


 

Bullit 60 
GB - USA           Parts list 

 
Part # 

 

 
Part name 

 
Material, dimensions 

 
Loose 
 

 
In bag 

2 wing balsa assembly 02 - 
2-A hatch balsa 1,5 mm 01  

2-AA hatch support balsa 6 mm - 02 
2-AB hatch fixing wood screw ∅ 2,9  x 6,5 mm - 02 
2-1 aileron balsa 02 - 
2-4 servo mount polyurethan  - 04 
2-41 wing servo cover ABS plastic - 02 
2-5 aileron-flap pushrod piano wire M2 - 02 
2-6 clevis + nut MPJ 2140, nut M2 - 02+02 
2-8 aileron horn plastic - 02 
9-2 thrittle linkage music wire ∅1,2 x 320 mm 

sheat ∅3 x 215 mm 
clevis + nut M2 

01 
- 
- 

- 
01 
1+1+1 

4 fin balsa 02 - 
4-1 fin coupling fibreglass 1,5 x 10 x 45 mm - 02 
7 stickers  01 - 
11 pinned hinge MPJ2502 - 06 

 
RECOMMENDED RC EQUIPMENT: 
Radio :  3 channel  
Servos : 3x standard 
Motor :  6,5-10ccm  
 
ATTENTION: 
This model costruction kit is not a toy and is not suitable for childern under the age of 14. 
Incorrect use of this material could cause material damage or person injury. You are fully responsable 
for your actions when you use this model. 
Fly at a safe distance from occupied zones. Be sure that no one else is using the same frequency as 
you. 



 

 

BULLIT 60 
Kat. č.   02041 

 
Položka 

 
Název dílu 

 
Materiál, rozměr 

 
Volně / ks                         
 

 
Balíček/ ks 

 montážní návod  01 - 
2 křídlo balsa konstrukční 01 - 

2-A krytka prostoru vybavení balsa 2 mm 01 - 
2-AA výztuha krytky balsa 6 mm - 02 
2-AB uchycení krytky vrut ∅ 2,9 x 6,5 mm - 02 
2-1 křidélka balsa  02 - 
2-4 kržák serva polyuretan - 04 
2-41 krytka serva ABS folie ∅65 mm  - 02 
2-5 táhlo křidélka ocel ∅ 2 x 200 mm - 02 
2-6 koncovka táhla MPJ 2140 , matice M2 - 02 
2-8 páka křidélka plast  - 02 
9-2 držák serva motoru polyuretan - 02 
9-21 táhlo plynu  ocel ∅ 1,2 x 320 mm,  

MPJ  2140,MPJ 2016, matice M2 
- 01 + 

01+01+01 
4 směrovka balsa 02 - 

4-1 spojka směrovky Sklotextit 1,5 x 10 x 45 mm - 02 
7 obtisky  01 - 
11 závěsy kormidel MPJ 2502 - 06 

 
 
 
 
DOPORUČENÉ PŘÍSLUĚNSTVÍ : 
RC souprava      3 kanál  
Serva                   3 x Standard 
Motor               6,5 - 10 ccm  
 
UPOZORNĚNÍ : 
Tato stavebnice není hračka – není vhodná pro děti do 14 let. 
Její nesprávné použití může způsobit materiální škody, nebo zranění osob. 
Při užívání modelu jste plně zodpovědni za případné škody. 
Létejte v bezpečné vzdálenosti od obydlených oblastí. 
Ujistěte se, že nikdo jiný nemá zapnutou stejnou frekvenci. 
 




