TEMAT NUMERU

PROJEKTY WAKACYJNE

NOTATNIK KONSTRUKTORA

Sklepy internetowe
dla modelarzy
Współczesne modelarstwo znacznie różni się od takiego,
jakie znamy sprzed powiedzmy 20–30 lat. Po pierwsze,
uderza dostępność podzespołów i różnych aparatur
do zdalnego sterowania modelami. Po drugie, w sklepach można znaleźć gotowe zestawy modeli. O ile nikogo nie dziwi to w wypadku miniaturowych pojazdów,
o tyle nowością są samoloty tzw. ARF lub RTF, a więc
prawie lub całkiem gotowe do użytku. Wystarczy zasilić
model i w górę!
Tradycyjnie, od zarania dziejów „Elektroniki Praktycznej”, w sierpniu zajmujemy się tematami wakacyjnymi, a z racji tego, że wielu
elektroników zajmuje się modelarstwem, od czasu do czasu warto
też przyjrzeć się, co dzieje się w tej dziedzinie.
Wiedza konstruktora-elektronika bardzo przydaje się w modelarstwie, które współcześnie jest okupowane przez skomplikowane
moduły rejestrujące obraz, transmitujące dane, nawigacyjne, stabilizujące lot i inne. Wszystkie one są zasilane za pomocą regulatorów
napięcia, akumulatorów, menedżerów zasilania itp. Wszystkie te urządzenia niby łatwo połączyć, ale często okazuje się, że zmuszenie ich
wszystkich do współpracy często nie jest już takie proste. Na przykład sygnały z żyroskopu sterują serwomechanizmami z użyciem algorytmu PID, a poszczególne człony algorytmu regulacji wymagają
nastaw. Tu bardzo przydaje się wiedza z zakresu regulacji i programowania. A kontrolery lotu? Urządzenia nawigacyjne?
Wróćmy jednak do tematyki, której jest poświęcony ten artykuł pełniący jednocześnie funkcję swoistego katalogu firm. Dla
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ułatwienia postanowiliśmy sporządzić wykaz sklepów internetowych i stacjonarnych, które mają w ofercie artykuły dla modelarzy.
Poszukiwaliśmy przede wszystkim sklepów oferujących modele latające, pływające lub jeżdżące – zdalnie sterowane. Wyjątek stanowią
modele redukcyjne do sklejania. Skontaktowaliśmy się za pomocą
poczty elektronicznej z firmami wymienionymi w tabelach, prosząc
o potwierdzenie oferty.
W tabeli 1 umieściliśmy wykaz firm, które potwierdziły ofertę oraz
podały dodatkowe informacje. W tabeli 2 wymieniliśmy firmy, które
odpowiedziały na nasz e-mail, potwierdzając ofertę, ale nie chciały
niczego dodawać do tego, co o nich napisaliśmy. W tabeli 3 wymieniliśmy firmy, które nie odpowiedziały na e-mail i nie potwierdziły
swojej oferty. Ich witryny widnieją w Internecie, ale… Rozumiemy,
że współcześnie są miliony ofert marketingowych, niekoniecznie dopasowanych do potrzeb, ale naszym zdaniem jeśli w ten sposób firma
reaguje na kontakt z prasą, to jak zachowa się np. załatwiając reklamację klienta? Warto się nad tym zastanowić. Nie oznacza to, że przedsiębiorstwa z tabeli 3 nie istnieją, ale raczej bardziej to, że nie są one
zainteresowane szerszym zaprezentowaniem swojej oferty i znalezieniem nowych klientów na oferowane produkty. A wydaje nam się,
że właśnie elektronicy konstruktorzy mogą być kapitalnym gronem
świadomych klientów, którzy potrafią właściwie skonfigurować i wykorzystać nawet te bardzo zautomatyzowane modele.
Nasze tabele można potraktować jako ułatwienie podczas poszukiwania modeli oraz komponentów przeznaczonych do ich budowy.
Krótki opis oferty pozwoli na szybkie zorientowanie się, czego możemy szukać w danym miejscu, a dane teleadresowe, czy taki sklep
jest w naszej okolicy. Dla ułatwienia sklepy są ułożone w kolejności
alfabetycznej (według nazw).

Sklepy internetowe dla modelarzy
Tabela 1. Firmy, które potwierdziły ofertę i podały informacje dodatkowe
Logo, adres strony www

Asortyment

e-modelik.pl
www.e-modelik.pl
sklep@e-modelik.pl

Uniqon Ewa Lewandowska
www.drony.net

Dodatkowe informacje

• Modelarstwo
kolejowe
• Modele do sklejania: pojazdy wojskowe, samochody,
lotnictwo, szkutnictwo, motocykle
• Akcesoria

Internetowy

Wszystkie produkty oferowane w sklepie e-modelik.pl są dostępne w naszym magazynie logistycznym, dzięki czemu zamówienia są realizowane
na bieżąco, bez konieczności długiego oczekiwania
na dostawę. Nasz magazyn dokłada wszelkich
starań, by każde zamówienie zostało dokładnie
zapakowane i zabezpieczone przed uszkodzeniem.

• Drony
profesjonalne
i rekreacyjne,
gimbale ręczne

Internetowy,
stacjonarny:
ul. Podgórna 65,
87-300 Brodnica

Drony.net to jeden z pierwszych w Polsce
sklepów oferujących wielowirnikowce.
Oferujemy fachową pomoc, doradztwo
w wyborze sprzętu, szybką realizację
zamówień i wsparcie posprzedażowe.

• Składanie
dronów

bok@drony.net

Rodzaj sklepu

• Samoloty

• Akcesoria

• Systemy FPV
do transmisji
obrazu
Tabela 2. Firmy, które mają strony internetowe i potwierdziły stan oferty
Nazwa, logo, adres strony www
Actuna Sp. z o.o.
www.sklep.actuna.pl
sklep@actuna.pl

Ata sp. z o.o.
www.zabawki-modele.pl
info@zabawki-modele.pl

Asortyment

Rodzaj sklepu

•
•
•
•
•
•
•
•

Drony wyścigowe FPV
Anteny RC, FPV
Drony (części)
Multikoptery, helikoptery, samoloty
Samochody, czołgi
Łodzie i żaglówki
Modele do sklejania
Akcesoria

Internetowy

•
•
•
•
•
•
•
•

Auta elektryczne i spalinowe, ciężarówki, czołgi
Drony i helikoptery
Samoloty
Modele statyczne: militarne i cywilne
Modele pływające
Maszyny budowlane i rolnicze
Zestawy edukacyjno- konstrukcyjne
Akcesoria i części zamienne

Internetowy, stacjonarny:
Aleje Jerozolimskie 179, CH Blue City
(poziom +3, lokal 25), Warszawa

REKLAMA

 POLECANY PRODUKT

 Modele zdalnie sterowane marki Syma są wiodącymi produktami
w branży RC.
 Drony marki Syma przeznaczone są do zabawy i zastosowań
profesjonalnych.
 Małe quadrocoptery Syma doskonale nadają się dla młodszych
użytkowników, którzy nie mają doświadczenia z modelami
latającymi.
 W zależności od modelu, marka Syma proponuje przydatne funkcje
i wyposażenie swoich produktów, na przykład w: kamerę HD,
system stabilizacji, funkcję auto startu, zawisu, akrobacje
w powietrzu, planowanie trasy oraz tryb inteligentnej
orientacji lotu.
 Modele Syma zapewniają zabawę, inspirację i przygodę!
ul. Lwowska 146A
22-300 Krasnystaw

tel. 22 350 03 35
email: sklep@gimmik.pl

www.gimmik.net
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Tabela 2. cd.
Nazwa, logo, adres strony www
Botland B. Derkacz Sp. J.
www.botland.com.pl
biuro@botland.com.pl

F3M Jakub Kowalski
www.ef3m.pl
biuro@f3m.pl

Asortyment

Rodzaj sklepu

•
•
•
•

Zestawy Lego
Zestawy edukacyjne
Modele zdalnie sterowane
Drony RC: rekreacyjne, półprofesjonalne, wyścigowe

Internetowy

•
•
•
•
•
•

Modele zdalnie sterowane: drony, samoloty
Samochody
Łodzie
Modele do sklejania: plastikowe i drewniane
Latawce
Części i akcesoria

Internetowy, stacjonarny:
ul. Rechniewskiego 6, Warszawa-Gocław

• Drony profesjonalne i rekreacyjne, budowa na specjalne
zamówienie, dla rolnictwa i geodezji
• Samoloty (spalinowe, elektryczne, szybowce), modele
na uwięzi)
• Samochody
• Łodzie
• Akcesoria

Internetowy, stacjonarny:
ul. Grunwaldzka 99, Poznań

• Samoloty, głównie szybowce i elektroszybowce
• Akcesoria

Internetowy

• Drony: profesjonalne, do nauki latania (bez kamery),
rekreacyjne (z kamerą), wyścigowe
• Akcesoria

Internetowy, stacjonarny:
ul. Morska 153, Gdynia

• Zestawy modeli samolotów polskich do samodzielnego
montażu

Internetowy

•
•
•
•
•
•

Latawce, rakiety, balony
Helikoptery, samoloty, szybowce
Samochody, drony, łodzie
Akcesoria, elektronika, osprzęt
Materiały do budowy
Modele plastikowe

Internetowy, stacjonarny:
ul. Stefana Baleya 3, Warszawa,
ul. Zawalna 7B, Wrocław

Modelmotor Jacek Nowak
www.modelmotor.pl
sklep@modelmotor.pl

•
•
•
•
•
•

Samoloty, helikoptery
Samochody, czołgi
Łodzie
Modele do sklejania
Rakiety
Akcesoria

Internetowy, stacjonarny:
ul. Morawskiego 2i, Poznań

P.P.H. Hobby-Model
www.hobby-model.pl
sklep@hobby-model.pl

• Modele z tektury i drewna (w tym balsowe)
• Modele RC: latające, pływające, jeżdżące
• Modele do sklejania i inne

Internetowy, stacjonarny:
ul. Okrzei 4a, Krosno
Internetowy

Paweł Gułaś Vene Point
www.gimmik.net
sklep@gimmik.pl

•
•
•
•
•
•

Fun & Fly Piotr Kopras
www.funandfly.pl
sklep@funandfly.pl
www.szkolauav.pl
Kiljan Artykuły Przemysłowe
www.rcgliders.pl
biuro@rcgliders.pl

MegaDron.pl
www.megadron.pl
biuro@megadron.pl
Model Partner, Eljot
www.modelpartner.ig.pl
modelpartner@telvinet.pl

Modele.sklep.pl
www.modele.sklep.pl
info@modele.sklep.pl

PitStop
www.pitstop.org.pl
pitstopsklep@gmail.com

Pojazdy w wersji mini, samochody osobowe i terenowe
Maszyny budowlane i rolnicze
Roboty i transformersy, slot cars
Zabawki z klocków
Czołgi, drony, żaglówki, łodzie
Akcesoria

• Modele kolekcjonerskie, do sklejania, drewniane,
składane
• Kartonowe
• Kolejnictwo
• Modele zdalnie sterowane: jeżdżące, pływające, latające
• Zabawki, latawce
• Akcesoria

Internetowy, stacjonarny:
ul. Stanisławowska 5, Warszawa

•
•
•
•
•
•

Internetowy

Czołgi, samochody
Drony, samoloty, śmigłowce ,
Łodzie
Latawce, balony
Modele do sklejania
Akcesoria

ProTech Adrian Kuglin
www.emodel.pl
sklep@emodel.pl
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Tabela 2. cd.
Nazwa, logo, adres strony www

Asortyment

Rodzaj sklepu

•
•
•
•
•
•
•

Samoloty (szybowce, akrobaty, combat)
Drony, helikoptery
Łodzie
Czołgi RC
Balony, rakiety
Samochody
Akcesoria

Internetowy, stacjonarny:
ul. Jana Pawła II 15, Koszalin

•
•
•
•

Drony, helikoptery, samoloty
Samochody, motocykle
Łodzie
Akcesoria

Internetowy, stacjonarny:
ul. Targowa 12, Sosnowiec

Rcforfun
www.rcforfun.pl
kontakt@rcforfun.pl

•
•
•
•

Modele kołowe
Modele latające
Modele pływające
Akcesoria

Internetowy, stacjonarny:
ul. Stefana Pogonowskiego 8/2,
Warszawa-Żoliborz

Riku Modelsport
www.riku.pl
firma@riku.com.pl

• Szybowce, motoszybowce, samoloty, śmigłowce, drony
• Modele kołowe (elektryczne, spalinowe, zabawki RC,
Traxxas)
• Modele pływające
• Akcesoria

Internetowy

•
•
•
•
•

Internetowy, stacjonarny:
ul. Stefana Czarnieckiego 15, Wrocław

Radio-Modele inż. Jacek Gonczar
www.radio-modele.pl
sklep@radio-modele.pl

RC4MAX
www.rc4max.com
rc4max@rc4max.com

Susco
www.rc.susco.pl
biuro@susco.pl

Drony, helikoptery, samoloty
Czołgi, samochody
Łodzie
Roboty
Akcesoria

Tabela 3. Firmy, które mają strony internetowe, ale nie potwierdziły swojej oferty
Nazwa firmy, logo, strona www
Adam Delingos RC Forever
www.rcforever.pl
adam@rcforever.pl
Art Hobby RCM
www.arthobby.pl
arthobby@arthobby.pl
Celeman A.K.C.K. Manulik s.c.
www.flytoy.pl
sklep@flytoy.pl
F.H.U. Bartosz Jaśkiewicz
www.sterujzdalnie.pl
poczta@sterujzdalnie.pl

Asortyment
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Helikoptery, samoloty, drony
Samochody
Łódki
eMonoCykle
Akcesoria
Samochody
Samoloty, drony, helikoptery, szybowce, motoszybowce
Akcesoria
Drony: amatorskie, wyścigowe, profesjonalne
Samochody
Helikoptery, samoloty
Modele do sklejania
Helikoptery, drony
Motocykle, samochody, transformersy
Maszyny budowlane i rolnicze
Czołgi
Łodzie
Roboty
Akcesoria

Rodzaj sklepu
Internetowy

Internetowy
Internetowy

Internetowy

REKLAMA

 POLECANY PRODUKT
 Oferujemy łodzie zdalnie sterowane dla początkujących i zaawansowanych
modelarzy – zarówno do zabawy, jak i profesjonalne motorówki RC z silnikiem
benzynowym.
 W stałej ofercie mamy: motorówki, ślizgacze, katamarany, jachty, łodzie
wyścigowe i łodzie zanętowe dla wędkarzy.
 Oferujemy modele w wersji RTF, gotowe do zabawy po wyjęciu z pudełka oraz
modele do częściowego lub pełnego montażu (PNP, ARF, KIT).
 W ofercie posiadamy łodzie sprawdzonych
i niezawodnych producentów, takich jak:
Syma, Double Horse, Joysway, TW (Volantex),
Graupner, GPX Extreme oraz części zamienne
i akcesoria do łodzi zdalnie sterowanych.
ul. Lwowska 146A
22-300 Krasnystaw

tel. 22 350 03 35
e-mail: sklep@gimmik.pl

www.gimmik.net
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Tabela 3. Firmy, które mają strony internetowe, ale nie potwierdziły swojej oferty
Nazwa firmy, logo, strona www
Firma Leda Gurdek Bożena
www.abc-rc.pl
sklep@abc-rc.pl
Flyproject
www.flyproject.com.pl
rma@flyproject.com.pl
Krzysztof Dziobon RC Modelsport
www.sklep.rcmodelsport.pl
dks@rcmodelsport.pl

Max sp. z o.o.
www.modelemax.pl/pl
sklep@modelmax.pl

MaxiModel
www.maximodel.pl
sklep@maximodel.pl
Mix Model
www.mixmodel.pl
sklep@mixmodel.pl
Model Making
www.modelmaking.pl
model@modelmaking.pl
Modelarnia.pl
www.modelarnia.pl
sklep@modelarnia.pl
Modele-Centrum
www.modele-centrum.pl
modelecentrum@gmail.com

Nakan
www.nakan.pl
sklep@nakan.pl
Nastik
www.nastik.pl
nastik@nastik.pl
NeoRobots Sp. z o.o.
www.neorobot.pl
sklep@neorobots.pl

Ol-Pen Model
www.modelarski.com
modelarski@op.pl

RC Hobbies
www.rchobbies.pl
info@rchobbies.pl
RC Trax Koszalin
www.rctrax.pl
sklep@rctrax.pl
RC-Planeta
www.rc-planeta.pl
biuro@rc-planeta.pl
RCpro
www.rcpro.pl
tomek@rcpro.pl
Satamax
www.satamax.pl
satamaxstore@gmail.com

Sklep modelarski Agtom
www.agtom.eu
agtom@agtom.eu
Tomasz Germański – German RC
www.germanrc.pl
biuro@germanrc.com.pl
ZHU Bocian Piotr Cieślar
www.bocianmix.pl
modele@bocianmix.pl
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asortyment
Zestawy Arduino
Drony
Modele i zabawki dla dzieci
Akcesoria
Drony: wyścigowe FPV, półprofesjonalne, profesjonalne
Zabawki
Akcesoria
Samochody
Samoloty, helikoptery, drony
Łodzie
Modele do sklejania
Samochody
Akcesoria
Quadrocoptery, helikoptery (elektryczne i spalinowe)
Samoloty (spalinowe i elektryczne), szybowce, modele na uwięzi
Samochody (spalinowe i elektryczne)
Maszyny budowlane
Łodzie i inne
Akcesoria
Modele kolekcjonerskie: wyścigowe, Formuła 1, samochody w tym retro: rajdowe, policja, taxi
Maszyny rolnicze, traktory i inne

•
•

Samoloty, śmigłowce, szybowce i motoszybowce
Akcesoria

Internetowy

•

Modele lotnicze: balony, gumówki i wolnolatające, latawce, latawce akrobacyjne, modele
na uwięzi i inne
Modele zdalnie sterowane: Park Flyer, samoloty, szybowce
Akcesoria
Drony, samoloty
Samochody, łódki
Zabawki RC
Modele plastykowe, metalowe, drewniane
Akcesoria
Samochody
Drony, samoloty, helikoptery
Łodzie i czołgi
Osprzęt

Internetowy

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samochody
Helikoptery, drony
Łodzie
Czołgi
Akcesoria
Modele zdalnie sterowane
Łódki
Drony, samochody
Samoloty, szybowce
Osprzęt
Zestawy edukacyjne, humanoidy
Zestawy Lego, klocki edukacyjne, roboty użytkowe
Zestawy edukacyjne
Zabawki kreatywne
Zestawy do montażu
Zabawki interaktywne
Modele zdalnie sterowane: samoloty, czołgi
Elektroszybowce, śmigłowce, drony
Samochody (elektryczne i spalinowe)
Maszyny budowlane
Roboty-zabawki
Akcesoria
Samochody elektryczne i spalinowe
Helikoptery, samoloty, szybowce, drony
Łodzie elektryczne
Akcesoria
Samochody
Samoloty, multikoptery, helikoptery
Akcesoria
Samochody
Samoloty, drony, helikoptery
Łodzie
Czołgi i inne
Akcesoria
Drony, samoloty
Samochody
Łodzie
Akcesoria
Samochody
Samoloty, śmigłowce, drony
Łodzie i żaglówki
Czołgi
Rakiety i latawce
Akcesoria
Modele kolekcjonerskie: samochody, samoloty, motocykle, wozy strażackie, samochody rajdowe
i wyścigowe, maszyny budowlane, śmigłowce i inne
Modele do sklejania: maszyny wojskowe, samoloty, samochody, statki i okręty i inne
Modelarstwo RC: samochody, samoloty, helikoptery, łodzie,
Akcesoria
Samochody, motocykle
Samoloty, helikoptery , drony
Rakiety
Łodzie
Akcesoria
Szybowce, elektroszybowce, samoloty (spalinowe i elektryczne)
Helikoptery, drony
Samochody spalinowe i elektryczne
Łódki elektryczne, żaglówki
Akcesoria
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Rodzaj sklepu
Internetowy

Internetowy
Internetowy, stacjonarny:
ul. Niwa 23a, Nowy Targ

Internetowy, stacjonarny:
ul. Okopowa 6a, Jelenia Góra

Internetowy

Internetowy, stacjonarny:
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 6, Warszawa
ul. Grzegórzecka 45, Kraków
ul. Puławska 31A, Piaseczno
Internetowy, stacjonarny:
ul. Dekabrystów 33, Częstochowa
ul. 1-go Maja 38 b, Dąbrowa Górnicza
ul. Paderewskiego 63, Katowice
ul. Roentgena 46, Warszawa
ul. Fiołkowa 16, Bielany Wrocławskie
Internetowy

Internetowy

Internetowy, stacjonarny:
ul. Marcelińska 100/205, Poznań

Internetowy, stacjonarny:
ul. Poniatowskiego 9, Odolanów

Internetowy

Internetowy, stacjonarny:
ul. Bohaterów Warszawy 15, Koszalin
Internetowy, stacjonarny:
ul. Sienkiewicza 17, Opole

Internetowy

Internetowy, stacjonarny:
ul. Przędzalniana 90, Łódź

Internetowy, stacjonarny:
ul. Władysława Jagiełły 6, Kraków

Internetowy

Internetowy

