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WLToys A959 Buggy

Amikor megjelenik egy új 
AniMagazin, Hirotakának min-
dig elmondom, hogy mik közül 
lehetne választani a követke-
ző Kínai kütyük témába. Most 
egy tablet és egy telefon volt. 
Végezetül egy RC buggy lett, 
mert előbb meghozta a postás, 
mint ahogy arra számítottam.

Írta: NewPlayer



Jó dolog az RC-zés. Tetszik a repülés, 
de valahogy sosem éreztem magamhoz 
egészen közel, mindig is az autózás érde-
kelt. Így elkezdtem keresgélni magamnak 
egy kezdőknek való autót. Az első amit 
tudtam, hogy egy viszonylag kis méretűt 
szeretnék. Talán kicsit könnyebb kezelni, 
mint egy nagyobbat és nem töri el a lába-
mat ha nekimegyek. Így az 1:18-as arány 
között kezdtem el keresgélni. Ezen belül is 
a WLToys-okat kezdtem el nézni. Így nem 
sok választásom maradt, mint 4 különböző 
típus: az A949 és A979-es közöttiek. Ezek 
közül azonnal kizártam az A949-es rally au-
tót és az A979-es bigfootot. Utóbbit azért, 
mert egyszerűen nem tetszik, míg az elsőt 
azért, mert a környéken nem valami jó mi-
nőségű a beton. A közelben lévő focipálya 
annyira össze van törve, hogy nem lehetne 
rajta menni. Így maradt kettő: az A959-es 
buggy és az A969-es truck. Sokat gondol-
kodtam, de a buggy mellett döntöttem. 
Egyszerűen csak azért, mert úgy gondol-
tam, hogy többféle talajon tud menni.

 

Csomagolás

Amint megérkezett a csomag első rá-
nézésre kisebbnek tűnt, mint amire gon-
doltam. Az autó maga 25 cm hosszú és 18 
cm széles. A doboz csak annyival nagyobb, 
hogy a távirányító is elfér benne.

A csomagolást kibontva három kisebb 
dobozt láthatunk, amik mindegyikén a WL-

kább előny, 
mintsem hátrány! 
Ugyanis az egész felsze-
relés autóval, távirányító-
val együtt befér a háti tás-
kámba így nagyon egyszerűen lehet 
szállítani! Mivel az egész kicsi, de mégis 
egy erős motor van benne, így tényleg na-
gyon gyors. Nem tudtam kimérni az 50km/
h-át, de én elhiszem, hogy amit a dobozon 
állítanak azt el tudja érni a kicsike.

Régi szokásom, hogy amit csak lehet 
azt szétszedek. Volt réges-régen egy Por-
sche 911-es RC autóm. Azt is szétszedtem, 
de sajnos úgy, hogy egy ollóval elvágtam 
a kábeleit… Azóta is amit csak lehet szét-
szedek, így ezt is. Ám ezt annyira egyszerű 
volt szerelni, hogy nem okozott különö-
sebb gondot a szétszedés, majd az ösz-
szerakás. Eléggé sok minden egyben van. 
Például az elektronikát egy nyák lapra sze-

relték, amibe két kábel bemegy, egy szal-
lagkábel pedig kijön. Nem egy bonyolult 
szerkezet az egész autó! Ami még nagyon 
tetszik, hogy mindenféle alkatrészt lehet 
hozzá kapni: a kasznitól kezdve a motoron 
át, még a legapróbb csavarok is fellelhető-
ek! Így nem nagy gond ha az ugratásokba 
bele feledkezünk, véletlen fejre állunk és 
nekibukfencezünk egy vasoszlopnak. 
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Toys logója van felfestve. Ezek közül nem 
meglepő módon a legnagyobb az autót 
tartalmazza, amit még gyors szorítókkal 
is rögzítettek. A másik kettőben 
van a távirányító és a töltő. Íz-
lésesen és profin csomagolva, 
egyáltalán nem egy gagyi kí-
nai cucc hatását keltve! Nem 
vagyok nagy híve a csicsás 
csomagolásnak, mert azt 
csak kidobjuk utána, de en-
nek egészen örültem. Amúgy a 
dobozt azóta is itt tartom a szobám-
ban, mert eléggé jópofa a festés is rajta.

Az autóka

Az autót a csomagolásból kivéve első 
gondolatom az volt, hogy ez milyen ki-
csike. A második meg, hogy ez milyen… 
négyzetalakú… Nem egészen az a hosszú-
kás autó formája van, mint amire számítot-
tam. Ez mondjuk mint kiderült később in-

„Mivel az egész kicsi, 
de mégis egy erős 

motor van benne, így 
tényleg nagyon gyors. 
Nem tudtam kimérni 
az 50km/h-át, de én 

elhiszem hogy amit a 
dobozon állítanak azt 
el tudja érni a kicsike.”



Megtörtént eset, de jelenthetem az 
autónak nem esett baja! Ja, de! Lejött a 
festés egy-két helyen…

Ami viszont kicsit elszomorít, hogy az 
egész autó teljesen műanyag. Még a fő-
tengely és a rajta lévő fogaskerekek is, így 
pl. a rugók nálam már rojtosak.

Hol lehet vele csapatni?

Az RC autók istene ezt a jószágot a 
homokra teremtette! Nem a tengerparti 
süppedősre kell gondolni, hanem inkább 
arra a kemény földre, amit az emberek 
már kitapostak. De nagyon jól megállja a 
helyét a betonon is. Én a helyi focipályára 
szoktam lejárni, ahol a beton fel van töre-
dezve, mert a környékbeli fák gyökerei fel-
törték. Ágak és levelek vannak mindenhol. 
valamint kis apró kavicsdarabkák. Semmi 
gondot nem okoz neki, vígan elmegy rajta!

Bent a lakásban nem ajánlom. Az ala-
csony has magasság miatt eléggé képes 

sze a nagy sebességnél csak annyit jelent, 
hogy hírtelen irányt változtatunk, de ez 
pont eléggé zavaró.

Nem igazán értem, hogy ez mitől lehet. 
Elvileg a főtengely elég jól le van zárva, 
hogy ne mehessen bele valami. Nekem 
viszont rendszeresen bennragad egy kis 
kavics, vagy valami kosz, amit ki kell rázni 

menet közben. Egyszer a fő fogaskerék 
két foga közé ragadt be egy kavics darab, 
ami aztán rendesen szétdarálta a motoron 
lévő fogaskereket. Most azon van egy ka-
vics alakú bemélyedés. Működik, nem okoz 
problémát, de azért mégis kellemetlen ez 
így.

Van még egy furcsaság. Az elektro-
motor egy kicsit melegszik. Van rajta egy 
hűtőborda, de egy jó menet után az autó 
alja is eléggé be tud melegedni. Egyszer 
annyira bemelegedett, hogy a kasznit 
megbarnította belülről! Égett szag is volt 
utána nagyon. Azóta vágtam a kasznira 
két pici lyukat szellőzésnek, de szerintem 
még fogok rá ilyeneket vágni. A nagyobb 
modelleken azt néztem, hogy ventilátort 
szoktak alkalmazni. Arra itt szerintem nem 
igazán van lehetőség. Ha majd rám jön a 
barkácsolhatnék, akkor lehet, hogy készí-
tek rá valami hőelvezető csövet.
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fentragadni a küszöbön, arról 
nem is beszélve, hogy nincsen 
elég hely arra, hogy az ember 
a maximális sebességet elérje a 
lakáson belül! Ezzel szépen ki kell 
menni az udvarra, utcára, parkolóba.

Vagy esetleg egy tornaterembe! Egy-
szer apukámmal elvittük egy iskola torna-
termébe, a parkettára. Kanyarodni nem 
igazán lehetett, mert mindig kicsúszott a 
kerék. És pontosan ezért volt jó, mert ösz-
sze vissza csúszkáltunk! Farolgattunk 
és más egyéb őrültségeket csináltunk. 
Próbáltunk kiépíteni egy pályát, 
de azt igazából nem lehetett kö-
vetni, úgyhogy a pályaelemeket 
széthordtuk az autóval. 

 Negatívumok

A legnagyobb negatívum, amit el lehet 
mondani, hogy műanyagból készült min-
den egyes alkotóelem. Én értem, hogy ki 
lehet cserélni, meg tök jó, meg miegyéb, 
de akkor is… egy műanyag fogaskerék, 
kicsit vicces egy 50km/h-val száguldozó 
autón! Nekem már a bal első kerék egy 
kicsit csálé, így félrehúz az autó. Ezt per-
sze még meg tudtam oldani egy kis trim-
meléssel, de lassan vennem kell hozzá új 
alkatrészeket.

Az alacsony hasmagasság miatt elég 
sokszor beleakad a dolgokba. Na ez per-

„Az RC autók istene ezt 
a jószágot a homokra 

teremtette! Nem a 
tengerparti süppedősre 

kell gondolni, hanem 
inkább arra a kemény 

földre, amit az emberek 
már kitapostak.”



Arra itt szerintem nem igazán van lehe-
tőség. Ha majd rám jön a barkácsolhatnék, 
akkor lehet, hogy készítek rá valami hőel-
vezető csövet csinálok rá.

A vezetés élménye

Egyszerűen leírhatatlan az élmény, az 
ezer wattos vigyor, ami kiül az arcunkra, 
amikor maximális sebességgel belehajtunk 
a száraz levelekbe és azok szétrepülnek!

Vagy amikor olyat ugratunk, hogy fejre 
állunk tőle, bukfencezünk hármat és utána 
megyünk tovább.

Vagy amikor a vizes leveleken pörgünk 
körbe körbe.

Vagy amikor egy balkanyar után, hirte-
len jobbra megyünk, mert kiakarjuk kerülni 
a betonban lévő lyukakat, de helyette ol-
dalazva megyünk bele és pördülünk párat. 
Közben persze a gázról nem vesszük le a 
kezünket, így amint talpra esünk, már me-
gyünk is tovább!

És még számtalan ilyet lehetne még 
mondani, de a lényeg mindig az lesz, hogy: 
egyszerűen hatalmas élmény az autó ve-
zetése!

Gyártó: WLToys
Típus: A959
Súly: 1.7 KG

Hossz: 245 mm
Szélesség: 175 mm
Magasság: 94 mm
Menet idő: 10 perc
Sebesség: 50Km/h
Frekvencia: 2.4Ghz
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Összegzés

Egy szóval: Igen, igen és igen! Maximá-
lisan! Mindenkinek kell egy, aki legalább 
alap szinten szereti az RC autózást. Én 
egyáltalán nem bántam meg, hogy meg-
vettem. A kezdőknek tökéletes, mert nem 
drága, lehet bütykölni. Gyors és egész jól 
irányítható. Haverok közül és a családban 
is aki eddig kipróbálta mind azt mondta, 
hogy neki is kell egy.

És már két dolog biztos: ha 
nem lesz nagyon rossz idő, 
akkor az egyik hétvégén ki-
viszem a gördeszka parkba 
ugratgatni, az szerintem jó 
móka lesz. A másik pedig, 
hogy fogok venni egy A969-es 
truckot! Nekem az is kell!

„Egyszerűen leírhatatlan az élmény, az ezer 
wattos vigyor, ami kiül az arcunkra, amikor maxi-
mális sebességgel belehajtunk a száraz levelekbe 

és azok szétrepülnek!”



Facebook Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCLC409w_cCYzc512sw5rlHw
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