan helt ny Raptor 30! Raptor 30 V2 har bl a utrustats med klassens största motor,
den helt nya PRO-39H(R). Den nya motorn är utrustad med kolvring för bästa möjliga
effekt och tillförlitlighet. Raptor 30 V2 har förstärkts och utrustats med delar från
Raptor 60 för att klara dagens tuffa krav. Även en helt ny swashplatta i metall är
standardutrustning. Raptor 30 V2 är precis som tidigare konstruerad av Shigetada
Taya, en av världens bästa konstruktörer. Trots ett mycket konkurrenskraftigt pris har
den en riklig utrustning och avancerade 3D flygegenskaper. Vi rekommenderar Raptor
även till nybörjare för de fina flygegenskapernas skull. När Du lärt Dig grunderna kan
Du utvecklas som pilot och enkelt ställa in Raptor 30 för avancerad 3D flygning. Det är
bara Du själv som sätter gränserna, Raptor klarar ”allt”!
Raptor 30 V2 PRO, finns i två varianter:
Byggsats utan motor.
Förmonterad med Thunder Tiger PRO-39H(R) motor.

Tekniska data:
Total längd: 1105 mm Kroppens bredd: 111 mm Höjd: 384 mm Huvudrotorns
diameter: 1245 mm Stjärtrotorns diameter: 229 mm Vikt: 2800 g
Behövs för att få modellen flygfärdig: 5-6 kanals radiostyrning helst med
mixfunktioner för heli, gyro, bränsle och glödström samt för byggsatsvarianten en
helikoptermotor i storlek 30-39.
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Thunder Tiger Raptor
Raptor 50 V2:

Raptor 50 V2, en helikopter baserad på Raptor 30 men anpassad för högre
motoreffekter och mer avancerad flygning. Raptor 50 V2 har fått många delar
hämtade från Raptor 60 för maximal styrka och stabilitet. Dessutom har Raptor 50 V2
fått autorotations pulley för stjärtrotorn, swashplatta av metall, baseplate tillverkad i
kolfiber, förstärkt pitch arm, header-tank, starkare chassi, 6mm startaxel, mm.
Levereras i byggsats. Är du intresserad av 3D flygning på hög nivå skall du välja en
Raptor 50 V2!
Raptor 50 V2 PRO finns i två varianter:
Byggsats utan motor.
Byggsats med Thunder Tiger PRO-50H(R) motor.

Tekniska data:
Total längd: 1105 mm Kroppens bredd: 111 mm Höjd: 384 mm Stjärtrotorns
diameter: 229 mm Vikt: 2800 g
Behövs för att få modellen flygfärdig: 5-6 kanals radiostyrning helst med
mixfunktioner för heli, gyro, bränsle och glödström samt för byggsatsvarianten en
helikoptermotor i storlek 46-50.
På gång:
Raptor 50 SE (Special Edition), har fått många delar tillverkade av kolfiber och
specialaluminium. Är du intresserad av 3D flygning på hög nivå så är Raptor 50 SE
den optimala helikoptern! Raptor 50 SE levereras i byggsats utan huvudrotorblad.
Utrustning: • Rotorhuvud av metall - Button typ • Swashplatta av metall • Washout
Base av metall • 3D paddlar (25gram) • Flybar Rod av härdat stål • Fenor av kolfiber •
Baseplate av kolfiber • Performance ljuddämpare ingår • Vindruta i kolfiberutseende •
Header-tank ingår • Ny design på dekaler
Även Raptor 50 SE finns i två varianter:
Byggsats utan motor.
Byggsats med Thunder Tiger PRO-50H(R) motor.
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Thunder Tiger Raptor
Raptor 60 V2 PRO:

Under mer än ett år har Shigetada Taya, en av världens bästa
helikopterkonstruktörer, tillsammans med Thunder Tiger utvecklat en storebror till den
så populära Raptor 30. Målsättningen var att tillverka en stor helikopter med
prestanda som passar både nybörjaren och den erfarne piloten. Raptor 60 har tack
vare sin storlek och motorns kraft mycket stabila flygegenskaper som passar
nybörjare bra. För den mer erfarna piloten har Shigetada Taya byggt in mycket bra
3D-egenskaper, så bra att väldigt få behöver en vassare helikopter. Raptor 60 är en
mycket modern helikopter med en snygg och strömlinjeformad huv som också ger lågt
luftmotstånd. Mekaniken är utvecklad och utprovad under lång tid och har hela
Shigetada Tayas samlade erfarenhet inbyggd, något som garanterar flygegenskaper
utöver det vanliga.
Raptor 60 finns i två varianter:
Byggsats utan motor.
Byggsats med Thunder Tiger PRO-70H(R) motor.

Tekniska data:
Total längd: 1370 mm Kroppens bredd: 190 mm Höjd: 465 mm Huvudrotorns
diameter: 1500 mm Stjärtrotorns diameter: 260 mm Vikt: 4700 g
Behövs för att få modellen flygfärdig: 5-6 kanals radiostyrning med mixfunktioner för
heli, gyro, bränsle och glödström samt för byggsatsvarianten en helikoptermotor i
storlek 60-90.
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Thunder Tiger Raptor
Raptor 90:

Raptor 90 är den största helikoptern i Raptorfamiljen. Precis som alla Thunder Tigers
helikoptrar är Raptor 90 designad av Shigetada Taya! Välj mellan två versioner: STD
och SE. Båda levereras i byggsats utan motor.
SE versionen levereras i byggsats ”fullutrustad” med delar tillverkad av aluminium och
kolfiber. Detta är den ultimata helikoptern för avancerad flygning. På bilden visas
helikopterns mekanik utan monterad kropp.

Tekniska data:
Total längd: 1410 mm Kroppens bredd: 190 mm Höjd: 465 mm Huvudrotorns
diameter: 1580 mm Stjärtrotorns diameter: 260 mm Utväxling: 9,3:1:4,6
Vikt: 4800 g
Övrigt: Huvudrotorblad ingår ej.
Behövs för att få modellen flygfärdig: 5-6 kanals radiostyrning med mixfunktioner för
heli, gyro, motor exempelvis Thunder Tiger PRO-90H(R), bränsle och glödström.

__________________________________________________________________________
Din specialist på radiostyrda modell-bilar/båtar/flygplan/helikoptrar
Tel/fax 016-12 12 18
Postadress:
RC-Hobby Postgiro: 42 64 09-9
Mob.tel 0708-12 12 18
Box 70
Besöksadress: Strandgatan 30 B 631 02 Eskilstuna
Regnummer: 04 650222-1036
Butikens öppettider: Tisd. och Torsd. 18-20 samt Lörd. 10-12, övrig tid postorderservice.

