Easy

3

CARACTERÍSTICAS

A Selete Easy 3 é uma selete completa para atender
pilotos iniciantes e regulares que desejam uma selete
leve, com bom sistema de proteção dorsal e um ótimo
conforto.
Seu novo sistema para acionamento do paraquedas
reserva é menos factível a erros, simplifica o uso do
apoio de pé e acelerador e segue as diretivas dadas
pelas associações européias visando sistemas mais
fáceis e seguros de acionamento.
Para aumento de conforto e comodidade foi adicionado
o apoio de pé e nova geometria na distribuição do peso
do piloto na selete proporcionando melhores respostas
a pilotagem.

-Sistema de Bridles independentes do reserva
conforme norma do LTF-EN;
-Pegador das fitas conforme norma do LTF-EN;
-Peitoral com Fecho T King Snap de engate rápido
ajustável de 38 a 55 cm;
-Roldanas para acelerador;
-Regulagem lateral com ´trimmer´ e fita de
segurança;
-Sistema ABS;
-Fechos das pernas de engate rápido - King Snap;
-Passagem da mangueira do compartimento de água;
-Recorte de ombreiras anatômico;
-Encosto anatômico acoplado e composto de espuma
e chapa de PP ;
-Fita Easycheck para medir abertura de mosquetão;
-Passagem do cabo PTT do rádio;
-Amplos bolsos laterais;
-Fita do ombro basculante ligada ao assento;
-Reforço Lateral para melhor distribuição de carga;
-Fixador(Posicionador) em elástico para o acelerador
e apoio de pé;
-Chapa de proteção de impacto e perfuração;
-Container de paraquedas reserva 5 lapelas;
-Apoio de pé;
-Amplo bolso para bagagem;
-Bolso para compartimento de água;
-Compartimento para identificação pessoal;
-Protetor de coluna de 18 cm;
-Porta Rádio;
-Marcação de referência na fita do peitoral.

CORES

Diferença da sua antecessora:
a) apoio de pé;
b) sistema de abertura de reserva mais eficiente e
menos suscetível a erros de montagem ;
c) nova geometria para distribuição do peso, conforto e
pilotagem;
d) porta rádio.
Completamente certificada LTF/EN nos quesitos
proteção dorsal, estrutural (120 kg) e operacional.

TABELA DE REFERÊNCIA

DADOS TÉCNICOS
M

L

XL

Largura do assento (cm)

35

37

39

Comprimento do assento (cm)

36

38

40

Altura do ponto de conexão (cm)

39

41

43

Peso (Kg)

5,1

5,5

5,9

Tamanho da Selete

(Com protetor de coluna, assento e apoio de pé)

Esta tabela é apenas para referência, e não deve ser utilizada como fonte
exclusiva na decisão de tamanho da selete. Consulte seu revendedor.
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