
Ÿ  Sistema de Bridles independentes do reserva; Amplo 

compartimento de bagagem;

Ÿ Peitoral com Fecho QF - Quick Flat 28mm de engate rápido 

ajustável de 38 a 56 cm;

Ÿ Roldana Prolongada do acelerador;

Ÿ  Regulagem lateral com passador e fita de segurança;

Ÿ Sistema ABS;

Ÿ Fechos das pernas de engate rápido com proteção de 

neoprene;

Ÿ Recorte de ombreiras anatômico; 

ŸEncosto das costas anatômico composto de espuma e 

chapa de PP; 

Ÿ  Fita do ombro basculante ligada ao assento com 

regulagem; 

Ÿ  Reforço Lateral para melhor distribuição de carga; 

Ÿ  Fixador em elástico para o acelerador e apoio de pé;

Ÿ Apoio de Pé

Ÿ Sistema para acelerador;

Ÿ Chapa de proteção de impacto e perfuração;

Ÿ  Dois Containers de paraquedas reserva (inferior e 

superior);  

Ÿ Bolso para Bagagem;

Ÿ Suporte para o apoio de pé;

Ÿ Sistema para desconectar o apoio de pé;

ŸProtetor de Coluna 14cm.

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

Cor

Peso x Altura

Peso

Tamanhos Disponíveis

wasabi 3

Com a experiência vencedora dos mais importantes títulos 

de acrobacia do mundo em parceria com os melhores pilotos, 

a nova selete Wasabi 3 atende as demandas dos pilotos acro 

e freestyle. Também pensada nos pilotos buscando seus 

limites e que desejam voar com maior segurança.

A Wasabi 3 permite a instalação de dois paraquedas reserva 

em posições estratégicas, o compartimento do reserva 

inferior foi desenvolvido e permite também o uso dos 

modelos tipo "Rogallo". 

O compartimento do reserva superior é inovador, 

desenvolvido observando as características dos containers 

de paraquedas de Base jump, proporcionando maior volume 

em espaço e precisão no acionamento.

Características Selete

-Peso  5,850 Kg - tamanho L

Incluindo: protetor de coluna e tábua do assento.
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