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Product-Feature-Icons

Yeni TEQUILA
Zihnini boşalt. Daha önemlisi için.

2014 yılında Armin Harich TEQUILA4’ü 
Heidelberg’den Avusturya sınırına kadar 
tüm Almanya boyunca uçurduğunda, ya-
maç paraşütü camiasında »300 kilomet-
relik bir uçuş, orta düzey bir kanatla nasıl 
başarıldı?« diye sorulurken, bizim skywalk 
olarak cevabımız; »Son derece kolay!« 
şeklindeydi. İlk piyasaya sürüldüğü yıl 
olan 2004’ten bu güne TEQUILA serileri, 
şaşırtıcı şekilde kolay kullanılabilir perfor-
mansı yine beklenmedik derecede basit 
uçuş karakteristikleri ile birleştirmektedir.

Yeni TEQUILA5’de geleneksel TEQUILA 
tarifine çok sayıda yenilik ekledik. Per-
formansa yönelik kanat profili, hücum 

kenarında »shark-nose«, güncellenmiş 
3D biçimlendirme; kanadın uçuş karak-
teristiğini daha stabil kılarken, farkedilir 
düzeyde bir performans artışı sağlamak-
ta. Bu özellikler kendini en çok düzensiz 
hava akımları içinde uçarken belli et-
mektedir. TEQUILA5 bu kondisyonlarda 
huzurlu ve stabil kalırken, termiklere de 
bir önceki versiyona göre daha keskin bir 
şekilde giriş yapar. Termikleri merkezle-
mek daha da kolaylaşırken, hepsi daha 
iyi bir tırmanma becerisine dönüşür. 
skywalk’un kendine özgü JET FLAP tek-
nolojisi ise, kalkış ve inişte fenomenal bir 
yavaş uçuş performansı sergiler.
TEQUILA5’de hızlı alçalma teknikle-
ri konusunda da geliştirmeler yaptık. 
Spiral giriş ve çıkışlar kolaylaştırıldı. 

Ayrılmış A kolonları sayesinde basitçe 
uygulanan kulak kapatma belirgin bir 
çöküş sağlarken, sakin duran kulak uç-
ları manevrayı stressiz bir şekilde uy-
gulamanızı sağlamakta.

Daha fazla söze gerek var mı? Geliştiri-
ci ekibimizin başarısı gayet dengeli bir 
orta-düzey kanat ortaya koydu. Diğer 
B sınıfı kanatlara göre TEQUILA5 uçuşta 
sizi rahatsız eden unsurlardan zihninizi 
uzaklaştırır ve en önemli olana odaklan-
manızı sağlar. Bu kanat yüksek eğlence 
faktörünü, uzun XC uçuşlarını fazlasıyla 
basitleştiren bir performansla birleştirir. 
Size de uçmak kalır.

Rigid Foil: Hücum kenarında esnek çubuklar: Toplam 
ağırlığı azaltır, kanat profilini korumaya yardımcı olur, iç 
basıncın sürekliliğini sağlar, kalkış uçuş ve acil durumlarda 
kanadın tepkilerini iyileştirir.

3D-Shaping: Hücum kenarına eklenen bantlar ile mü-
kemmel kanat formu, daha az sürtünme ile daha fazla 
performans.

C-Wires: C ipleri ile kumaş bağlantı noktaları üzerinde,
ip yerine bulunan plastik destekler ile düşük direnç ve daha 
iyi performans.

Mini Ribs: Firar kenarında ikiye bölünmüş hücreler ile: 
stabil form- daha az sürtünme ve daha fazla hissedilebi-
lir firar kenarı.

Automatic Sand Release System: Temizlenebilir kulak
uçları ile kanadınızı kolaylıkla kumdan arındırabilirsiniz. 
Kumsallarda daha güvenli uçuşlar sizi bekliyor.

3 Line Levels: 3 aşamalı çatallanmayan ip dizilimi ile daha 
az sürtünme, daha iyi süzülüş.

2 Main Lines: Her bir kolonda 2A, 2B, 2C, ip dizilimi ile, 
daha az ip, daha az sürtünme, ayırma kolaylığı, ve daha iyi 
performans.

Teknoloji Tutkumuz 
Mini Ribs’den C-wires’a, 3B biçimlendirmeye,

skywalk kanatları sofistike teknolojiler

ile üretilmektedir. Aşağıda bulunan küçük

simgeler kanatlarda kullandığımız teknolojilerin 

her birinin ne anlama geldiği konusunda

bilgi vermektedir.

Bir teknoloji ise skywalk kanatlarının tamamında

ortak olarak bulunur – patentli »JET FLAP« sistemi

ile stol noktasına yaklaştığınızda size ekstra

fren mesafesi sunarak, istenmeyen durumlara

engel olur ve tırmanma performansını artırır.

Shark Nose: Türbülansta iç basıncı yüksek tutmaya yardımcı 
olacak hava desteğini sağlar. Hız sistemi kullanımında daha az 
sürtünme ve daha çok performans sunar.

Speed Control Handle: Arka kolonda yer alan tutma yerleri 
hız sistemi kullanımı sırasında aktif pilotaj uygulamayı ve bu 
sayede türbülanslarda kubbeyi daha iyi kontrol etmeyi sağlar.

Loops & Hooks: Kanadın üst yüzeyinde bulunan halka di-
kişler sayesinde kaygan veya dik zeminlerde kalkış imkanı.

skywalk kanatlarında bulunan teknolojiler:

  Tasarımcı Alex Höllwarth tüm prototipleri kendi

elleriyle test eder. Burada Alex, TEQUILA5’in otomatik spiral çıkışı 

özelliğini final prototipi üzerinde denemekte.

JET FLAP: Derin stol noktasındaki yedek gücünüzdür.
Dar ve güçlü termiklerde tırmanış potansiyelini artırır, stol 
noktasına giden fren yolunuzu uzatır ve uçuşta güvenli
hızı korumanızı sağlar.

 Ü R Ü N  T A N I T I M I

Ürün Özellik Simgeleri
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MESCAL

CHILI

CHILI 4MESCAL5

CAYENNE5TEQUILA5
69 69 69 69

22,68 24,10 26,07 27,85

19,43 20,65 22,34 23,87
12,06 12,43 12,93 13,36
9,68 9,98 10,38 10,72

6,41 6,41 6,41 6,41

4,92 4,92 4,92 4,92
5,0 5,2 5,5 5,8

75-95 85-105 95-115 105-130

57 57 57 57 57

21,39 24,59 26,40 28,28 30,23

18,34 21,08 22,64 24,25 25,92
10,99 11,79 12,21 12,64 13,07

8,79 9,43 9,77 10,11 10,45
5,65 5,65 5,65 5,65 5,65

4,21 4,21 4,21 4,21 4,21

4,9 5,2 5,5 5,8 6,1
55-77 70-95 85-105 95-115 105-135

38 38 38 38 38

22,36 25,80 27,47 29,20 31,28

18,88 21,79 23,21 24,66 26,42

10,36 11,13 11,48 11,84 12,25

8,10 8,70 8,97 9,25 9,58
4,80 4,80 4,80 4,80 4,80

3,47 3,47 3,47 3,47 3,47

4,6 4,8 5,0 5,2 5,4

55-77 70-95 85-105 95-120 110-135

MESCAL5 öğrenim süreciniz ve termik-
lerdeki ilk uçuşlarınız için geliştirdiğimiz 
yeni başlangıç kanadıdır. Özellikle kalkış 
ve iniş şartları zorlaştığında veya termik 
türbülanslarında dengeli uçuş davranış-
ları ve tamamen basitleştirilmiş özellik-
leri ile deneyimli pilotların da beğenisini 
kazanmaya yöneliktir. 

MESCAL5’i bir önceki nesile göre »daha 
üstün« kılmak için MESCAL’in 4 nesli 
boyunca kazandığımız bilgi birikimi-
ni kullandık. Sonuç ise tamamen yeni 
nesil bir yamaç paraşütü oldu. Bir çok 
ufak detayı geliştirdik ve bir o kadar da 
yeni özellik ekledik. 4,8 uzunluk genişlik 
oranına sahip kompakt tasarım, bir ön-
ceki versiyona göre daha fazla sel sayısı, 
»shark-nose« ve hücum kenarında çift 

3D biçimlendirme gibi yenilikçi tekno-
lojiler öğrenci pilotların dikey boyutu 
deneyimlemelerini daha da kolaylaştırdı. 
Ayrıca keyif amaçlı uçanlar için de daha 
çok eğlence barındıran bir kanat oldu. 
MESCAL5 ile başlangıç pilotları hızlı bir 
öğrenim süreci elde ederken, tecrübeli-
ler ise en sevdikleri uçuş bölgesinde ra-
hatlatıcı bir akşam üzeri uçuşunun keyfi-
ni çıkaracaklar.

MESCAL
Kolay eğitim ve uçuş.

Sel sayısı
Yüzey alanı (m²)

İzdüşüm alanı (m²)

Kanat açıklığı düz (m)
Kanat açıklığı izd. (m)

Uzunluk genişlik oranı düz
Uzunluk genişlik oranı izd.

Ağırlık (kg)
Kilo limitleri (kg)

CHILI EN-B sınıfında maksimum perfor-
mansın ve dengeli uçuş karakterinin 
bileşimidir. Bu sebepten yeni bir CHILI 
geliştirmek ürün geliştirme ekibimiz için 
basit bir görevden daha fazlasına dönüş-
tü. CHILI4 tasarımına başlamadan önce, 
bolca zamanı CHILI pilotlarından ge-
len yorumları değerlendirmeye ayırdık.
İstekler bizim için göreve dönüştü. 

CHILI, pilotlarına frenler üzerinde daha 
fazla geri bildirim ve daha sezgisel bir 
dönüş idaresi sağlıyor. Yeni bir fren hattı 
düzenlemesi ile, fren hareketi daha er-
gonomik ve konforlu bir aralıkta gerçek-
leşiyor. Gerçek shark-nose profili ve titiz-
ce tasarlanan hücre yapısı, tüm hücum 
açılarında sürekli iç basınç sağlanmasını 
ve stabil düz süzülüşü sağlıyor. Daha pü-
rüzsüz bir yapı ile tüm hızlarda artan sü-
zülüş performansı yanı sıra, CHILI’nin ka-
rakteristiği olan »termik ısırma« özelliği, 
endüstrininen üst seviyesinde tırmanma 
kabiliyeti sunuyor.

CHILI
İyi. Kolay. Daha iyi.

Sel sayısı
Yüzey alanı (m²)

İzdüşüm alanı (m²)

Kanat açıklığı düz (m)
Kanat açıklığı izd. (m)

Uzunluk genişlik oranı düz
Uzunluk genişlik oranı izd.

Ağırlık (kg)
Kilo limitleri (kg)

Sel sayısı
Yüzey alanı (m²)

İzdüşüm alanı (m²)

Kanat açıklığı düz (m)
Kanat açıklığı izd. (m)

Uzunluk genişlik oranı düz
Uzunluk genişlik oranı izd.

Ağırlık (kg)
Kilo limitleri (kg)

Sel sayısı
Yüzey alanı (m²)

İzdüşüm alanı (m²)

Kanat açıklığı düz (m)
Kanat açıklığı izd. (m)

Uzunluk genişlik oranı düz
Uzunluk genişlik oranı izd.

Ağırlık (kg)
Kilo limitleri (kg)
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69 69 69 69
21,52 22,68 24,10 26,07

18,44 19,43 20,65 22,34

11,75 12,06 12,43 12,93
9,43 9,68 9,98 10,38
6,41 6,41 6,41 6,41

4,92 4,92 4,92 4,92

3,7 3,9 4,1 4,3
60-85 75-95 85-105 95-115

38 38 38 38 38

19,87 22,36 25,80 27,47 29,20

16,78 18,88 21,79 23,21 24,66

9,76 10,36 11,13 11,48 11,84

7,63 8,10 8,70 8,97 9,25
4,80 4,80 4,80 4,80 4,80

3,47 3,47 3,47 3,47 3,47

2,7 3,0 3,3 3,5 3,6

55-70 55-77 70-95 85-105 95-120

70-85 77-90 – – –
 

57 57 57 57

21,39 24,59 26,40 28,28

18,34 21,08 22,64 24,25
10,99 11,79 12,21 12,64

8,79 9,43 9,77 10,11
5,65 5,65 5,65 5,65

4,21 4,21 4,21 4,21

3,7 4,1 4,3 4,6
55-77 70-95 85-105 95-115

45 45 45 45 
22,17 25,54 28,30 30,32 

18,85 21,72 24,06 25,78

10,74 11,52 12,13 12,56
8,5 9,12 9,61 9,94

5,20 5,20 5,20 5,20

3,84 3,84 3,84 3,84

3,9 4,2 4,5 4,9
50-75 70-95 85-110 100-130

75-80 95-100 110-115 130-135

Sel sayısı
Yüzey alanı (m²)

İzdüşüm alanı (m²)
Kanat açıklığı düz (m)
Kanat açıklığı izd. (m)

Uzunluk genişlik oranı düz

Uzunluk genişlik oranı izd.

Ağırlık (kg)

Kilo limitleri (kg)

Sel sayısı
Yüzey alanı (m²)

İzdüşüm alanı (m²)

Kanat açıklığı düz (m)
Kanat açıklığı izd. (m)

Uzunluk genişlik oranı düz
Uzunluk genişlik oranı izd.

Ağırlık (kg)
Kilo limitleri (kg)

* Dyneema kolonlar ile, normal kolonlar +150 g

CUMEO araç yollarından uzakta kalkış 
yapmayı tercih eden, performansı ara-
yan XC pilotları veya basitçe XC ekip-
manını hafifletmek isteyenler için geliş-
tirdiğimiz yamaç paraşütüdür. CUMEO 
sevilen kanadımız CHILI konseptinin 

hafif materyaller ile yorumlanmış halidir. 
Ağırlığı azaltırken, XC pilotlarının uçuş 
sırasında farkı hissetmeyeceği şekilde 
hareket ettik. Bu sayede CUMEO, uçuşta 
CHILI gibi pürüzsüz ve istikrarlıdır. Pilo-
ta aynı hassas geri bildirimi sağlar, aynı 
dengeli uçuş karakteristiklerini gösterir 
ve fren hissi olarak aynı sezgisel dönüş 

iradesini uygulamaya olanak verir. Fren 
basınçlarını ve fren uzunluklarını ise XC 
pilotlarının saatler süren rotalarda rahat 
etmelerine yönelik olarak uyarladık.

Fark? Çantadayken, kalkış noktasına 
çıkan yürüyüşlerde, ve efsanevi bir XC 
uçuşu sonrasında eve dönerken...MASALA tırman-uç pilotları ve uçuş 

ekipmanını yanında taşıyan para-alpi-
nistler için geliştirdiğimiz yamaç para-
şütüdür. En hafif kanadımız olan MA-
SALA katlandığında küçücük olur ve en 
minimal sırt çantasına bile sığar. Ancak 
MASALA dağcılar için sadece bir aşağıya 
süzülme aracı değildir. Keyifli sevk idare-
si ile termik uçuş sevenleri de heyecan-
landıran MASALA, XC pilotlarına ise bir 
termikten diğerine süzülürken fazlasıyla 
performans sağlar. LTF/EN-A sertifikalı 
bu hafif yamaç paraşütünü uçurmak öy-
lesine kolaydır ki, başlangıç pilotları için 
yamaç paraşütü dünyasına bu malzeme 
ile adım atmak mümkündür. XXS ve XS 
boylarında genişletilmiş kilo limitleri 
ile hafif pilotların da ilgisini çekeceğini 
düşündüğümüz MASALA, aynı zaman-
da küçük kalkış alanlarından kalkmayı 
seven tırmanıcılar veya rüzgar biraz sert 
eserken sahilde yelken uçuş yapmaktan 
hoşlananlar için de cazip bir kanat olma-
yı başarıyor.

CUMEO
Hafifletilmiş performans.

MASALA
Özgürlük. Her gün.

Sel sayısı
Yüzey alanı (m²)

İzdüşüm alanı (m²)

Kanat açıklığı düz (m)
Kanat açıklığı izd. (m)

Uzunluk genişlik oranı düz
Uzunluk genişlik oranı izd.

Ağırlık* (kg)
Kilo limitleri (kg)

Genişletilmiş kilo limitleri (kg)

Sel sayısı
Yüzey alanı (m²)

İzdüşüm alanı (m²)
Kanat açıklığı düz (m)
Kanat açıklığı izd. (m)

Uzunluk genişlik oranı düz

Uzunluk genişlik oranı izd.
Ağırlık (kg)

Kilo limitleri (kg)

Genişletilmiş kilo limitleri (kg)
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80 80 80
21,50 23,00 24,40

18,54 19,83 21,04

12,27 12,69 13,07
10,00 10,35 10,66
6,99 6,99 6,99

5,40 5,40 5,40

4,0 4,2 4,4

65-90 85-105 95-1158

POISON X-ALPS

X-ALPS
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TONKA
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ultralight miniwing  –  LTF09: C/D EN: C/D

x-wing  –  LTF09: B/C | EN: B/C
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X-ALPS 3
XXS XS S 

80 80 80
20,50 21,50 22,40

17,67 18,54 19,30

11,98 12,27 12,57
9,77 10,00 10,21
6,99 6,99 6,99

5,40 5,40 5,40

3,3 3,4 3,5

65-85 70-90 80-95
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34 34

14,06 17,46

11,89 14,76
8,22 9,16

6,40 7,13
4,80 4,80

3,44 3,44
2,1 2,4

60-85 (D) 60-90 (C)

X-ALPS
Her gram önem taşıdığında.

Radikal bir şekilde hafifletilmiş yapısıy-
la X-ALPS3, her gramın önem taşıdığı 
durumlarda başarı için temeli oluşturur. 
X-ALPS3, Red Bull X-Alps 2017 yarışma-
sında en iyi beş sonuçtan dördünü elde 

ederek etkileyici bir şekilde kendini ka-
nıtlamıştır.
X-ALPS3, performans sınıfı kanadımız 
POISON X-ALPS’in gelişimi niteliğinde-
dir. Malzemelerde, iç konstrüksiyonda 
ve kolonlarda yaptığımız azaltımlar, ağır-
lığı 20% oranında düşürmemizi sağladı. 

Bu 3 kolonlu yamaç paraşütünün kalbin-
de skywalk’un gelişmiş Speed Control 
sistemi yatar. Bu sistem speed-bar kulla-
nırken hücum açısını arka kolonlar yar-
dımıyla kontrol etmenize ve türbülans 
içinde yüksek hızlarda uçuş gerçekleştir-
menize olanak verir.

TONKA
Küçük. Hafif. Ve acayip hızlı

TONKA2 yeni ufuklar açıyor. LTF/EN serti-
fikalı kanatlar arasında 11.8 m² izdüşüm-
sel alanı ile en küçük yüzeye sahip ve 
2.1 kg ağırlığı ile en hafifler arasında. 

TONKA2, MASALA2 hafif tırmanış kana-
dını temel alan tasarımıyla sadece sü-
per-hafif değil, aynı zamandada küçük 
katlama hacmi ile çok az yer kaplıyor, 
son derece hızlı, ve metrekaresine göre 
çok iyi bir süzülüş sağlıyor. Daha az di-
namik bir uçuş ve daha az hız isteyen 
pilotlar için ikinci bir boyda 3 metrekare 
daha büyük olarak da sahip olmak müm-
kün. Tüm bunlar TONKA2’yi tırman-uç 
meraklıları ve macera yarışçıları için mü-
kemmel partner yapıyor. Red Bull Dolo-
mitenmann yarışmasında 3 podyum po-
zisyonu - daha fazla söze gerek var mı?

Sel sayısı

Yüzey alanı (m²)
İzdüşüm alanı (m²)

Kanat açıklığı düz (m)
Kanat açıklığı izd. (m)

Uzunluk genişlik oranı düz
Uzunluk genişlik oranı izd.

Ağırlık (kg)
Kilo limitleri (kg)

Sel sayısı
Yüzey alanı (m²)

İzdüşüm alanı (m²)

Kanat açıklığı düz (m)
Kanat açıklığı izd. (m)

Uzunluk genişlik oranı düz
Uzunluk genişlik oranı izd.

Ağırlık (kg)
Kilo limitleri (kg)

Sel sayısı
Yüzey alanı (m²)

İzdüşüm alanı (m²)

Kanat açıklığı düz (m)
Kanat açıklığı izd. (m)

Uzunluk genişlik oranı düz
Uzunluk genişlik oranı izd.

Ağırlık (kg)
Kilo limitleri (kg)

Sel sayısı
Yüzey alanı (m²)

İzdüşüm alanı (m²)

Kanat açıklığı düz (m)
Kanat açıklığı izd. (m)

Uzunluk genişlik oranı düz
Uzunluk genişlik oranı izd.

Ağırlık (kg)

Kilo limitleri (kg)
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JOIN‘T4
crossover harness – LTF09 I max 120 kg

chocolate navy coal
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CULT

< 158 - 172  168 - 182 178-200 >
3,9 4,2 4,9

30,5x41 33x44 36x48

Yeni birşeyler yaratmak için sıra dışı yol-
ları tercih etmek gerekir. Yeni genel kul-
lanım harnesimiz CULT için, farklı spor 
dallarından hareket biçimlerini analiz-
ledik, kinematikler, ergonomi ve ürün 
tasarımı konusunda incelemeler yaptık. 
Sonuçta yüksek konforu, maksimum gü-
venliği, kullanım kolaylığı, kaba olmayan 
hatları ve yüksek kalite materyalleri ile 
yeni standartlar oluşturan bir harnes or-
taya çıktı. CULT’da ön plana çıkan yüksek 
konforun temeli, ideal baskı dağılımı ve 
destek sağlayan yeni »Power Frame« güç 
dağılımı. Yamaç paraşütü harnesinde bir 
ilk olarak sırt kısmının uzunluğu pilota 
göre ayarlanabiliyor. Bu CULT’ın pilotu-
na, sanki bir terzinin elinden çıkmışcası-
na uyumlu olmasını sağlıyor. Ayrıca ayar-
lanabilir göğüs kolonu, omuz askıları ve 
sırt ayarı üzerinde »+« ve »-« işaretleri 
olan halkalar sayesinde harnesin tepki-
leri modern bir otomobilin amortisörleri 
gibi ayarlanabiliyor. Başlangıç pilotları 
ve profesyoneller ilk andan itibaren kon-
foru hissedecek ve yamaç paraşütünü 
sezgisel ve güvenle idare ettirecek.

CULT
Uçuşa geç. Yerleş. İyi hisset.

JOIN‘T
Birlikte. Gökyüzünde.

JOIN’T serileri tüm dünyada en sevilen 
tandemler arasındadır. Bunun sebebi 
JOIN’T ile uçmanın eğlenceli olmasıdır. 
JOIN’T tandem tamamıyla dengelidir 
ve sevk idaresi kolaydır. Yeni JOIN’T4 
ile eğlence henüz yerde iken başlıyor. 3 
kolonlu tasarım kalkış öncesinde ipleri 
ayırmayı kolaylaştırıyor. Buna ek olarak, 
azaltılmış ip uzunlukları ve daha hafif 
kubbe ekipmanınızın toplam ağırlığını 
pozitif yönde etkiliyor. Sonuçta kanadı 
çekerken kubbe eşit ve güvenilir bir şe-
kilde tırmanıyor. Doğal olarak JOIN’T4 ‘ü 

tasarlarken bir önceki versiyonuna göre 
performansı ve sevk idareyi geliştirmek 
bizim için önemliydi. 3D biçimlendirme, 
shark-nose ve C-wires gibi gelişmiş tek-
nolojiler siz ve yolcunuzun bulut taba-
nına daha hızlı ulaşmanızı ve ardından 
bir sonraki buluta doğru hareket etme-
nizi sağlayacak. Mini-rib’lerin kullanımı 
ile elde edilen yumuşak fren basıncı ve 
dengeli sevk idare, profesyonel tan-
dem pilotlarını etkilemeyi başaracak. 
Türbülans içerisinde kanadın verdiği 
rahatlık hissi, uçuşu yolcu için unu-
tulmaz kılacak. Ve sıra tekrar yeryüzü-
ne dönmeye geldiğinde, ergonomik 

kolonlardaki kulak kapatma asistanı 
çabucak inişe yönelmeye yardımcı ola-
cak. Hassas frenler, son yaklaşım esna-
sında fazla enerjiyi yumuşak bir inişe 
çevirmeyi kolaylaştıracak.

Üretimde kullanılan dayanıklı malze-
meler ile, JOIN’T4 profesyonel kulla-
nıma son derece uygundur. Ve yine 
tandem kanadımızı 2 farklı boyda su-
nuyoruz. Bu sayede hafif ve ağır yol-
cu-pilot kombinasyonları kendine uy-
gun olanı seçmekte zorlanmayacak.

  Değişken sırt uzunluğu ayarı:

omuz kolonlarının uzunluğu 

pilota göre ayarlanabilir.

  Yeni Power Frame ideal basınç dağılımı ve

desteksağlar – uçuşta konfor garantili!

  Dağcılıktan ilham alınan SAR

halkası (search & rescue): 

Kablolu vinç ile kurtarılmaya olanak sağlar

  RECCO reflektör:

Yansıtıcı malzeme arama kurtarma

için görünürlük sağlar.

Sel sayısı
Yüzey alanı (m²)

İzdüşüm alanı (m²)

Kanat açıklığı düz (m)
Kanat açıklığı izd. (m)

Uzunluk genişlik oranı düz
Uzunluk genişlik oranı izd.

Ağırlık (kg)
Kilo limitleri (kg)

Pilot Boyu (cm)
Ağırlık (kg)

Oturma tahtası (cm)
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RANGE X-ALPS 2

RANGE AIR
RANGE X-ALPS

S M L

<170 170 - 183 182 >

1,9 2,1 2,3

ultralight competition harness – LTF09 I max 100 kg 

160 - 176   173 - 184   183 - 200
1,8 1,9 2,0

S M L

1

3

89
7 10

4

2
611

5

black

petrol

RANGE X-ALPS
Minimal toplanmış boyutlar.
Maksimum aerodinamik.
Full konfor.

RANGE X-ALPS2 ile skywalk yeni bir sınıf 
tanımladı. Tamamen kapalı, EN/LTF ser-
tifikalı ultra-hafif harnes, karabinalar ve 
koruma dahil yalnızca 1.8 kg ağırlığında. 

RANGE X-ALPS2, tırman-uç atletleri, 
yarışmalarda limitleri zorlamak 

isteyen XC pilotları ve en hafif malzeme-
ye sahip olmak isteyenler için geliştiril-
di. Ancak, bu hafiflik ve performans XC 
pilotlarının konfor ve güvenlikten ödün 
vermeleri anlamına gelmiyor. Benzersiz 
sırt koruma PermAir teknolojisi ile ge-
leneksel köpük ve hava yastığı tipindeki 
koruyucuların avantajlarını birleştiriyor. 
Koruyucunun kalkış öncesinde tama-
men şişmiş konumda olması kalkışta 

maksimum güvenliği sağlıyor. Hava dı-
şarı çıkarıldığında ise RANGE X-ALPS2 50 
litrelik bir çantanın içine rahatlıkla sığa-
biliyor.
skywalk’un yeni Power Frame özelliği 
pilota mükemmel uyum sağıyor, 2 klipsli 
Get-up sistem girmeyi ve çıkmayı basit-
leştiriyor ve kolayca ulaşılan ayarlar kişi-
ye özgü ayarlamaların uçuşta yapılabil-
mesine olanak veriyor.

* harnes, karabinalar hariç, navlaka dahil.

Pilot Boyu (cm)
Ağırlık* (kg)

1 -  Power Frame

2  -  Yedek paraşüt V-line kanalı

3  -  Ön yedek sistemi ve entegreli kokpit

4  -  Karbon foot-plate

5  -  Ram-air burun

6  -  Saklama bölümü »koltuk«

7  -  Saklama bölümü »arka«

8  -  Lycra iç cep

9  -  Aerodinamik ram-air arka uzantı

10 -  RECCO® reflektör

11 -  PermAir teknolojili koruyucu

  (18cm kalınlık | 32G).

Bir bakışta RANGE X-ALPS2 ‘nin

teknik altyapısı:

Pilot Boyu (cm)
Ağırlık (kg)

  Minimal alanda 

ekstrem hafiflik:

RANGE X-ALPS 2  tüm

gereksinimleri  sonuna

kadar karşılıyor.

  Red Bull X-Alps 2017’de tüm katılımcıların üçte biri bizim ultra-hafif 

harnesimiz ile yarışmaya katıldı. Bize verdikleri geri bildirimler, üretime 

girecek olan RANGE X-ALPS2 modelinin 

konforunu, günlük kullanım değer-

lerini ve dayanıklılığını geliştir-

memize yardımcı oldu.
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İşler ters gittiğinde, yedek paraşütünüze 
100% güvenmelisiniz. Bu sebepten PEP-
PER CROSS LIGHT açılım süresi ve salınım 
stabilitesinde yeni standartlar oluşturur-
ken sürüklenmeyi de minimuma indirir. 
Bu özellikler cross tipteki yedeğin simet-
rik oluşundan kaynaklanmaktadır. Mak-
simum güvenlik ağır olmayı gerektirmez. 
PEPPER CROSS LIGHT çok hafif olması ve 
küçük katlama hacmi açısından bir çok 
yedek paraşütten daha öndedir. En kü-
çük boyu yalnızca 990 gram gelmektedir. 
Eğer yedeğinizi kendiniz katlıyorsanız, 
kendi ip bölmesi olan navlaka çok ho-
şunuza gidecek. Dayanıklı malzemeler 
yedek paraşütün uzun yıllar eskimeme-
sini sağlar. İster sportif bir cross harne-
sinde kullanın, ister ultra hafif tırman uç 
ekipmanıyla... PEPPER CROSS LIGHT her 
zaman yanınızdadır.

PEPPER 
Güvenli bir iniş için.

Yüzey alanı (m2)
Navlaka dahil ağırlık (g)

Panel Sayısı

Maks. yük ile irtifa kaybı (m/s)

EN sertifikalı maksimum kapasite (kg)
LTF/EN sertifikası evet evet evet

ÇOK HAFİF
(990g ‘dan başlayan)

YÜKSEK
STABİLİTE

HIZLI 
AÇILMA

DÜŞÜK
ÇÖKÜŞ HIZI

MİNİMUM
SÜRÜKLENME

DAYANIKLI 
MALZEME

ALPINE sırt çantası
Beden M: 135l. Ağırlık: 1,045 kg,
Beden L: 175l. Ağırlık: 1,180 kg

Sağlam işçiliği ve manyetik bel keme-
ri tutucusu gibi akılcı tasarımlarıyla 
ALPINE bir pilotun uçuşa götürmek 
isteyeceği her şeyi alır.

HIKE sırt çantası
Hacim: 55l, Ağırlık: 460g,
Hacim: 80l, Ağırlık: 580g

Katlanınca oluşturduğu hacim, ağırlığı
ve sırttaki konforu ile rakipsiz HIKE, hafif 
ekipmanlar için yeterli iç hacim sunar ve 
Tırman-Uç maceralarınız için ideal yoldaşı-
nız olur.

HIKE şişe tutucu
Boyutlar: Yükseklik = 18 cm,
Çap = 9 cm

Omuz askılarına velcro ile bağ-
lanan pratik şişe tutucu.

SOFTBAG
Uzunluk: 2,86m | Ağırlık: 470g

Sel sel katlamanın kolay yolu.
Optimal havalandırma. Dış bant ayrıca 
sıkıştırma sağlar.

EASY BAG
hızlı toplama çantası
Hacim: 200l,  Ağırlık: 800g

EASY BAG kanadınızı ve harnesinizi 
hızla toplamanızı sağlar. 200 litre 
hacim sağlayan çanta yalnızca
800 gr. ağırlıktadır. 

Tavsiye edilen aksesuar:

Pratik ekipmanlar … skywalk pilotları için.

Daha fazla bilgi:
shop.skywalk.info

  Kare yedek paraşüt PEPPER CROSS LIGHT

hafiflikle maksimum güvenliği birleştirir. 

Bu sebepten yedek paraşüt 

sistemimiz eşsizdir.
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STANDARD fren halkası

3 farklı versiyon:
- mıknatıslı
- dönebilen ve çıtçıt
- dönebilen ve mıknatıs

Tandem terazisi REGULAR

Alüminyum destekli sert tandem 
terazisi, optimal ağırlık dağılımı için 
iki farklı bağlantı noktası içerir. Dahili 
yedek paraşüt hattı, butonlu otoma-
tik açılıp kapanan ana karabina ve 
anti-twist özelliği. Ağırlık: 269g.

Hız sistemi

İki aşamalı hız çubuğu,
ipler, brummel kancaları, 
stoper dahil.

 RUNNER matara
 Hacim: 0,75l
 Ağırlık: 133g

Kırılmaz tritan şişe, HIKE şişe tutucu
ile de uyumlu, BPA içermez, çift kilit 
sistemi.

Kokpit

Geniş, açısı ayarlanabilir konsol, 
tek boy.

WEDGE sırt çantası
Hacim: 15l, Ağırlık: 380g

Günlük kullanım veya dağcılık 
aktiviteleri için çanta. V biçimli 
tasarım, yüksek konfor, bir çok 
detay.

ULTRA TRAIN sırt çantası
Hacim: 18l, Ağırlık: 360g

Ultra hafif sırt çantası, hızlı tırmanış 
için. Su torbası açıklığı, baton yerleri, 
yan cepler, değerli eşyalar için göz, 
orjinal Red Bull X-Alps logosu.

TRIPLE LOCK Alüminyum 
karabinalar

Ağırlık: 63g | Dayanım: 20kn

Kompresyon çantası

Havalandırmalı ve sıkıştırmalı iç çanta ile
kanadınızı küçültün, 4 boy:

- XS: Mini-wing’ler için, Ağırlık: 100g
- S: Hafif yamaç paraşütü, Ağırlık: 142g
- M: Yamaç paraşütü, Ağırlık: 211g
- L: Tandem yamaç paraşütü, Ağırlık: 241g

      Sıkıştırma bandı

      Kaliteli, pedli toplama bandı.
Tek boy. Renk: siyah. Ağırlık: 90g.

      Hafif sıkıştırma bandı

         Hafif, pedli toplama bandı.
Tek boy. Renk: siyah. Ağırlık: 46g.

ERGO fren halkası

Ayarlanabilir, mıknatıslı 
fren halkası.

HIKE fren halkası

Hafif, 2 farklı versiyon:
velcro ile / çıtçıtlı.

Kolon torbası

İki çeşit:
Riserbag Light: Ağırlık: 19g
Riserbag Classic: Ağırlık: 29g.

İlk yardım kiti

Bandajlar, acil durum battaniyesi, 
kene cımbızı ve acil durum bıçağı.
Ağırlık: 184g.

STORAGE BAG PLUS gül çanta

Kanadı kısa sürede toplamak için ideal. Mesh havalandırma. 
Tek boy. Ağırlık: 494g.

Windsock
Boyutlar: 95cm x 23cm

          BANDANA

Çok fonksiyonlu bandana esnek 
kumaştan üretilmiştir. Baş, saç ve 
boyun için rüzgardan korunma
ve ısınma.

Bel çantası

Telefon, cüzdan, piller, yedek ipler ve 
diğer gereçler - bel çantası uzun bir uçuş 
gününde taşımak isteyeceğiniz bütün 
gereksinimler için yer sağlar.

TEAM t-shirt

Beden: S-XL
Renk: petrol
100% pamuk

Klasik dizaynlı tshirt.

ALPINE t-shirt

Beden: XS-XXL
Renk: mavi-gri
100% pamuk

Tarzını ifade et, 
sizi çevreleyen tasarım.

LONGSLEEVE

Beden: XS-XXL
Renk: siyah
95% pamuk, 5% elastan

Sportif uzun kollu,
esnek kumaş.

Tandem terazisi SOFT

Soft tandem terazisi, optimal ağırlık 
dağılımı için iki farklı bağlantı nok-
tası içerir. Dahili yedek paraşüt hattı, 
butonlu otomatik açılıp kapanan 
ana karabina ve anti-twist özelliği. 
Ağırlık: 99g.
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X-ALPS
LOGO t-shirt
Beden: XL-XXL
Renk: koyu lacivert
Weight: 109g

Hafif, nefes alan.

X-ALPS 
CO t-shirt
Beden: S-XL
Renk: koyu lacivert
Ağırlık: 118g

Hafif, nefes alan.

X-ALPS
kafa bandı
Renk: açık mavi veya koyu mavi

Rüzgar geçirmez, hızlı kurur,
fonksiyonel termal kafa bandı.

X-ALPS
şapka

Ayarlanabilir ölçüler,
ter engelleyici iç bant.

X-ALPS
PEDROC CARGO  Şort
Beden: S-XL
Renk: sarı
Ağırlık: 157g

Su geçirmez, esnek,
dayanıklı, hafif,
hızlı kuruyan,
UV koruma 50+

X-ALPS
SENIAM DRY t-shirt
Beden: M-XXL
Renk: mavi
Ağırlık: 163g

Nefes alan, esnek, 
hızlı kuruyan, 
koku engelleyici.

X-ALPS 
PEDROC HYBRID Ceket
Beden: S-XXXL
Renk: koyu lacivert
Ağırlık: 365g

Nefes alan, hafif,
su ve rüzgar geçirmez,
esnek, sıkıştırılabilir.

X-ALPS
PTC ALPH Ceket
Beden: S-XL
Renk: mavi
Ağırlık: 271g

Nefes alan, hafif, su itici, hızlı 
kuruyan, nem itici, sürtünmeye 
dayanıklı.

X-ALPS
DRY t-shirt 
Beden: S-XL
Renk: mavi
Ağırlık: 140g

Nefes alan, esnek,
nem itici,
hızlı kuruyan.

KECHU Ceket
Beden: S-XXL
Renk: turuncu
Ağırlık: 503g

Nefes alan, su ve rüzgar geçirmez, 
çift yönlü su geçirmez fermuar.

GRIVOLA Pantolon
Beden: M-XXL
Renk: siyah
Ağırlık: 460g

Su ve rüzgar geçirmez,
nefes alan, esnek,
hızlı kuruyan.

SASSONGHER Ceket
Beden: L-XXL
Renk: açık mavi
Ağırlık: 446g

Nefes alan, esnek,
optimal nem transferi, elastik şapka, 
elastik parmak delikeri.

ORTLES HYBRID Ceket  
Beden: M-XXL
Renk: eclipse
Ağırlık: 460g

Nefes alan, su ve rüzgar geçirmez, 
dolgulu, hızlı kuruyan,
esnek, hafif.

X-ALPS
CO W t-shirt
Beden: S-L
Renk: koyu lacivert
Ağırlık: 118g

Hafif, nefes alan.PEDROC DRY W Tank
Beden: XS-L
Renk: red onion
Ağırlık: 101g

Nefes alan, koku engelleyici,
hızlı kuruyan, esnek, optimal 
nem transferi.

ORTLES HIGHLOFT
W Zip Hoody
Beden: XS-XL
Renk: night black
Ağırlık: 299g

Nefes alan, hızlı kuruyan, 
esnek, optimal nem 
transferi.

   skywalk giyim koleksiyonu

SALEWA ile fonksiyonel giyim

Koleksiyondaki ürünlerin bazıları Red Bull X-Alps yarışmasında sporcuların 

teknik gereksinimleri doğrultusunda seçilmiş ve kullanılmıştır. Satın almak 

için skywalk temsilciniz ile temasa geçin.

Dağcılık sporları giyim ustası SALEWA ile 

ortak çalışma sonucu geliştirilen koleksi-

yonumuz, uçuşlarda ve günlük hayatta

tarzınızı yansıtacak. Fonksiyonel 

materyalleri ve yamaç paraşütü 

için uyarlanmış özellikleri ile 

uçuşta optimal vücut ısınızı 

koruyabilirsiniz. 
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