
-  Protetor de coluna de 18 cm de maior absorção;
-  Container de paraquedas reserva 5 lapelas;
-  Proteção lateral  composta  de  espuma e chapa de PP;
-  Airbag Cygnus removível;
-  Apoio de pé;
-  Bolso interno para rádio
-  Sistema de Bridles independentes do reserva;
-  Peitoral com Fecho T Cobra  de engate rápido ajustável  
   de 38 a 55 cm;
-  Regulagem lateral com “Trimmer” e fita de segurança;
-  Sistema ABS;
-  Fechos das pernas de engate rápido;
-  Passagem da mangueira do compartimento de água ou  
   cabo do rádio;
-  Recorte de ombreiras anatômico;
-  Encosto das costas anatômico composto de  espuma,  
   tecido aerado e chapa de PP;
-  Bolsos laterais;
-  Fita do ombro basculante ligada ao assento;
-  Reforço Lateral para melhor distribuição de carga;
-  Chapa de proteção de impacto e perfuração;
-  Compartimento para bagagem de 22 Litros;
-  Compartimento para identificação pessoal;
-  Marcação de referência na fita do peitoral;
-  Bolso para compartimento de água;
-  Elástico para fixação do acelerador e/ou apoio de pé;
-  Guias para apoio de pé;
- Quatro roldanas e 2 guias para bom funcionamento do 
   acelerador.

Inovações e recursos técnicos

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

Cor Spring 2

Cores Spring 2 com Airbag

Dentro da filosofia da melhoria contínua de nossos 
produtos, o que era bom ficou ainda melhor: O 
conjunto Spring 2 Airbag Cygnus + protetor de 18 
cm obteve a melhor performance já alcançado em 
testes de certificação de proteção dorsal. 
O objetivo da Spring 2 Airbag além de melhorar a 
proteção do piloto, foi de aumentar o conforto em voo 
e a pilotagem, apresentar um sistema de abertura de 
reserva mais eficiente e menos suscetível a erros de 
montagem e simplificar o uso do apoio de pé e 
acelerador. 
Estas são as principais características da selete 
destinada para pilotos que visam segurança máxima 
sem abdicar do design, praticidade e de todos os 
recursos que uma selete completa pode oferecer.
Spring 2 Airbag é uma selete 2 em 1 onde 
desconecta-se o Airbag através de um zíper e a selete 
se transforma na versão Spring 2 com proteção de 
18 cm.

* As duas versões de uso são certificadas EN-LTF - 
EAPR-GZ-7377/11.

A mais completa Selete 2 em 1 do mercado
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