Virtue2

INOVAÇÕES TÉCNICAS
Ÿ-Sistema de Bridles independentes do reserva conforme
Ÿ norma do LTF/EN;
ŸPegador das fitas (regulagem)conforme norma do LTF/EN;
ŸFecho King Snap de engate rápido ajustável de 38 a 55cm;
ŸRoldana prolongada do acelerador;
ŸRegulagem de cintura;
ŸRegulagem lateral com ‘trimmer’ e fita de segurança;

YEAR
WARRANTY

CERTIFIED
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VIRTUE 2 é a continuidade da primeira versão - sendo
incorporado anéis com elásticos para melhorar o acesso ao
apoio de pé e acelerador, (Sistema de retorno) remodelado o
encosto aumentando o conforto, novo sistema mais leve de
aceleração, bolso para rádio e novo design.
É uma selete completa para atender desde pilotos iniciantes
até pilotos avançados que desejam uma selete com bom
sistema de proteção dorsal e lateral, conforto, aerodinâmica e
pilotagem. Seu sistema para o paraquedas reserva já segue
as novas diretivas dadas pelas associações européias visando
sistemas mais fáceis e seguros de acionamento.

Sistema ABS;
ŸFechos das pernas de engate rápido;
ŸPassagem da mangueira do compartimento de água;
Recorte de ombreiras anatômico;
ŸEncosto das costas anatômico composto de espuma e
chapa de pp;
ŸProteção lateral composta de espuma;
ŸAmplo bolso lateral;
ŸFita do ombro basculante ligada ao assento;
ŸReforço Lateral para melhor distribuição de carga;
ŸFixador em elástico para o acelerador e apoio de pé;
ŸChapa de proteção de impacto e perfuração;
ŸContainer de paraquedas reserva deslizante;
ŸApoio de pé;
ŸAmplo bolso para bagagem;
ŸBolso para rádio;
ŸBolso para compartimento de água;
ŸCompartimento para identificação pessoal;
ŸSistema de retorno de apoio de pé e acelerador;
ŸProtetor de coluna 18 cm.

Sistema de bridles independentes conforme Norma (LTF) EN

TABELA DE REFERÊNCIA

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

CORES

DADOS TÉCNICOS
Peso máximo do piloto permitido: 100 kg LTF
Pruf-Nr. 11071400-11071421 SOL FLEX AB (ABS)
Tamanho da Selete

M

L

XL

Largura do assento (cm)

35

37

39

Comprimento do assento (cm)

36

38

40

Altura do ponto de confecção (cm)
Peso (Kg)

(Sem protetor de coluna, assento, paraquedas
reserva, mosquetões, proteções laterais)
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39

41

43
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