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S3 - O Projeto

A selete S3 é uma selete com design moderno que atende 

pilotos em treinamento e passageiros de voo duplo.

Possui sistema de regulagem dorsal, que proporciona 

conforto em longos períodos de voo. Conta com airbag 

abaixo do assento que atende as necessidades de 

segurança e caso seja necessário de fácil retirada. 

Seu ponto de ancoragem atual promove mais controle e 

precisão nos treinamentos de solo. 

A selete S3, quando utilizada para voo duplo facilita a 

operação com passageiro em todas as suas fases do voo.

Na decolagem possui facilidade na corrida e o 

procedimento de sentar, e ainda no pouso a facilidade de 

ficar em pé saindo do assento sem desconforto.
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Conforto - Segurança - Design moderno - 

Facilidade de operação - Durabilidade - Airbag

A selete S3 é uma selete que atende pilotos em 

treinamento e passageiros de voo duplo.

A S3 está certificado EN, os dados de certificação po-

dem ser baixados no site www.solparagliders.com.br.
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1. Compartimento de bagagem; um grande e um pequeno.  

2. Bolso para identificação pessoal (interno).

3. Chapa lateral para distribuição de carga.

4. Regulagem lateral para inclinação do encosto.

5. Bolsos de elastano nas laterais.

6. Chapa de proteção de impacto e perfuração.

7. Airbag.

8. Regulagens laterais próximas ao quadril.

Selete S3



S3 - Training / School / Passanger-Bi - 5 

9. Válvulas de entrada de ar.

10. Regulagem da distância dos mosquetões entre 35cm e 55cm.

11. Fecho peitoral com apito e ajuste de ombreiras.

12. Recorte de ombreiras anatômico e encosto de costas anatômico.

13. Ajustes de ombreiras.

14. Fechamento frontal T de segurança.

15. Sistema ABS independente.

16. Tábua do assento.

17. Fecho das pernas de engate rápido.

18. Tecido aerado para secagem rápida.
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Airbag

A selete S3 tem um Airbag  e uma placa antiperfurante 

como dispositivo para segurança, os airbags em seletes de 

voo livre vem sendo utilizado a mais de 25 anos no mundo 

todo e tem elevada eficiência nas situações em que  há 

o impacto com a superfície na área em que ele está 

projetado para atuar. 

1. Airbag removível: Fácil e prático de remover com um 

único zíper o airbag pode ser removido.

2. Válvulas: As válvulas laterais e uma frontal formam 

um conjunto de válvulas que buscam suprir o fluxo de 

ar absorvido pela frente da selete mantendo a forma e o 

volume de ar do airbag nas mais diversas fases do voo. 
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Bagagem

1. Bagagem.

2. Bolsos laterais.

A selete S3 conta com vários compartimentos. 

Estes bolsos foram projetados de tal maneira 

que evite a queda acidental de seus pertences 

durante o voo.
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Cor

Red

As cores podem ter uma pequena variação de
tonalidade conforme os lotes de materiais.
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Dados técnicos

Tamanho                M L XL

Largura do assento                        33 35 37 cm

Comprimento do assento                      37 39 41 cm

Altura do ponto de conexão     41 43 45 cm

Peso da selete com assento tradicional 2,9 3,1 3,3 kg

Peso da selete com assento composite 2,7 2,9 3,1 kg

Peso máximo do piloto 120 120 120 kg

Certificação EN EN EN

Ajustes removíveis e variáveis 1 1 1

O peso da selete inclui o assento e o airbag.
O peso da selete pode variar 150g, dependendo do 

lote de materiais e condições climáticas
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SOLPARAGLIDERS.COM.BR

vendas@solsports.com.br

 
WhatsApp - Comercial

Rua Walter Marquardt, 1180 | Barra do Rio Molha | Jaraguá do Sul | SC | Brasil | 89259-565

TELEFONE 55 (47) 3275-7753 | WHATSAPP (47) 3275-7746

TREINAMENTO / ESCOLA / VOO DUPLO

https://api.whatsapp.com/send?phone=5547992391552

