Comfort Ponto Baixo
COMPATIBILIDADE
Compatibilidade de Chassis

Braço móvel

Ancoragem de Pilotagem
Comfort Ponto Baixo, é o nosso novo assento de uso exclusivo em
paramotores, com sistema de conexão de pilotagem de ponto baixo e
para braços móveis.
Criada com o foco de suprir a necessidade de conforto e para longos
períodos de voo e a busca de uma pilotagem mais dinâmica. Atendendo
perfeitamente os pilotos provenientes do voo livre, fazendo com que a
adaptação ao voo de motor seja mais fácil e prazerosa.

Baixa

É um assento que tem mobilidade e manobrabilidade para a prática do
slalon ou freestyle.
A Comfort Ponto Baixo é um assento para paramotor que tem tamanho
único, com um zíper para a regulagem de comprimento do piloto, sem
perder em segurança e funcionalidade.

Ancoragem do Chassis

Sua marca registrada é o conforto na parte interna, principalmente nos
ombros, na proteção dorsal e no assento. Ainda possui 2 bolsos nas
laterais, e um bagageiro que fica embaixo do assento. Possui locais para
a utilização do reserva na parte lateral (opcional), que não prejudica o
uso dos bolsos. Ainda com opção de escolha do lado, pois sabemos que
o lado a ser instalado e uma escolha individual de cada piloto.

Superior

CARACTERÍSTICAS
hCompacta;
hAjuste de tamanho;
hSistema de balança que auxilia no pouso e decolagem;
h Prolongador de assento para mais conforto e mobilidade;
hRoldanas para acelerador;
hEncosto e ombros acolchoados e anatômicos;
hFecho peitoral com apito;
hFitas auxiliares de fixação;
hLocal para conexão do sistema do paraquedas reserva bilateral e com

Inferior

ENCOSTO REMOVÍVEL COM VELCRO

zípper;
hDois bolsos laterais;
hAjustes do ângulo do assento;
hFecho T King Snap;
hFechos automáticos mais leves - King Snap;
hSuporte de elástico para acelerador;
hGuia para bridles do paraquedas reserva;
hCompartimento de bagagem abaixo do assento;
hBolso bilateral externo para espelho;
hEncosto Removível com Velcro.
*Container de reserva lateral ou frontal é opcional, vendido em separado.

PESOS E MEDIDAS
Tamanho único
Largura do assento
Comprimento do assento
Peso

40
42
3,850kg
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