Reverse

A Selete
A nova Selete Calliplox Reverse é uma versão da já
conhecida Mountain Light Calliplox com mais recursos de
conforto e a possibilidade de uso como mochila. Leve e com
baixo volume atende todos os tipos de pilotos: de lazer e
cross country incluindo o sistema de proteção dorsal Airbag
Cygnus.
Sua mochila é confortável e tem detalhes para uso em
caminhadas mais longas.
O sistema integrado para o paraquedas reserva já segue as
novas diretivas dadas pelas associações européias visando
sistemas mais fáceis e seguros de acionamento.
Certificada LTF/EN DHV GS-03-0375-10 em todos os
quesitos operacionais e estruturais (120 kg).

Características Selete
ŸRegulagem lateral com trimmer e fita de segurança;
ŸSistema ABS;
ŸAssento composite;
ŸFechos das pernas de engate rápido King Snap;
ŸPassagem da mangueira do compartimento de água;
ŸRecorte de ombreiras anatômico;
ŸEncosto das costas anatômico composto de espuma e chapa

de pp;
ŸAmplo bolso lateral;
ŸFita do ombro basculante ligada ao acento;
ŸReforço Lateral para melhor distribuição de carga;
ŸFixador em elástico para o acelerador e apoio de pé;
ŸContainer de paraquedas reserva deslizante;

Peso

ŸApoio de pé;

-Peso 5 Kg - tamanho L

ŸAmplo bolso para bagagem;
ŸBolso para compartimento de água;
ŸCompartimento para identificação pessoal;

Tamanhos Disponíveis

ŸSistema de Bridles independentes do reserva conforme

S, M, L, XL e XXL

norma do LTF-EN;
ŸPegador das fitas conforme norma do LTF-EN;

Peso x Altura

ŸFecho de engate rápido ajustável de 38 a 55 cm King Snap;
ŸRoldana prolongada do acelerador;
ŸRegulagem de cintura.

Características Mochila
ŸFixador para garrafa de água
ŸCompartimento para identificação pessoal
ŸFita peitoral regulável
Esta tabela é apenas para referência, e não deve ser utilizada como fonte
exclusiva na decisão de tamanho da selete. Consulte seu revendedor.

Cores

ŸApoio para mãos
ŸOmbreiras reguláveis e almofadas
ŸBarrigueira estabilizadora acolchoada
ŸAjuste de altura das alças
ŸCostas acolchoadas na parte em contato com a cintura
ŸEspaço interno total de 130 litros - L
ŸEncosto das costas anatômicos com isomanta
ŸBolso na barrigueira.
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