
DESTAQUES

CARACTERÍSTICAS DE VOO
O novo Revolution foi desenvolvido a partir do renomado Evolution 2, 
seguindo os padrões de compatibilidade, podendo ser instalado na 
grande maioria dos chassis de ponto médio e baixo.
Versátil, o Revolution atende a todos tipos de voos e a todos os tipos de 
pilotos, seja de lazer, slalon, acrobacia ou cross country, além de possuir na 
sua concepção a pilotagem de alto controle e conforto.

DADOS TÉCNICOS
Tamanho S/M* L/XL*

Ajustes removíveis e variáveis 2 2

Cores Cinza Cinza

Largura do assento 38 40,5 cm

Comprimento do assento 40 43 cm

Altura do ponto de conexão 38 38 cm

Peso da selete com assento tradicional 3,4 3,6 kg

Peso máximo do piloto 100 120 kg

O novo assento de paramotor Revolution é a opção perfeita para pilotos 
exigentes, que desejam um produto sofisticado, com mais conforto, 
segurança, durabilidade, facilidade de uso e versatilidade.

REVOLUTION - ASSENTO DE PARAMOTOR

NOVIDADES
Conexão Y anti-esquecimento e desconexão rápida;•
Cordura losango de alto padrão;•
Encosto com novo design 2022;•
Bolsos laterais compactos e aerodinâmicos;•
Bolso de bagagem de 18 litros;•
Assento Honeycomb resistente, leve e à prova d’água;•
Clips de instrumentos nos ombros;•
Ombro anatômico, com fitas de ombros unificada (ajustes mais fáceis);•

Container de reserva otimizado, removível e utilizável na direita ou 
esquerda (incluso);

•

Possibilidade de uso de 2 reservas (opcional);•
Bridles de Dyneema 1.200 kg incluído (Para 1 reserva);•

Sistema de acelerador misto com roldanas e ilhós.•

MATERIAIS
Cordura Losango;•
Assento Honeycomb;•

Bridles de Dyneema.•Fitas de poliéster de 
alta tenacidade;

•

TECNOLOGIAS

ABS

Corte 
a laser

Fechos 
rápidos Comfort plus

cpl
plus
comfort

Fecho Y de 
segurança

Compartimento de bagagem 
inflável;

1

Bolsos laterais fixos;2

Bolso lateral removível de 
neoprene;

3

Compartimento de reserva;4

Espuma de proteção contra 
vibração;

5

Regulagem de 
ombro/sustentação do motor;

6

Regulagens laterais na lombar;7

Regulagem da fita de 
basculamento no assento;

8

Regulagem da profundidade 
do assento;

9

Regulagem de travamento
do prolongador de assento, 
melhorando as curvas;

10

Regulagem do ventral;11

Conexão de ombro;12

Conexão do bracinho;13

Conexão da dorsal;14

Conexão da fita de ombro;15

Conexão do olhal do 
mosquetão;

16

Conexão do Bridle de reserva;17

Clipe de acelerador ou 
instrumentos;

18

Fita peitoral com apito;19

Fecho frontal com Y com dois 
engates rápidos;

20

Cobertura de neoprene 
anti-esquecimento;

21

Sistema ABS independente;22

Assento colméia (Honeycomb);23

Encosto acoplado que respira 
e dá maior conforto;

24

Ombros anatômicos e material 
de alta densidade;

25

Tanca de fechamento do 
assento;

26

Válvula de entrada de ar do 
compartimento de bagagem;

27

Sistema de roldanas de 
aceleração;

28

Travamento do acelerador.29
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* S/M Size cover (fit) sizes Small and Medium    |    L/XL Size cover (fit) sizes Large and X Large
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