
Pregled varnosti padal LTF A in B varnostnega razreda: Tretji del 
Ta članek je le nadaljevanje serije dodatnih testov varnosti, s katerimi smo začeli pred nekaj meseci ( 

v Slovenščini so dostopni na spletni strani www.metuljmania.com – zavihek Metuljčki v akciji). Razne 

podrobnosti glede kriterijev testov, praktičnosti testnih manevrov in statistiki nesreč, lahko najdete 

na omenjeni spletni povezavi. 

DHV ekipa, ki skrbi za varnost in tehnologijo, se je tokrat za tretjo stopnjo testiranja odločila za 

trenutna LTF A in LTF B padala na trgu, ki so jih proizvajalci označili kot »primerna za šolanje«. 

Kmalu bomo na spletni strani objavili tudi poročilo testiranj padal zgornjega LTF B razreda naslednjih 

modelov: Gradient Nevada, U-Turn Blacklight, Icaro Wildcat, Air Design Rise, Mac Para Eden 5, 

Skywalk Chilli 3, Nova Mentor 3 in Advance Epsilon 7. 

Vse teste smo opravili v zgornjih 25% predpisane vzletne teže na naslednjih padalih: 

LTF A Št. certifikata 

Icaro Cyber TE M DHV GS-01-1980-12 

Ozone Mojo 4 L AIRT GS_0557.2012 

Independence Pioneer M EAPR-GS-7502/12 

Nova SuSi M EAPR-GS-7618/12 

Niviuk Koyot 2.28 AIRT GS_0525.2012 

Spodnji LTF B Št. certifikata 

Swing Arcus 7.26 DHV GS-01-1986-12 

Air Design Vita M EAPR-GS-7386/11 

Sky Paragliders Anakis 2 L AIRT GS_0498.2011 

 

Priprave na vzlet 
Na kaj smo bili pozorni: Podrobno smo si ogledali nosilne trakove in vrvice, kako enostavno jih je 

ločiti, ali se morda zapletajo, vozlajo, kako težko jih je videti v naravi in funkcionalnost ter 

ergonomično obliko nosilnih trakov. 

 

Padalo podjetja Nova, SuSi M, je tisto, ki je postavilo standarde v tem segmentu testiranja. Nobeno 

izmed ostalih padalih ni bilo pripravljeno na vzlet tako hitro in tako enostavno. Tudi na padalu 

Independence Pioneer  je zahvaljujoč dobremu planu vrvic razporejanje le teh, enostavno. Nekoliko 

več časa in previdnosti je bilo potrebno pri padalih Icaro Cyber TE, Ozone Mojo 4 in Niviuk Koyot 2 

zaradi zgornje kaskade nezaščitenih vrvic, še posebej na ušesih kupole. 

Tudi vsa tri padala spodnjega LTF B razreda smo lahko brez težav ali kakšnih trikov pripravili na vzlet. 

Kljub temu, smo opazili, da ima padalo Air Design Vita nekoliko nenavadne nosilne trakove, ki morda 

potrebujejo nekoliko več pozornosti. Podobno tudi Swingov Arcus 7, tokrat pa zaradi velikega števila 

pritrdišč vrvic na kupoli. Omejena padala je potrebno zelo dobro preveriti, še posebej njuna ušesa. 

Mehki nosilni trakovi na Skyjevem Anakisu 2 so sicer lepi in enostavni, toda imajo veliko tendenco po 

zvijanju. Tudi tanke glavne vrvice zahtevajo precej natančnosti za pravilno razvrščanje. 

http://www.metuljmania.com/


Nosilni trakovi Koyot Nosilni trakovi SuSi Nosilni trakovi Cyber TE 

Trdi in nekomplicirani nosilni 
trakovi LTF A padal. Še posebej 
nosilni trakovi padala Pioneer so 
zelo robustni in trdni. 
 

 Nosilni trakovi Mojo Nosilni trakovi Pioneer 

Nosilni trakovi Anakis Nosilni trakovi Vita  Nosilni trakovi Arcus 

 

Slike: Nosilni trakovi padala Sky Anakis 2 (na levi) so lahki in nekomplicirani ter zelo mehki. Rokovanje 

z njimi je zato nekoliko zahtevnejše. Nenavadno: Karabini, ki služijo kot vzvod v pospeševalnem 

sistemu so pritrjeni na notranjo stran A linij. Nosilni trakovi na padalu Vita (srednja slika), so narejeni 

iz debele mehke tkanine s skupno kar 4 obročki pospeševalnega sistema, ki se jih je pač potrebno 

navaditi. Swing Arcus 7 ima povsem običajno nosilne trakove, brez posebnosti (desna slika). 

 

V skladu z LTF priporočili, se mora vrvica stabilizatorja barvno razlikovati od vseh ostalih vrvic na 

padalu. Vsa padala z izjemo Independence Pioneer so to upoštevala (to vrvico uporabite za reševanje 

kravate). Glejte sliko spodaj. 



 
 

Priprave na vzlet    

Padalo Enostavno Povprečno Zahtevno  

Nova SuSi M    

Independence Pioneer M    

Icaro Cyber TE M    

Ozone Mojo 4 L    

Swing Arcus 7.26    

Niviuk Koyot 2.28    

Air Design Vita M    

Sky Paragliders Anakis 2 L    

 

Karakteristike na vzletišču 
Kaj smo testirali: Polnjenje kupole z zrakom, hitrost dviga nad pilota, potrebe stabiliziranja kupole in 

morebitna uporaba zavor. 

 

Ekipa štirih inštruktorjev jadralnega padalstva je testirala karakteristike padal na vzletišču. Nobeno 

izmed padal ni imelo posebnih ali neprijetnih reakcij. 



Štiri od petih LTF A padal so demonstrirala obnašanje dobrega šolskega padala, vsaj kar se tiče faz 

vzletanja. V tem segmentu je še posebej pomembno, da padala nimajo tendence prehitevanja pilota, 

namreč statistika pravi, da se začetniki prav tega najbolj ustrašijo. Niviuk Koyot 2, Icaro Cyber TE, 

Nova SuSI in Ozone Mojo 4 so nam postregli z odličnimi rezultati. Njihove kupole so se vzpenjale 

umirjeno s prijetnim pritiskom na A linijah in so se samodejno upočasnile točno nad pilotom. Za 

popolno stabilizacijo je bil potreben le zmeren poteg zavor. Independence Pioneer, je bil nekoliko 

bolj dinamičen na vzletišču. Kupola je pri vzpenjanju nad pilota hitrejša in zahteva nekoliko daljši 

poteg zavor, ko je enkrat nad pilotom. Padala spodnjega LTF B razreda od proizvajalcev Swing in Air 

Design, sta se obnašala podobno. Med samim postopkom napihovanja in vzpenjanja nad pilota, 

omenjena dva padala potrebujeta nekoliko več vodenja, vendar pa nimata nikakršne tendence po 

prehitevanju pilota. Za Skyjevo padalo Anakis 2, bi zelo težko rekli, da pilota prehiteva, kljub temu pa 

je bilo to vsekakor najbolj dinamično padalo na testih. Z relativno nežnim potegom se kupola hitro 

povzpne nad pilota, kjer pa potrebuje relativno močan poteg zavor za stabilizacijo. 

 

Karakteristike na vzletišču 

 Zamudno Uravnovešeno Dinamično 

Icaro Cyber TE M    

Nova SuSi M    

Ozone Mojo 4 L     

Niviuk Koyot 2.28    

Swing Arcus 7.26    

Air Design Vita M    

Independence Pioneer M     

Sky Paragliders Anakis 2 L     

 

 
 Za neizkušene plota, še posebej dobre karakteristike padala podjetja Nova, SuSi (LTF A).

 



Testni manevri / reševanje nestabilnega leta 
Vse testne manevre smo posneli z GoPro kamero pri pilotu in kamerami na tleh ter s pomočjo 

zbiralcev podatkov v kupoli padala. Testne manevre sta izvajala DHV testna pilota Reiner Brunn in 

Harry Buntz. 

Zbiranje podatkov 
Zbiralec podatkov premikanj pilota je trdno pritrjen na glavne nosilne trakove sedeža. 

Drugi manjši zbiralec je s pomočjo dveh močnih magnetov nameščen v celici kupole. Odločili smo se, 

da je najboljša pozicija za zbiralca podatkov tam, kjer je pritrjena C linija vrvic in približno na oznaki za 

70% stransko zapiranje kupole. Podatki se neprestano zapisujejo od začetka do konca testnega leta. 

Oba inštrumenta sta povezana s pomočjo radijskega signala, vse podatke pa nato preko standardne 

micro-SD spominske kartice prenesemo v osebni računalnik. 

Inštrumenta si zapisujeta naslednje podatke:  

 Orientacijo padala glede na vzdolžno, prečno in navpično os. 

 Pospešek padala okoli vzdolžne, prečne in navpične osi. 

 Vertikalna hitrost na intervalu 0,5 sekunde (na podlagi barometričnega senzorja). 

 Hitrost: Naprava ima vgrajen 5 Hz GPS, preko katerega se preračunava hitrost letenja glede 

na tla.  

 G sila: Različni merilci pospeška merijo tudi G silo na pilota.  

 Višina: Shranjuje se barometrična in GPS višina.  

Obdelava podatkov: Programska oprema je napisana tako, da avtomatsko zazna pričetek in konec 

testnega manevra. Iz zbranih podatkov o premikih pilota in padala naredimo simulacijo in jo nato 

sinhroniziramo z video posnetki testnega leta. Testni piloti nato še preverijo skladnost posnetka z 

dejanskim razpletom testnega leta. Zbiralci podatkov so tehnološki pripomoček, ki testnemu piloti 

zelo pripomore k objektivnejši oceni parametrov, ki jih je v zraku običajno težko določiti: orientacija 

glede na vse tri osi, izguba višine, sprememba smeri letenja in trajanje manevra. 

Stabilnost letenja 
Kako smo testirali: Odpornost padala na nihanje smo merili s pomočjo vsiljenega nihanja. Kot, do 

katerega skoči kupola pred pilota med testiranjem je dober pokazatelj potencialne dinamičnosti, ki se 

lahko v takih okoliščinah pojavi. Kot smo izmerili šele po tretjem nihaju. 

Nihaj pred pilota 

 <30° 30-45° 45-60° >60° 

Icaro Cyber TE M     

Nova SuSI M     

Independence Pioneer M     

Ozone Mojo 4 L     

Swing Arcus 7.26     

Air Design Vita M     

Niviuk Koyot 2.28     

Sky Paragliders Anakis 2 L     

 



Enostransko zapiranje 
Kako smo testirali: Pri letenju s trim hitrostjo in pri maksimalni hitrosti, smo vsilili enostransko 

zapiranje, kjer pilot ne sme kakorkoli posredovati za hitrejšo vrnitev v normalni let. Kupole smo 

deformirali v takem obsegu, kot to pravijo LTF priporočila za testiranje in to na zgornji meji, ki jo 

označujejo črtkane črte na spodnji strani padala. Za samo certificiranje padala je dovolj, da je 

deformacija zgolj znotraj označenih mej, mi smo se tokrat osredotočili le na maksimalne možne 

deformacije.  

Prav zato, se lahko naša poročila testov nekoliko razlikujejo od tistih s katerimi so padala pridobila 

certifikat. 

 

Nova SuSi M je bilo še najbolj enostavno padalo v tem segmentu testiranja: Padalo je že 

skonstruirano s tako mislijo, da je maksimalno enostavno in ima odličen handling. Velike odprtine 

celic in nizka vitkost padala imajo zelo dober vpliv reakcije v primeru enostranskega zapiranja. Tipične 

rezultate LTF A padal, smo zabeležili pri Independence Pioneer M in Icaro Cyber TE M. Mojo 4 in 

Koyot 2 pa sta v času odpiranja spremenila smer letenja in izgubila več višine kot ostala padala. 

 

Obnašanje padala Arcus 7, spodnjega LTF B razreda je bilo v splošnem zelo podobno povprečnemu 

LTF A padalu. Padalo Air Design Vita v primeru deformacij na spodnji dovoljeni meji ni pokazalo 

kakšnih posebnosti, toda približevanje zgornji meji pa je vodilo do večje dinamike padala in večje 

spremembe smeri letenja ter izgube višine. Zelo podobno bi lahko rekli za Sky Anakis.  

 

Nobena izmed testiranih padal ni pokazalo tendence nastanka kravate ali cascade (deformacija na 

nasprotni strani). 

 

 
Anakis Arcus Cyber TE Koyot 2 

 
Mojo Pioneer SuSi Vita 

 

Asimetrično zapiranje  

Padalo Izguba 
višine v 
m 

Nihaj 
v ° 

Nihaj v 
časovnem 
intervalu 
°/s 

G sila v G Sprememba 
smeri v ° 

Maksimalna 
hitrost 
propadanja 
v m/s 

Opombe 

LTF A 



Nova SuSi M 20-29 m -45° -55° 2,0 G 90-180° 10-15 m/s Umirjene reakcije, brez 
prevelike dinamičnosti, 
relativno majhna 
izguba višine. 

Icaro Cyber Te M 30-39 m 65° -75° 2,3 G 90-180° 15-20 m/s Relativno zmerne 
reakcije, zmerna 
dinamičnost padala, 
izguba višine < 40 m. 

Independence 
Pioneer M 

30-39 m 65° -75° 2,3 G 90-180° 15-20 m/s  

Ozone Mojo 4 L 40-49 m 65° -75° 2,3 G -270° 15-20 m/s Večja sprememba 
smeri in izguba višine 
kot ostala LTF A padala. 

Niviuk Koyot 2.28 40-49 m 65° -75° 2,2 G -270° 15-20 m/s Večja sprememba 
smeri in izguba višine 
kot ostala LTF A padala. 

Spodnji LTF B 

Swing Arcus 7.26 30-39 m -55° -65° 2,0 G 90-180° 15-20 m/s Relativno zmerne 
reakcije, zmerna 
dinamičnost, izguba 
višine < 40 m. 

Air Design Vita M 40-49 m -65° -75° 2,2 G 90-270° 15-20 m/s Brez posebnosti pri 
deformacijah do 
spodnje predpisane 
meje. Počasna 
sprememba smeri 
letenja <90°. Večja 
zapiranja vodijo do 
večje spremembe 
smeri letenja, večje 
izgube višine in reakcije 
so v splošnem bolj 
dinamične. Potrebno je 
posredovanje pilota. 

Sky Anakis 2 L 40-49 m -65° -75° 2,4 G 180-270° 15-20 m/s Večja izguba višine in 
sprememba smeri 
letenja kot pri ostalih 
LTF A padalih. 

 

Frontalno zapiranje 
Kako smo testirali: Frontalna zapiranja opravimo pri letenju s trim hitrostjo in pri maksimalni hitrosti 

v dveh različnih konfiguracijah: Prvič, z deformiranjem 40% sprednjega roba in nato še z maksimalno 

možno deformacijo. Mnoga padala so certificirana samo na podlagi deformacije na spodnji 

predpisani meji, to je 40%. Pogosto smo priča velikim razlikam v primerjavi z rezultati na certifikatih. 

Pilot lahko posreduje le v primeru, ko je očitno, da se padalo samodejno ne bo odprlo. 

 



Nova SuSi redkokdaj potrebuje več kot borih 25 m, za povratek v normalen let, tudi po najmočnejši 

deformaciji sprednjega roba. Kupola se odpre zelo hitro in padalo kmalu leti z normalno hitrostjo, je 

pa res, da pri tem padalo nekoliko »potone«. Icaro Cyber TE se odpre z rahlo zamudo, včasih 

asimetrično kar je krivo za rahlo spremembo smeri letenja. Še bolj očitna sprememba smeri in izguba 

višine je pri padalu Independence Pioneer. Kupola padala Ozone Mojo 4 se na sredini sicer hitro 

odpre, toda ušesa rada ostanejo zaprta kar je razlog za tudi do 5 m/s hitrosti propadanja in nekoliko 

daljše vračanje v normalen let. Kljub temu, je zguba višine relativno majhna, tudi v primeru večje 

deformacije sprednjega robu. Sodeč po izgubi višine in spremembi smeri letenja izstopa tudi Swing 

Arcus. Njegova posebnost je tudi zelo majhna razlika v primerjavi velike in majhne deformacije 

sprednjega roba. Razlog za to: Pri manjših zapiranjih imajo ušesa tendenco, da ostanejo zaprta in je 

zato odpiranje nekoliko daljše, medtem ko se večje deformacije odprejo v trenutku. 

 

Reakcije padala Niviuk Koyot 2, so takšne, kot bi jih pričakovali od LTF A padala v primeru 40% 

deformacije. V primeru maksimalne deformacije sprednjega robu, pa ima le ta tendenco, da nekaj 

sekund ostane še zaprt. Zrak ne vstopa v celice in kupola se formira v obliko podkve z zelo zamudnim 

povratkom v normalni let. Padalo podjetja Air Design Vita M prav tako nima posebnosti pri 40% 

deformacijah, medtem ko je lahko zgodba v primeru maksimalne deformacije povsem drugačna: v tej 

situaciji je obnašanje precej kaotično, odpiranje je lahko hitro in asimetrično z velikim skokom pred 

pilota ali pa padalo celo ostane v stabilni zaprti fazi. V slednjem primeru, se bo kupola formirala v 

obliki podkve in pričela rotirati. Z ustrezno reakcijo se padalo res formira, toda z veliko izgubo časa in 

dragocene višine. 

 

Frontalno zapiranje 

 Izguba 
višine v 
m 

Nihaj v 
° 

Nihaj v 
časovnem 
intervalu 
°/s 

G sila v G Maksimalna 
hitrost 
propadanja v 
m/s 

Opombe 

LTF A 

Nova SuSi M 

40% 
deformacija 

<20 m -30° 30-45° brez -10 m/s Majhen nihaj za in zmeren pred 
pilota, odpiranje hitro. Brez 
spremembe smeri letenja, nizko 
propadanje. 

Maksimalna 
deformacija 

20-29 m 30-45° 45-55° brez -10 m/s Zmeren nihaj za in povprečen 
pred pilota. Hitro odpiranje brez 
spremembe smeri letenja, nizko 
propadanje. 

Icaro Cyber TE M 

40% 
deformacija 

30-39 m -30° -30° brez -10 m/s Majhen nihaj za in pred pilota, 
rahlo zamudno odpiranje, brez 
spremembe smeri letenja. Nizko 
propadanje.  

Maksimalna 
deformacija 

30-39 m 30-45° 45-55° ja, <90° 10-14 m/s Zmeren nihaj za in povprečen 
pred pilota. Nekoliko zamudno 
odpiranje in majhna sprememba 
smeri letenja <90°. 

Independence Pioneer M 

40% 
deformacija 

30-39 m -30° -30° brez -10 m/s Majhen nihaj za in pred pilota, 
rahlo zamudno odpiranje brez 
spremembe smeri letenja in 
nizko propadanje. 



Maksimalna 
deformacija 

40-49 m 30-45° 30-45° ja, 90-180° 10-14 m/s Zmeren nihaj za in pred pilota, 
zamudno in asimetrično 
odpiranje. Sprememba smeri 
letenja 90-180°. 

Ozone Mojo 4 L 

40% 
deformacija 

30-39 m -30° -30° brez -10 m/s Majhen nihaj za in pred pilota, 
rahlo zamudno odpiranje brez 
spremembe smeri letenja in 
nizko propadanje. 

Maksimalna 
deformacija 

40-49 m -30° 30-45° brez -10 m/s Majhen nihaj za in zmeren pred 
pilota, zamudno odpiranje 
(ušesa ostanejo zaprta), brez 
spremembe smeri letenja, nizko 
propadanje. 

Niviuk Koyot 2.28 

40% 
deformacija 

30-39 m -30° 30-45° brez -10 m/s Majhen nihaj za in pred pilota, 
rahlo zamudno odpiranje brez 
spremembe smeri letenja in 
nizko propadanje. 

Maksimalna 
deformacija 

50-60 m -30° 30-45° ja 10-14 m/s Majhen nihaj za in zmeren pred 
pilota. Sprednji rob lahko ostane 
zaprt, v tem primeru se kupola 
formira v obliko podkve. Sledi 
zelo zamudno odpiranje in 
velika sprememba smeri letenja. 

Spodnji LTF B 

Swing Arcus 7.26 

40% 
deformacija 

*30-39 m 
**40-49 
m 

-30° 30-45° brez -10 m/s Majhen nihaj za in zmeren pred 
pilota. *odpiranje v trenutku ali 
**zamudno odpiranje z zaprtimi 
ušesi in nizko hitrostjo 
propadanja. 

Maksimalna 
deformacija 

30-39 m 45-55° 30-45° brez 10-14 m/s Povprečen nihaj za in zmeren 
pred pilota. Povratek v normalni 
let je hiter in brez spremembe 
smeri letenja. 

Air Design Vita M 

40% 
deformacija 

30-39 m 30-45° 30-45° brez -10 m/s Zmeren nihaj za in pred pilota, 
hitro odpiranje, brez 
spremembe smeri in nizka 
hitrost propadanja.  

Maksimalna 
deformacija 

*30-39 m 
**70-79 
m 

*30-

45° 

**-30° 

*55-65° 

**-30° 

*brez 
**ja >360° 

10-14 m/s Padalo reagira na dva različna 
načina: *hitro odpiranje z 
velikimi nihaji in ** kupola 
formirana v obliki podkve z 
rotacijo >360°, velika izguba 
višine, zelo zamudno odpiranje z 
majhnim nihajem pred pilota. 

Sky Paragliders Anakis 2 L 

40% 
deformacija 

30-39 m 30-45° 30-45° brez -10 m/s Zmeren nihaj za in pred pilota. 
Hitro odpiranje, brez 
spremembe smeri, nizka hitrost 
propadanja. 

Maksimalna 
deformacija 

40-49 m 45-55° 45-55° brez 10-14 m/s Povprečen nihaj za in pred 
pilota, odpiranje in povratek v 
normalen let hitra.  



 

 
Nova SuSi, LTF A, (levo) in Swing Arcus 7 (desno), spodnji LTF B varnostni razred, sta imela najmanjšo izgubo 

višine po veliki deformaciji sprednjega roba. 

 
Ozone Mojo 4 (levo) ima nekoliko zamudno odpiranje frontalnega zapiranja, medtem ko se padalo podjetja 

Sky Paragliders, Anakis 2 (desno) odpre zelo hitro. 

 
Ti dve padali imata tendenco deformacije na sredini kupole in se lahko asimetrično odpirata: Independence 

Pioneer (levo) in Icaro Cyber (desno). 

 
Majhna zapiranja na Koyotu 2 niso prav nič posebna, medtem ko večje deformacije pokažejo tendenco zelo 

počasnega odpiranja 



 

 
 
 
 
 

Podobne so reakcije padala Air Design Vita: Zaprt 
sprednji rob onemogoča hitro odpiranje padala. Do 
samodejnega izhoda sicer pride, toda šele po zelo 

 resni izgubi višine.

 

Spirala 
Kaj smo testirali: Spirale smo leteli tako, da je bilo padalo po vsaj 5 sekundah in pred 540° zaklenjeno 

v rotaciji. Testni pilot nato zadržuje padalo v rotaciji še naslednja 2 zavoja (720°), preden spusti 

notranjo zavoro in začne z izhodom iz manevra. 

 

Test spiralnega spuščanja ni prinesel novih presenečenj. Vsa padala so se obnašala v skladu s svojimi 

certifikati. Le Swing Arcus 7 ima rahlo tendenco, da še nekaj časa ostane v strmi spirali, preden sam 

opravi izhod iz manevra. S tem razlogom so bile izgube višine največje v primerjavi z ostalimi padali. 

Podobno, toda ne tako resno obnašanje, smo zasledili tudi pri padalu Nova SuSi. 

 

 

Spirala 

Padalo Hitrost 
propadanja 
po: 
360° 
720° 
max 

G-sila 
po: 
360° 
720° 
max 
 

Izguba 
višine:  
po 360° 
po 720° 
skupna 

Izguba 
višine:  
od 
spuščenih 
zavor do 
stabilnega 
leta. 

Čas do: 
360° 
720° 
skupno 

Obnašanje po 
spuščenih zavorah 

Opombe 

LTF A  

Nova SuSi M 7 m/s 
13 m/s 
17 m/s 

1,9 G 
2,7 G 
2,9 G 

20 m 
60 m 

70 m 0-10 s 
10-15 s 

Pospešek od 13 m/s 
do 17 m/s, 
naslednjih 90° 
konstantno 
propadanje do 270°, 
samodejni izhod v 
90°. 

Reševanje relativno 
zahtevno, namreč 
padalo še nekaj časa 
ostane v spirali. 
Relativno nizke G-
sile. 

Icaro Cyber TE M 5 m/s 
12 m/s 
22 m/s 

1,8 G 
2,9 G 
3,3 G 

20 m 
60 m 

60 m 0-10 s 
10-15 s 
 

Pospešek od 17 m/s 

do 22 m/s v 180°, 

nato sledi 

samodejni izhod v 

naslednjih 180°. 

Vhod enostaven, 
izhod nekoliko bolj 
zahteven kot v 
povprečju padala 
tega varnostnega 
razreda. 



Independence 
Pioneer M 

7 m/s 
15 m/s 
15 m/s 

2,0 G 
2,9 G 
2,9 G 

30 m 
80 m 

50 m 0-9 s 
9-13 s 

Hitrost propadanja 

ostane 15 m/s nato 

sledi samodejni 

izhod v naslednjih 

270°. 

Dinamičen vhod v 
spiralo. Pri 15 m/s 
propadanja, se 
zunanje stran 
deformira kar 
prepreči naraščanje 
hitrosti. Relativno 
nizke G-sile. 

Ozone Mojo 4 L 7 m/s 
17 m/s 
22 m/s 

2,0 G 
2,8 G 
3,8 G 

30 m 
80 m 

50 m 0-7 s 
7-11 s 

Pospešek od 17 m/s 

do 20 m/s v 90°, 

nato sledi 

samodejni izhod v 

naslednjih 180°. 

Dinamičen vhod v 
spiralo, hitro 
naraščanje sil in 
hitrosti propadanja. 
Izhod zelo 
enostaven.  

Niviuk Koyot 2.28 7 m/s 
17 m/s 
17 m/s 

2,1 G 
3,2 G 
3,3 G 

30 m 
80 m 

40 m 0-7 s 
7-11 s 

Hitrost propadanja 

ostne 17 m/s nato 

sledi samodejni 

izhod v naslednjih 

180°. 

Dinamičen vhod v 
spiralo, hitro 
naraščanje sil in 
hitrosti propadanja. 
Izhod zelo 
enostaven. Pri 17 
m/s propadanja se 
zunanja stran 
deformira kar 
prepreči naraščanje 
hitrosti. 

Spodnji LTF B   

Swing Arcus 7.26 6 m/s 
12 m/s 
23 m/s 

2,0 G 
3,1 G 
3,9 G 

20 m 
60 m 
 

90 m 0-9 s 
9-13 s 
 

Pospešek od 17 m/s 

do 23 m/s v 90°. 

Hitrost propadanja 

>20 m/s naslednjih 

360°, nato sledi 

samodejni izhod v 

naslednjih 180°. 

Enostaven vhod. 
Nekoliko 
zahtevnejši izhod v 
360°. Relativno 
velika izguba višine 
pri izhodu. 

Air Design Vita M 7 m/s 
14 m/s 
20 m/s 

1,9 G 
3,1 G 
3,5 G 

30 m 
70 m 
 

40 m 0-9 s 
9-13 s 
 

Pospešek od 14 m/s 

do 20 m/s v 90°, 

nato sledi 

samodejni izhod z 

nihajem v 

naslednjih 180°. 

Potrebna reakcija 
pilota za pravilen 
vhod, relativno 
dinamičen vhod v 
spiralo. Enostaven 
izhod. 

Sky Anakis 2 L 6 m/s 
13 m/s 
19 m/s 

1,9 G 
2,9 G 
3,3 G 

30 m 
80 m 
 

 0-8 s 
8-12 s 

Pospešek od 13 m/s 
do 19 m/s v 90°, 
nato sledi 
samodejni izhod z 
nihajem v 
naslednjih 180°. 

Enostaven vhod in 
izhod. 

 

B-stall 
Kaj smo testirali: Nihaj za pilota pri vhodu in nihaj pred pilota pri izhodu iz manevra. Merili smo 

hitrost propadanja. Posebej smo bili pozorni na stabilnost kupole in tendenco deformacije v primeru 

daljših B-stallov (>10 s) in probleme pri izhodu iz manevra. 



LTF A padala Nova SuSi, Icaro Cyber TE, Ozone Mojo 4, Niviuk Koyot in padali spodnjega LTF B 

varnostnega razreda Swing Arcus 7 ter Air Design Vita so demonstrirali lepo obnašanje v B-stallu. Brez 

tendence deformacije, stabilno propadanje z veliko hitrostjo in nikakršnih problemov pri izhodu iz 

manevra. Independence Pioneer je pokazal rahlo tendenco deformacije ušes v primeru daljših B-

stallov. Skyjev Anakis 2 za trenutek vstopi v prevlečen let pri izhodu iz manevra, toda se z zmernim 

nihajem samodejno vrne v normalen let v 3 sekundah. 

 

B-stall 

Padalo Hitrost propadanja v 
stabilnem B stallu 
Tendenca deformacije 
Rotacija 
 

Nihaj pri 
vhodu 
Nihaj pri 
izhodu 

Izguba 
višine 
 

Opombe 

LTF A 

Nova SuSi M 8 m/s 
ne 
ne 

15-30° 
30-45° 
 

-20 m Velika sila pri vhodu, zelo stabilno 
propadanje. 

Icaro Cyber TE M 7 m/s 
ne 
ne 

15-30° 
-15° 

-20 m Zelo stabilno propadanje, majhen nihaj 
pri izhodu. 

Independence Pioneer M 8 m/s 
rahlo 
ne 

15-30° 
30-45° 

-20 m Rahla tendenca deformacije kupole na 
sredini. 

Ozone Mojo 4 L 8 m/s 
ne 
rahlo, <90° 

15-30° 
-15° 

-20 m Zelo stabilno propadanje, majhen nihaj 
pri izhodu. 

Niviuk Koyot 2.28 7 m/s 
ne 
rahlo 

15-30° 
15-30° 
 

-20 m Zelo stabilno propadanje, rahla 
tendenca rotacije. 

Spodnji LTF B 

Swing Arcus 7.26 7 m/s 
ne 
ne 

15-30° 
15-30° 

-20 m 
 

Zelo stabilno propadanje. 

Sky Anakis 2 L 8 m/s 
ne 
ne 

15-30° 
>45° 

-40 m 
 

Zelo stabilno propadanje, trenutek 
prevlečenega leta pri izhodu.  

Air Design Vita M 8 m/s 
ne 
ne 

15-30° 
15-30° 
 

-20 m Zelo stabilno propadanje. 

 

Velika ušesa 
Kaj smo testirali: Velika ušesa pri trim in maksimalni hitrosti. Merili smo vertikalno in horizontalno 

hitrost padala. Kakršnekoli posebnosti vhoda ali izhoda iz manevra smo zabeležili. 

 

Velika ušesa so bila na vseh modelih neproblematična. Ušesa Icarjevega Cyber TE se pri maksimalni 

hitrosti rada tresejo, česar pri trim hitrosti nismo opazili. 

 

 

Velika ušesa 

Padalo Vhod Izhod Hitrost padanja 
pri trim in max 

Razlika hitrosti 
trim-

Opombe  



hitrosti letenja maksimalna 

LTF A 

Nova SuSi M enostavno samodejno 2,5 m/s 
3,5 m/s 

~ 3-5 km/h 
manj kot trim 
hitrost 
~ 3-5 km/h več 
kot trim hitrost 

 

Icaro Cyber TE 
M 

enostavno samodejno 3 m/s 
4 m/s 

~ 5-8 km/h 
manj kot trim 
hitrost 
~ trim hitrost 

Tresenje ušes 
pri maksimalni 
hitrosti. 

Independence 
Pioneer M 

enostavno samodejno, 
rahlo počasneje 

3 m/s 
4 m/s 

~ 5 km/h manj 
kot trim hitrost 
~ 5 km/h več 
kot trim hitrost 

Zamudno 
odpiranje. 

Ozone Mojo 4 L enostavno samodejno 2,5 m/s 
4 m/s 

~ 5 km/h manj 
kot trim hitrost 
~ 5 km/h več 
kot trim hitrost 

 

Niviuk Koyot 
2.28 

enostavno samodejno 2,5 m/s 
3,5 m/s 

~ 3-5 km/h 
manj kot trim 
hitrost 
~ 3-5 km/h več 
kot trim hitrost 

 

Spodnji LTF B 

Swing Arcus 
7.26 

enostavno samodejno, 
zamudno 

3 m/s 
4 m/s 

~ 5 km/h manj 
kot trim hitrost 
~ 5-8 km/h več 
kot trim hitrost 

 

Sky Anakis 2 L enostavno samodejno, 
zamudno 

3 m/s 
4 m/s 

~ 5 km/h manj 
kot trim hitrost 
~ 7 km/h več 
kot trim hitrost 

Zamudno 
odpiranje. 

Air Design Vita 
M 

enostavno samodejno, 
zamudno 

2,5 m/s 
3,5 m/s 

~ 5-8 km/h 
manj kot trim 
hitrost 
~ 5-8 km/h več 
kot trim hitrost 

 

 

 

Vir: 

http://www.dhv.de/web/fileadmin/user_upload/aktuell_zu_halten/Englische_Seite/safetytest_3.pdf  

Prevedel in uredil:  

Mitja Jančič 
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