
 ( 1402 فروردین) محصوالت و وسایل و ابزار مورد نیاز برای ساخت

 مشخصات نام محصول  تصویر محصول ردیف 

حداقل  

سن 

 پیشنهادی 

 محتویات  بسته محصول  ) تومان ( قیمت
ابزار مورد نیاز برای  

 ساخت

مورد  ساعات

نیاز برای 

 ساخت

حداکثر  

نفرات برای 

 کارگروهی 

1 

 

 30قناری 
 سانتی متر  30طول بال: 

 جنس: چوب و فوم 

 متر  10برد: 
9 70،000 

قطعات برش خورده،  

وزنه تعادل، راهنمای  

 ساخت 

چسب نواری، چسب  

 حرارتی
1 1 

2 

 

 لوپر
 سانتی متر  25طول بال: 

 جنس: فوم 

 نحوه پرواز: مانور حلقه ای 

9 86000 
فوم، وزنه تعادل، لیبل،  

 نقشه و راهنمای ساخت 
 1 1 کاتر، چسب حرارتی

3 

 

 قرقی 
 سانتی متر  35طول بال: 

 جنس: چوب و فوم 

 متر  15برد: 
9 119000 

فوم، قطعات برش  

خورده، وزنه تعادل،  

لیبل، نقشه و راهنمای  

 ساخت 

 1 2 کاتر، چسب حرارتی

 مسافربری  4
 سانتی متر  50طول بال: 

 جنس: فوم و فوم برد 

 متر  15برد: 
9 95000 

فوم، قطعات برش  

خورده، لیبل، نقشه و  

 راهنمای ساخت 

 1 2 کاتر، چسب حرارتی

5 

 

 60قناری 
 سانتی متر  60طول بال: 

 جنس: چوب 

 متر  20برد: 
11 312000 

قطعات برش خورده،  

کاور، کش بال، وزنه  

 تعادل، راهنمای ساخت 

، کاتر،  123چسب

 سشوار 
4 2 

6 

 

 80قناری 
 سانتی متر  80طول بال: 

 جنس: چوب و فوم برد 

 متر  20برد: 
11 394000 

قطعات برش خورده،  

کاور، کش بال، وزنه  

 تعادل، راهنمای ساخت 

، کاتر،  123چسب

 سشوار 
4 2 



7 

 

 100شهباز 
 سانتی متر  100طول بال: 

 جنس: چوب و فوم 

 متر  25برد: 
12 1،154،000 

قطعات برش خورده،    

لوله کربن، کاور، کش  

بال، وزنه تعادل،  

 راهنمای ساخت 

، کاتر،  123چسب

 سشوار 
6 2 

8 

 

 160آلباتروس 
 سانتی متر  160طول بال: 

 جنس: چوب و فوم 

 متر  30برد: 
14 1،450،000 

قطعات برش خورده،    

کاور، کش بال، وزنه  

 تعادل، راهنمای ساخت 

، کاتر،  123چسب

 سشوار 
10 3 

9 

 
کنترل الین 

 50ساحل 

 سانتی متر  50طول بال: 

 جنس: چوب و فوم 

نحوه پرواز: توسط موتور و  

 باتری با اتصال سیم

11 623000 

فوم، قطعات برش  

خورده، موتور، پروانه،  

دار،  دسته کنترل سیم  

چرخ، نقشه و راهنمای  

 ساخت 

 1 4 کاتر، چسب حرارتی

10 

 

هواپیمای 

 موتورکشی 

 سانتی متر  40طول بال: 

 جنس: چوب و فوم 

 نحوه پرواز: کوک کردن کش 
9 156000 

فوم، قطعات برش  

خورده چوبی، پروانه،  

کش، چرخ، نقشه و  

 راهنمای ساخت 

کاتر، چسب حرارتی،  

 123چسب  
2 1 

11 

 
تراست ماشین 

 مقدماتی 

 سانتی متر  25طول: 

 جنس: چوب 

نحوه کار: حرکت توسط باتری  

 و موتور 

9 289000 

قطعات برش خورده،    

موتور، پروانه، کانکتور  

باتری، چرخ، قطعات  

 فلزی، راهنمای ساخت 

چسب حرارتی یا  

 123چسب  
2 1 

12 

 

هاورکرافت  

 مقدماتی 

 سانتی متر  30طول: 

 جنس: چوب و پالستیک

نحوه کار: حرکت توسط باتری  

 و موتور 

10 527000 

صفحه پالستیکی،  

قطعات برش خورده،  

بالشتک هوا، موتور،  

پروانه، دسته کنترل  

سیم دار، مقوای داکت،  

 نقشه و راهنمای ساخت 

کاتر، قیچی، چسب  

 123حرارتی، چسب  
3 1 



13 

 

ایربوت  

 مقدماتی 

 سانتی متر  35طول: 

 جنس: فوم 

حرکت توسط باتری  نحوه کار: 

 و موتور 

9 375000 

فوم، قطعات برش  

خورده، موتور، پروانه،  

کانکتور باتری، نقشه و  

 راهنمای ساخت 

 1 2 کاتر، چسب حرارتی

14 

 

 ماشین تراست 

 سانتی متر  40طول: 

 جنس: چوب و فوم و پالستیک 

نحوه کار: هدایت توسط  

 رادیوکنترل با نیروی موتور 

12 1،170،000 

قطعات برش  فوم،  

خورده چوبی، موتور،  

پروانه، میکروسروو،  

چرخ، قطعات مکانیکی،  

 نقشه و راهنمای ساخت 

کاتر، چسب حرارتی،  

، قیچی،  123چسب  

پیچ گوشتی  دمباریک،  

 کوچک چهارسو 

5 2 

15 

 

 هاورکرافت  

 سانتی متر  40طول: 

 جنس: چوب و فوم و پالستیک 

نحوه کار: هدایت توسط  

 رادیوکنترل با نیروی موتور 

12 1،130،000 

فوم، قطعات برش  

خورده چوبی، موتور،  

پروانه، میکروسروو،  

قطعات مکانیکی، نقشه  

 و راهنمای ساخت 

کاتر، چسب حرارتی،  

، قیچی،  123چسب  

پیچ گوشتی  دمباریک،  

 کوچک چهارسو 

6 2 

16 

 

 ایربوت  

 سانتی متر  40طول: 

 جنس: چوب و فوم و پالستیک 

کار: هدایت توسط  وه نح

 رادیوکنترل با نیروی موتور 

14 1،106،000 

فوم، قطعات برش  

خورده چوبی، موتور،  

پروانه، میکروسروو،  

قطعات مکانیکی، نقشه  

 و راهنمای ساخت 

کاتر، چسب حرارتی،  

، قیچی،  123چسب  

پیچ گوشتی  دمباریک،  

 کوچک چهارسو 

6 2 

17 

 

 راکت آبی ساده 

 سانتی متر  40طول: 

 پالستیک جنس: 

نحوه کار: پرتاب با نیروی آب و  

 هوا

9 56000 
بطری، صفحات    

 پالستیکی، وزنه، توپ 

کاتر یا قیچی، چسب  

 پهن 
2 1 

18 

 

راکت آبی  

 چتردار 

 سانتی متر  40طول: 

 جنس: پالستیک 

نحوه کار: پرتاب با نیروی آب و  

 هوا

11 166000 

بطری، صفحات  

پالستیکی، وزنه، توپ  

قطعات  پارچه چتر، نخ ،  

 چوبی، توپ، وزنه، کش 

کاتر، قیچی، چسب  

 ، چسب پهن 123
4 2 



19 

  140کیت درنا  

)بدون قطعات  

 الکترونیکی(

 سانتی متر  140طول بال: 

 جنس: چوب 

 برد: نا محدود 

نحوه کار: هدایت توسط  و  

 حرکت توسط باتری و موتور 

14 2،460،000 

قطعات برش خورده،    

کاور، کش بال، قطعات  

 مکانیکی 

،  123کاتر، چسب  

پیچ  سشوار،  دمباریک،  

گوشتی کوچک  

 چهارسو 

12 3 

20 
 

           +        +           +       +           + 
پک الکترونیکی  

 140درنا    1
- - 3،820،000 

)موتور+ ملخ+  

عدد    4اسپیدکنترل+  

عدد    4میکرو سروو+  

اکستنشن+ وای    سیم

 کانکتور( 

- - - 

21 

 

هواپیمای ماکت  

 پایپر چوبی 
 سانتی متر  40طول بال: 

 جنس: چوب 
 1 2 123چسب   قطعات برش خورده  152000 9

22 

 

 هواپیمای دوّار

 سانتی متر  55طول: 

 جنس: چوب 

نحوه کار: حرکت دورانی  

 توسط باتری و موتور 

9 268000 

قطعات برش خورده،  

موتور، پروانه، سیم،  

 جاباتری، کلید

  هویه و،  123چسب

پیچ ،  سیم لحیم

گوشتی کوچک  

 سیم چین ،  چهارسو

2 1 

23 

 

 قایق دلفین 

 سانتی متر  45طول: 

 جنس: فوم 

نحوه کار: حرکت توسط باتری  

 و موتور 

9 432000 

قطعات برش خورده،    

قطعات مکانیکی،  

موتور، پروانه، سیم،  

 جاباتری، کلید

چسب حرارتی،  

پیچ  ،  123چسب

گوشتی کوچک  

 چهارسو 

5 1 

24 

 

 G-40گالیدر  
 سانتی متر  40طول بال: 

 جنس: فوم 

 متر  10برد: 

9 35000 
قطعات برش خورده،  

 وزنه تعادل 
 1 1 چسب حرارتی 



25 

 
 

 مینی گالیدر
 سانتی متر  80طول بال: 

 جنس: فوم 

 متر  15برد: 

9 132000 
فوم، وزنه تعادل، نقشه  

 و راهنمای ساخت 
 2 3 کاتر، چسب حرارتی

26 

 

 آدمک هندل زن
 سانتی متر  30طول: 

 ، فلز و کاغذ جنس: چوب
9 112000 

قطعات برش خورده،  

میله، کاغذ، نی  

 پالستیکی

، چسب  123چسب  

 نواری، قیچی
2 1 

27 

 

 مینی کارت 

 سانتی متر  45طول: 

 سانتی متر  35عرض: 

 و پالستیک  جنس: فلز، چوب 

کنترل   نحوه کار: هدایت توسط 

سیم دار و حرکت طبق  

 خودروهای واقعی 

12 1،368،000 

  پروفیل آلومینیوم،

قطعات برش خورده  

  شفت فلزی،  چوبی،

موتورگیربکس، سیم،  

کلید، کانکتور،  

جاباتری، چرخ و  

قطعات کوچک  

 نیکی مکا 

دریل ستونی، سوهان،  

،  123چسب  

سیم چین،    دمباریک،

 هویه و سیم لحیم،

سو    2  پیچ گوشتی

 کوچک یا فازمتر 

12 2 

28 

 

 R-260گالیدر  
 سانتی متر  26طول بال: 

 جنس: فوم 

 کش  پرتاب با نحوه پرواز: 

9 55000 

فوم، وزنه تعادل، لیبل،  

النچر کشی، نقشه و  

 راهنمای ساخت 

 1 2 حرارتیکاتر، چسب  

 


