
Το πρώτο ηλεκτρικό
παραμοτέρ 20KW



Το νέο ηλεκτρικό 
παραμοτέρ

• Το πρώτο ηλεκτρικό παραμοτέρ με ισχύ
ρεκόρ 20.000 Watt και απόδοση ώσης άνω
των 176 Pds φτάνει στην ευρωπαϊκή
αγορά.

• Το Skywalker κάνει το όνειρο όλων
πραγματικότητα με καθαρό, αθόρυβο,
απλό, χωρίς κραδασμούς μηχανισμό,
οικονομικό τόσο στη χρήση όσο και στην
αγορά και πάνω από όλα εύκολο.

• Χάρη στη δύναμη και την αντοχή του,
είναι συμβατό με ελαφριά μονοθέσια
χρήση τρόλεϊ.



Γιατί να επιλέξετε το 
Skywalker

• Ισχυρός
• Διαρκής
• Τα δικά
• Ησυχια
• Απλός
• χωρίς κραδασμούς
• Οικονομικός
• Ανετα



Τα πλεονεκτήματα του 
Skywalker

• ΑΘΟΡΥΒΟΣ ΜΟΤΕΡ

• ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΙΩΠΗ άμεσα χάρη στο τηλεχειριστήριο

• Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΔΟΝΗΣΗΣ χάρη στην ηλεκτρική

• ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ για τον ίδιο λόγο

• Η ΔΥΝΑΤΗ ΩΣΗ, 83 κιλά πραγματική ώθηση

• Η ΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΖΩΝ στον άξονα της προπέλας

• ΕΝΑ ΓΕΛΟΙΟ ΩΡΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ, πλήρες < 1 €

• ΕΥΚΟΛΙΑ ΧΡΗΣΗΣ plug & play

• ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

• ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΛΟΤΗΤΑ χάρη στον εξαιρετικά μειωμένο 
αριθμό ανταλλακτικών



Χαρακτηριστικά του Skywalker Marathon

• Μπαταρία: 4,1 kWh

• Χρόνος πτήσης (μέγιστος): 70 λεπτά (πιλότος 90 
κιλά)

• Ισχύς: 20kW (27hp)

• Στροφές/λεπτό: 2900

• Έλικας: E-props 4 λεπίδων, διάμετρος 125cm

• Ασύρματο χειριστήριο με cruise control

• Υλικό: Αλουμίνιο

• Χρόνος φόρτισης: 3 ώρες

• Προώθηση: 83 Kg

• Κατάλληλο για εκτόξευση ποδιών και τρόλεϊ

• Βάρος: 30 Kg

• Συνδέστε και παίξτε μπαταρία με BMS

• Εγγύηση μπαταρίας – 600 κύκλοι ή 4 χρόνια

• Γενική εγγύηση εκτός προπέλας – 1 έτος

• Κινητήρας που παρέχεται με:

• Ασύρματο έλεγχο 2,4 Ghz

• Μπαταρία Plug & Play 4,1 kWh με φορτιστή

• Τέλεια προσαρμοσμένο στο πλαίσιο TINOX

• Δοκιμασμένο και εξελιγμένο με προπέλα E-
props 4 λεπίδων 125 cm



Αποκλειστικός ευρωπαίος εισαγωγέας

Επικοινωνήστε μαζί μας
olivier@bigtoysonair.com
+ 33 (0)6 64 93 21 73
Δοκιμές: Νοτιοδυτική Γαλλία

mailto:olivier@bigtoysonair.com

