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Co Vám můžeme
nabídnout? 

modelářské potřeby 
elektronika
nářadí - vše pro dům, byt a zahradu
- součástky - osvětlení -hobby 
zabezpečovací sytémy
servis, montáže a prodej
alarmů PARADOX a JABLOTRON
servis a montáže pohonů vrat NICE
Videotelefony  VIDEX
poštovné u objednávek nad 5000
Kč ZDARMA při platbě předem!
slevy pro věrné zákazníky
doručujeme na SLOVENSKO
zajistíme zalétání nebo výcvik
létaní s RC modelem
možnost vyzvednutí zboží 
Benešově u Prahy a Týnci nad
Sázavou
kompletní servis, záběhy a
poradenství pro RC modely
3D tisk

 

Akce

Failsafe (Ansmann Racing)
Modelářské špendlíky
fialová
Žiletková pilka - výroční set
JLC P004

INFORMACE

O nás
Maloobchod
Obchodní podmínky
Zpracování OU
Doprava a platba
Jak nakupovat

O E-SHOPU

Nákupní košík
Kontakt
Odběrové místo
Výrobci
Katalog zboží

KONTAKTY

Telefon: 603514374
e-mail: objednavky@modelobchod.cz
Nová pražská 1903
256 01 Benešov

Obsah Vašeho košíku   0,- CZK

0,- Kč

 vyhledat

Přihlásit se Zaregistrovat se

Kód: H:2494

Výrobce: KST

Cena v e-shopu s DPH : 844,- Kč
Přepočtená cena: 31,80 EUR

Přepočtená cena bez DPH: 26,20 EUR

DPH: 21 %

Sleva celkem: 2 %

Běžná cena na prodejně s DPH: 861,- Kč

Dostupnost: není skladem

Precizní digitální servo KST DS245H může pracovat v rozsahu napětí 3,8V do 6,0V. Je určené především pro RC házedla
i pro jiné malé modely. Má celokovovou krabičku. Provedení patek je pro upevnění na ležato. Servo vykazuje minimální vůle
na výstupu a vysokou přesnost chodu.
Dodávané příslušenství: 3 x plastová páka,  4 vruty pro upevnění serva, 1 x šroub pro upevnění páky.

Konstrukce:
motor se zvonkovou kotvou
2x BB

Parametry serva DS245H:

 Napájecí napětí  3,8V - 6V

 Rozměry  23,5x8x20 mm

 Hmotnost  9 gramů

 Moment 3,8V  12 Ncm

 Rychlost 3,8V  0,10 sec/60

 Moment 4,8V  15 Ncm

 Rychlost 4,8V  0,09 sec/60

 Moment 6V  20 Ncm

 Rychlost 6V  0,08 sec/60

Řídící frekvence:  333 Hz
Šířka pulzu: 900 - 1520 - 2100 us

Přehled serv KST
Tabulka kompatibility převodů

Popis ze stejné kategorie Váš dotaz Poslat známénu

Rychlý kontakt
 603 514 374

DOTAZY PO-SO 14:00 - 19:00

 

 modelobchod@seznam.cz

V případě dotazů nás kontaktujte.
Rádi Vám poradíme.  

Více kontaktů >>

 
Modelářská prodejna Benešov

 

Odběrové místo
www.modelobchod.cz  

 

modelářské potřeby,
modelářství, elektronika

  
Vaše zboží si můžete po

předchozí domluvě vyzvednout
ve výdejních místech

Benešov 

PO: dle dohody

ÚT:  dle dohody

ST:  15 - 19  Benešov

CT:  15 - 19  Benešov

PA:  dle dohody

Doručujeme na Slovensko
Nabízíme možnost objednání a doručení
na Slovensko kurýní službou PPL.
             

.

Noviny

Zahájili jsme 3D tisk na i3-MK3
- info a dotazy na tel. čísle 603
514 374 PO-PÁ (19-20h)

 

GDPR ready - E-shop je od
25.5.2018 upraven aby
splňoval nařízení vlády ČR o
ochraně osobních údajů.

Nejprodávanější zboží

Mikro servo SG90
MG90S High Speed Metal
Gear Geared Micro Servo
MINILADER 10 nabíječ

Kalendář akcí

V kalendáři akcí nejsou žádné
aktuální záznamy

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace OK

X    Zavřít

https://www.modelobchod.cz/
https://www.modelobchod.cz/cz-kategorie_548853-0-horejsi-sky-surfer-x8-pnp.html
https://www.modelobchod.cz/cz-kategorie_549212-0-serva.html
https://www.modelobchod.cz/cz-kategorie_549220-0-serva-kst.html
https://www.modelobchod.cz/cz-kategorie_548853-0-horejsi-sky-surfer-x8-pnp.html
https://www.modelobchod.cz/cz-kategorie_549212-0-serva.html
https://www.modelobchod.cz/cz-kategorie_549220-0-serva-kst.html
https://www.modelobchod.cz/cz-detail-1321104-servo-kst-ds245h.html#top
https://www.modelobchod.cz/cz-detail-1321104-servo-kst-ds245h.html#
https://www.modelobchod.cz/cz-kategorie_549223-0-modelobchod.html
https://www.modelobchod.cz/cz-kategorie_558896-0-rousky-a-respratory.html
https://www.modelobchod.cz/cz-kategorie_549367-0-modely.html
https://www.modelobchod.cz/cz-kategorie_558895-0-prislusenstvi-auta.html
https://www.modelobchod.cz/cz-kategorie_556099-0-bizuterie.html
https://www.modelobchod.cz/cz-kategorie_549365-0-test.html
https://www.modelobchod.cz/cz-kategorie_549366-0-baterie-gens.html
https://www.modelobchod.cz/cz-kategorie_555922-0-bizuterie.html
https://www.modelobchod.cz/cz-kategorie_554713-0-kabely-a-konektory.html
https://www.modelobchod.cz/cz-kategorie_555961-0-olovene-akumulatory.html
https://www.modelobchod.cz/cz-kategorie_554066-0-serva.html
https://www.modelobchod.cz/cz-kategorie_549438-0-vrtule.html
https://www.modelobchod.cz/cz-kategorie_549368-0-motory-mig.html
https://www.modelobchod.cz/cz-kategorie_558887-0-nabijecky.html
https://www.modelobchod.cz/cz-kategorie_554037-0-modelarska-chemie.html
https://www.modelobchod.cz/cz-kategorie_549484-0-preklizky-a-balsy.html
https://www.modelobchod.cz/cz-kategorie_554122-0-merici-elektronika.html
https://www.modelobchod.cz/cz-kategorie_554121-0-paliva.html
https://www.modelobchod.cz/cz-kategorie_549387-0-ostatni.html
https://www.modelobchod.cz/cz-kategorie_549550-0-darkove-poukazy.html
https://www.modelobchod.cz/cz-kategorie_556085-0-nahradni-dily.html
https://www.modelobchod.cz/cz-kategorie_554069-0-prepravni-obaly.html
https://www.modelobchod.cz/cz-kategorie_554408-0-planky.html
https://www.modelobchod.cz/cz-kategorie_549607-0-bazar.html
https://www.modelobchod.cz/cz-kategorie_544704-0-conrad.html
https://www.modelobchod.cz/cz-kategorie_544705-0-naradi.html
https://www.modelobchod.cz/cz-kategorie_544787-0-doplnkove-nabidky.html
https://www.modelobchod.cz/cz-kategorie_544791-0-soucastky.html
https://www.modelobchod.cz/cz-kategorie_544712-0-dum-zahrada.html
https://www.modelobchod.cz/cz-kategorie_544823-0-hobby.html
https://www.modelobchod.cz/cz-kategorie_545464-0-pc-technika-kancelar.html
https://www.modelobchod.cz/cz-kategorie_544721-0-energie.html
https://www.modelobchod.cz/cz-kategorie_545309-0-multimedia.html
https://www.modelobchod.cz/cz-kategorie_545079-0-auto.html
https://www.modelobchod.cz/cz-kategorie_547388-0-pelikandaniel.html
https://www.modelobchod.cz/cz-kategorie_547505-0-modely-aut.html
https://www.modelobchod.cz/cz-kategorie_547394-0-paliva-oleje-a-maziva.html
https://www.modelobchod.cz/cz-kategorie_547414-0-prislusenstvi-auta.html
https://www.modelobchod.cz/cz-kategorie_556419-0-foto-a-video.html
https://www.modelobchod.cz/cz-kategorie_547440-0-modely-letadel.html
https://www.modelobchod.cz/cz-kategorie_547396-0-prislusenstvi-letadla.html
https://www.modelobchod.cz/cz-kategorie_554045-0-zrusene-modely.html
https://www.modelobchod.cz/cz-kategorie_547425-0-modely-vrtulniku.html
https://www.modelobchod.cz/cz-kategorie_547910-0-multikoptery.html
https://www.modelobchod.cz/cz-kategorie_558365-0-pc-a-gsm-prislusenstvi.html
https://www.modelobchod.cz/cz-kategorie_547496-0-modely-lodi.html
https://www.modelobchod.cz/cz-kategorie_547494-0-prislusenstvi-lode.html
https://www.modelobchod.cz/cz-kategorie_547871-0-modely-ostatni.html
https://www.modelobchod.cz/cz-kategorie_547430-0-rc-simulatory.html
https://www.modelobchod.cz/cz-kategorie_547657-0-stavebni-materialy.html
https://www.modelobchod.cz/cz-kategorie_547420-0-elektromotory.html
https://www.modelobchod.cz/cz-kategorie_547532-0-elektronicke-regulatory-otacek.html
https://www.modelobchod.cz/cz-kategorie_547671-0-konektory-a-kabely.html
https://www.modelobchod.cz/cz-kategorie_547594-0-krystaly.html
https://www.modelobchod.cz/cz-kategorie_547590-0-nabijeni.html
https://www.modelobchod.cz/cz-kategorie_547398-0-naradi.html
https://www.modelobchod.cz/cz-kategorie_547541-0-serva.html
https://www.modelobchod.cz/cz-kategorie_558242-0-e-board.html
https://www.modelobchod.cz/cz-kategorie_547824-0-rc-elektronika.html
https://www.modelobchod.cz/cz-kategorie_547517-0-modely-motocyklu.html
https://www.modelobchod.cz/cz-kategorie_547431-0-prislusenstvi-vrtulniky.html
https://www.modelobchod.cz/cz-kategorie_547548-0-spalovaci-motory.html
https://www.modelobchod.cz/cz-kategorie_547433-0-akumulatory.html
https://www.modelobchod.cz/cz-kategorie_547392-0-merici-zarizeni.html
https://www.modelobchod.cz/cz-kategorie_547641-0-modelarska-chemie.html
https://www.modelobchod.cz/cz-kategorie_558530-0-e-kolobezky.html
https://www.modelobchod.cz/cz-kategorie_547743-0-prepravni-obaly.html
https://www.modelobchod.cz/cz-kategorie_547582-0-prijimace.html
https://www.modelobchod.cz/cz-kategorie_547389-0-propagace.html
https://www.modelobchod.cz/cz-kategorie_547568-0-rc-soupravy.html
https://www.modelobchod.cz/cz-kategorie_553757-0-video.html
https://www.modelobchod.cz/cz-kategorie_554811-0-vanocni-akce.html
http://www.autanavysilacku.cz/
http://www.autanavysilacku.cz/
http://liska-servis.com/
http://liska-servis.com/
http://www.alarmy-praha.cz/
http://www.alarmy-praha.cz/
https://www.modelobchod.cz/cz-detail-1400778-failsafe-ansmann-racing.html
https://www.modelobchod.cz/cz-detail-1320854-modelarske-spendliky-fialova.html
https://www.modelobchod.cz/cz-detail-1403425-ziletkova-pilka-vyrocni-set-jlc-p004.html
https://www.modelobchod.cz/index.php?sekce=dalsi_informace&klic=2
https://www.modelobchod.cz/index.php?sekce=dalsi_informace&klic=3
https://www.modelobchod.cz/index.php?sekce=obchodni_podminky
https://www.modelobchod.cz/index.php?sekce=zpracovani_ou
https://www.modelobchod.cz/index.php?sekce=dalsi_informace&klic=4
https://www.modelobchod.cz/cz-sekce-jak_nakupovat.html
https://www.modelobchod.cz/cz-sekce-kosik.html
https://www.modelobchod.cz/cz-sekce-kontaktni_informace.html
https://www.modelobchod.cz/index.php?sekce=dalsi_informace&klic=6
https://www.modelobchod.cz/index.php?sekce=dalsi_informace&klic=5
https://www.modelobchod.cz/cz-kategorie_0-0.html
https://www.modelobchod.cz/cz-sekce-kosik.html
https://www.modelobchod.cz/
https://www.modelobchod.cz/cz-sekce-kosik.html
https://www.modelobchod.cz/cz-sekce-login.html
https://www.modelobchod.cz/cz-sekce-registrace.html
https://www.modelobchod.cz/kst-v737.html
http://www.horejsi.cz/DataFiles/KST/souhrn_serv.pdf
http://www.horejsi.cz/DataFiles/KST/GS_Compatibility.pdf
https://www.modelobchod.cz/cz-detail-1321104-servo-kst-ds245h.html#tabs-0
https://www.modelobchod.cz/cz-detail-1321104-servo-kst-ds245h.html#tabs-1
https://www.modelobchod.cz/cz-detail-1321104-servo-kst-ds245h.html#tabs-2
https://www.modelobchod.cz/cz-detail-1321104-servo-kst-ds245h.html#tabs-3
https://www.modelobchod.cz/cz-sekce-kontaktni_informace.html
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010266481127
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010266481127
https://www.modelobchod.cz/cz-detail-1339716-mikro-servo-sg90.html
https://www.modelobchod.cz/cz-detail-1387678-mg90s-high-speed-metal-gear-geared-micro-servo.html
https://www.modelobchod.cz/cz-detail-1514100-minilader-10-nabijec.html
https://www.google.cz/intl/cs/policies/technologies/cookies/

