
A CXC Pro é uma selete completa com espaço para 2 reservas 
desenvolvida para pilotos de competição e performance que 
precisam de uma selete que permita grandes voos de cross 
country com o máximo conforto.

Seu formato ergonômico e geometria estão baseados nos novos 
projetos de parapente onde a selete é elemento fundamental para 
a pilotagem e aproveitamento de todos os recursos.

A Selete CXC Pro tem exclusivo sistema de geometria variável e 
obteve o melhor resultado de proteção dorsal entre todas as 
seletes carenadas no mercado.

CXC Pro está homologada nas normas LTF/EN em todos os 
quesitos estruturais, de operação e proteção dorsal e é oferecida 
em 3 tamanhos M - L e XL.

‘‘Desenvolvemos e testamos a selete em 
condições extremas - foram múltiplos voos de 
9 a 10 horas e voos de competição para 
oferecer uma selete que ajude a melhorar a 
performance geral do voo.’’ Marcelo Prieto - 
recordista mundial e piloto que mais 
acumulou voos de distância no mundo.

‘‘Nosso trabalho resultou em uma selete com 
excelente aerodinâmica, capacidade de 
manter o voo retilíneo e conforto em condições 
extremas.’’ Donizete Lemos - recordista 
mundial e piloto da equipe brasileira.

Ÿ Fechamento frontal em V. Fecho QF-Quick Flat 28mm;

Ÿ T-clip - Lembrete de conexão;

Ÿ Protetor de coluna certificado EN/LTF de 12cm;

Ÿ Encosto de costas anatômico;

Ÿ Recorte de ombreiras anatômico;

Ÿ Sistema ABS independente;

Ÿ Passagem de mangueira do compartimento de água;

Ÿ Cabo elástico para posicionar o acelerador;

Ÿ Capa neoprene para conexão dos bridles com o reserva;

Ÿ Sistema de bridles independentes do reserva conforme norma do EN/LTF;

Ÿ Roldana para acelerador roletrada 39mm e guia;

Ÿ Fita do ombro basculante ligada ao assento;

Ÿ Carenagem traseira aerodinâmica, inflável e com válvula;

Ÿ Assento composite;

Ÿ Acelerador de pé;

Ÿ Acionador do reserva;

Ÿ Regulagem da distância dos mosquetões entre 38 cm e 54 cm;

Ÿ Regulagens laterais próximas ao quadril;

Ÿ Regulagem lateral para a inclinação do encosto com fita de segurança;

Ÿ Fitas das pernas em V com regulagem;

Ÿ Fecho peitoral com apito para ajuste de ombreiras;

Ÿ Ajuste de comprimento e inclinação da carenagem;

Ÿ Ajuste do fechamento de carenagem;

Ÿ Container frontal 8 litros com chapa destacável para instrumentos;

Ÿ Compartimento para lastro de 4 Litros com saída de mangueira lateral;

Ÿ Compartimento de água (Hidratação);

Ÿ Compartimento Paraquedas Anti G;

Ÿ Bolso frontal Carenagem;

Ÿ 2 x Bolsos laterais;

Ÿ 2 x Porta Rádio;

Ÿ Amplo bolso para bagagem;

Ÿ Container para dois paraquedas de reserva independentes;

Ÿ Compartimento para identificação pessoal;

Ÿ Saída da mangueira do compartimento do lastro.

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

Cores

Peso x Altura

Tamanhos e Pesos

CXC Pro - sofisticação e desempenho Características

M
7,3 Kg

L
7,6 Kg

XL
7,9 Kg
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