
Pregled varnosti jadralnih padal LTF A in B varnostnega razreda: Druga serija 

 

Vaš odziv na prvi članek o testiranju varnosti LTF A in B varnostnega razreda objavljen v DHV-Info 174 

(V Slovenščini  dostopen na spletni strani www.metuljmania.com – zavihek Metuljčki v akciji) je bil 

izjemen. Prejeli smo ogromno pohval in prošenj, naj v prihodnje nadaljujemo s takšnimi testi padal na 

tržišču. Ta članek je torej samo dodatek k prvem članku o varnosti padal. Razne podrobnosti, kako 

smo poskrbeli za objektivno oceno manevrov, kriteriji za pridobitev LTF certifikata in ostale 

malenkosti, si lahko preberete v originalnem članku. 

DHV ekipa, ki skrbi za varnost in tehnologijo, se je tokrat za drugo serijo testiranj odločila za manjše 

število padal. Le tako lahko namreč bralcem hitro ponudijo nove rezultate, brez dolgega čakanja. 

Testirali smo naslednja padala: 

LTF A Št. certifikata 

Advance Alpha 5/26 AIRT GS_0446.2011 

U-Turn Bodyguard 3 M EAPR-GS-7537/12 

U-Turn Emotion 2 M EAPR-GS-7384/11 

LTF B Št. certifikata 

Nova Ion 2 M EAPR-GS-7508/12 

Gin Gliders Sprint Evo M AIRT GS_0424.2011 

UP Makalu 3 M DHV GS-01-1964-11 

 

Priprave na vzlet 

Testirali smo prijaznost do pilota med pripravami na vzletišču. Nova Ion 2 je bil očitni zmagovalec te 

discipline; le nekaj glavnih vrvic, ki se zlahka razpletejo ter kvalitetni nosilni trakovi. Nobeno izmed 

ostalih padal ni bilo tako enostavno ali hitro pripravljeno na vzlet. Alpha 5, izdelek podjetja Advance 

in Bodyguard 3 ter Emotion 2 pod znamo U-Turn tudi niso predstavljali večjih težav s pripravo, le 

malenkost več časa je bilo potrebnega za razpletanje vrvic. Piloti padala Emotion 2 se morajo navaditi 

na nekoliko drugačne nosilne trakove, sistem za velika ušesa na B nosilnih trakovih žal malenkost 

ovira samo pripravo padala na vzletišču. Emotion 2 tudi nima jasno označene sredine padala na 

kupoli. UP Makalu 3 ima veliko vrvic, ki so bolj robustne in imajo tendenco po zapletanju; potrebno je 

res previdno sortiranje vrvic. Za ločitev zavornih ročk od nosilnih trakov je potreben resnično močan 

poteg! Padalu Gin Gliders Sprint Evo smo morali nameniti še največ časa: Tanki nosilni trakovi in 

nezaščitene vrvice je potrebno skrbno pregledati za morebitne vozle ali zanke. 

Priprave na vzlet 

Padalo Enostavno Povprečno Zahtevno 

Nova Ion 2 M    

Advance Alpha 5/26     

U-Turn Emotion 2 M     

U-Turn Bodyguard 3 M     

Up Makalu 3 M    

Gin Sprint Evo M     

 

http://www.metuljmania.com/


Karakteristike na vzletišču 

Pri nobenem izmed testiranih modelov nismo zaznali težav pri vzletu. Nobeno izmed padal ni 

pokazalo tendence ostajanja kupole za pilotom ali pa njeno prehitevanje med fazo vzleta. Vsa 3 LTF A 

padala so se odlično izkazala: elegantno napihovanje in dobre povratne informacije preko A linij v fazi 

dvigovanja nad pilota. Vsa padala smo z lahkoto stabilizirali nad glavo z normalnim potegom zavor, le 

Alpha 5 je zahtevala malo daljši poteg. Tudi Ion 2 začne odlično vzpenjati toda zahteva jasen in 

odločen poteg zavor, ko je enkrat nad pilotom. Sprint Evo se začne nekoliko počasi vzpenjati in 

zahteva resnično odločen poteg zavor, da ga zaustavimo nad svojo glavo. UP Makalu 3 je 

neproblematičen, kupola se povzpne nad pilota brez težav in zaustavitev kupole z zavorami skoraj ni 

potrebna. 

Karakteristike na vzletišču 

 Zamudno Uravnovešeno Dinamično 

UP Makalu 3 M    

U-Turn Emotion 2 M    

U-Turn Bodyguard 3 M    

Advance Alpha 5/26    

Nova Ion 2 M     

Gin Sprint Evo M na začetku  na koncu 

 

Vsi testni manevri so bili zabeleženi s pomočjo zbiralcev podatkov, kamerami na tleh in GoPro 

kamerami. 

Info: Tehnologija pridobivanja 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 

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° 

Nova Ion 2 M     

Up Makalu 3 M     

U-Turn Bodyguard 3 M     

Gin Sprint Evo M     

Advance Alpha 5/26     

U-Turn Emotion 2 M     

 

Enostransko zapiranje 

Rezultati testiranja enostranskega zapiranja so nas zelo presenetili: Zmagovalec te discipline je bil UP 

Makalu 3, ki spada v LTF B varnostni razred. Deformacije padala so mehke in brez resnih dinamičnih 

posledic. Zahtevnejša sta bila Emotion 2 M in Bodyguard 3 M. Oba omenjena padala se deformirata 

zelo energično z veliko površino in pod velikim kotom v primerjavi z ostalimi padali v ustreznem 

varnostnem razredu. Zaradi velikega zračnega upora zaprte strani smo izmerili zelo velike nihaje. V 

praksi se sicer tako velike deformacije pojavijo le v izjemno močnih turbulencah in naša statistika 

nesreč tudi ni pokazala, da bi bila omenjena padala posebej nevarna za letenje. Alpha 5/26 in Ion 2 M 

sta pokazala tipično vedenje za svoj varnostni razred.  Sprint Evo M je s svojimi agresivnejšimi in težje 

obvladljivimi reakcijami jasno pokazal svoje mesto v zgornjem LTF B varnostnem razredu. 

Nobeno izmed padal ni pokazalo tendence nastajanja kravate pri enostranskem zapiranju.  

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 

Alpha 5/26 30-39 m -55° -65° 2,4 G 90-180° 15-20 m/s Umirjene reakcije tudi v 
primeru zapiranja pod 
ostrim kotom. Povprečna 
izguba višine 30 m. 

Bodyguard 3 
M 

40-49 m -65° -55° 2,4 G -270° 15-20 m/s Večja izguba višine, večja 
sprememba smeri in 
večja dinamičnost kot 
ostala LTF A padala. 

Emotion 2 M 40-49 m -65° >75° 2,7 G -270° >20 m/s Večja izguba višine, večja 
sprememba smeri in 
večja dinamičnost kot 
ostala LTF A padala. 
Večje propadanje. 



LTF B 

UP Makalu 3 
M 

30-39 m -45° -45° 1,8 G 90° 
(90°-180°) 

10-14 m/s Dobro uravnovešen, ne 
preveč dinamičen. 
Sprememba smeri 
običajno <90°. 

Nova Ion 2 M 40-49 m -65° -75° 2,2 G 270° 15-20 m/s Večja izguba višine, večja 
sprememba smeri in več 
dinamike, kot ostala EN B 
padala. 

Gin Sprint Evo 
M 

50-59 m -55° -55° 2,4 G 360° >20 m/s Zmeren nihaj pred pilota, 
velika izguba višine in 
sprememba smeri v 
primeru velike 
deformacije. 

 

  
Oba U-Turn padala, Bodyguard 3 … In Emotion 2 imata veliko območje deformacije 

pod velikim kotom, kar vodi do večje dinamike 
padala … 

  
… kot pri padalu Alpha 5 … … in Makalu 3, katerih deformacije so manjše in 

mehkejše. 

  

Reakcije Ion 2 ustrezajo varnostnem razredu LTF B. Zamudno odpiranje kupole na padalu Sprint Evo, je 
glavni razlog za večjo spremembo smeri in izgubo 

višine. 

 



Frontalno zapiranje 

Zopet se je najbolje izkazal UP Makalu 3 M. Odpiranje kupole po velikem frontalnem zapiranju je zelo 

podobno odpiranju U-Turn Bodyguard 3 M, torej brez zamude in z malo izgubljene višine. Alpha 5 in 

Emotion 2 sta potrebovala kakšno sekundo več, za povratek v normalni let. Ion 2 se odlično sooča s 

frontalnimi zapiranju do približno 40% razpona, toda se rad zloži na sredini v primeru, ko so zapiranja 

večja. Takšno tendenco lahko opazimo po frontalnem zapiranju preko celotnega razpona kupole. 

Zaprto padalo se formira v podkev, lahko pride do rotacije še najbolj pomembno pa je, da padalo 

potrebuje bistveno več časa za povratek v normalni let. Medtem se lahko ušesa zapletejo med vrvice. 

Pri padalu Sprint Evo smo omenjen  manever podkve zabeležili še bolj pogosto. Po deformaciji se 

pojavi tendenca formiranja podkve, nato začne padalo rahlo rotirati in na koncu se asimetrično vrne v 

normalni let. V nekaterih primerih, je bilo potrebno posredovanje pilota.  

 

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 

U-Turn Bodyguard 3 M 

40% 
deformacija 

30-39 m -30° 30-45° brez 10-14m/s Majhen nihaj za in pred pilota, 
odpiranje hitro. Brez 
spremembe smeri letenja. 

Maksimalna 
deformacija 

30-39 m 30-45° 45-55° brez 10-14 m/s Majhen nihaj za pilota, zmeren 
nihaj pred pilota. Odpiranje brez 
posredovanja in hitro, hiter 
povratek v normalen let. Brez 
spremembe smeri letenja. 

Advance Alpha 5/26 

40% 
deformacija 

30-39 m -30° -30° brez -10 m/s Zmeren nihaj za pilota, počasno 
odpiranje s tendenco k stallu. 
Posredovanje pilota je lahko 
potrebno.  

Maksimalna 
deformacija 

40-49 m 30-45° 30-45° brez 10-14 m/s Zmeren nihaj za in pred pilota. 
Zamudno odpiranje, brez 
spremembe smeri letenja. 

U-Turn Emotion 2 M 

40% 
deformacija 

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

Maksimalna 
deformacija 

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

LTF B 

Up Makalu 3 M 

40% 
deformacija 

20-29 m 30-45° 30-45° brez 10-14 m/s Zmeren nihaj za pilota, hitro 
odpiranje, brez spremembe 
smeri. Nizka izguba višine. 



Maksimalna 
deformacija 

30-39 m 45-55° 30-45° brez 10-14 m/s Večji nihaj za pilota, zmeren 
nihaj pred njega. Hitro 
odpiranje, agresiven povratek v 
normalen let. Občasna tendenca 
nastanka podkve, toda brez 
vpliva na čas odpiranja. Majhna 
sprememba smeri letenja, 
majhna izguba višine. 

Nova Ion 2 M 

40% 
deformacija 

20-29 m -30° -30° brez 10-14 m/s Zmeren nihaj za pilota, rahlo 
zamudno odpiranje, brez 
spremembe smeri.  

Maksimalna 
deformacija 

40-49 m 30-45° 30-45° občasno 10-14 m/s Večje kot je zapiranje, večja je 
tendenca nastanka podkve. 
Občasno nastanek podkve s 
spremembo smeri letenja in 
zelo upočasnjenim odpiranjem. 

Gin Sprint Evo M 

40% 
deformacija 

40-49 m 30-45° -30° brez 10-14 m/s Zmeren nihaj za in pred pilota. 
Zamudno opiranje, brez 
spremembe smeri. 

Maksimalna 
deformacija 

60-100 
m 

55-65° 55-65° Tendenca 
večje 
spremembe 
smeri.  
>2 G 

15-19 m/s Resen nihaj za in pred pilota. 
Tendenca velikih zapiranj, 
občasno potrebno posredovanje 
pilota. Možno asimetrično 
odpiranje, večja izguba višine in 
sprememba smeri letenja. 

 

 

  
Majhne deformacije na Ionu 2 se odprejo hitro z 

majhno izgubo višine, a tendenco nastanka podkve. 
Večje deformacije imajo zelo veliko tendenco 

nastanka podkve … 



  

… občasno tudi s kravato. Ušesu na padalu Sprint Evo, radi zaostanejo. 
Zamudno odpiranje ali celo potrebno posredovanje 

pilota v primeru večjega zapiranja. 

 
 

Sredina padala Alpha 5 se odpre hitro … … toda se v splošnem odpira malenkost počasneje. 

  

Obnašanje padala U-Turn Emotion 2 je zelo podobno 
… 

… v primeru frontalnega zapiranja. 

 

Spirala 

Z izjemo padala Gin Sprint Evo, so se vsa ostala testirana padala dobro izkazala. V splošnem pri 

izhodu iz manevra vsako padalo malenkost pospeši, ko spustimo zavore in takoj zatem sledi nihaj 

kupole navzgor ter izhod iz manevra brez dodatnih reakcij pilota. Emotion 2 ima relativno kratke 

zavorne vrvice in je zato vhod v strmo spiralo dokaj hiter – nekaj, česar se morajo začetniki tega 

manevra dobro zavedati. Oba, Alpha 5 in Makalu 3, sta pokazala dobro uravnoteženo obnašanje v 



spirali. Našteta padala zmerno pospešijo in povečajo hitrost propadanja. Vhod Bodyguarda 3 v 

manever je bolj nenaden, strm kot spirale in relativno velike sile se pojavijo zelo kmalu. Ion 2 je iz 

tega vidika zelo podoben padalu Bodyguard 3. Po pričakovanjih od padala na zgornji meji LTF B 

varnostnega razreda, je največ pozornosti potreboval Gin Gliders Sprint Evo. Po drugem 360° zavoju 

smo dosegli propadanja tudi do -20 m/s. Pri izhodu iz manevra lahko padalo ostane zaklenjeno v 

stabilni spirali, toda nadaljnega pospeševanja nismo zabeležili. Piloti Sprint Evo, morajo biti 

seznanjeni z nadziranjem spirale s pomočjo zunanje zavore in morajo obvladati pravilen izhod iz 

stabilne spirale. 

V spirali so bili piloti v nevtralnem položaju. V primeru prenosa teže na notranjo stran so možni še 

resnejši pospeški in povsem drugačne reakcije padala.  

 

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  

U-Turn Bodyguard 3 
M 

7 m/s 
14 m/s 
17 m/s 

2,7 G 
3,8 G 
4,1 G 

30 m 
80 m 
130 m 

 50 m 0-8 s 
8-12 s 
13-18 s 

Pospešek od 14 m/s 
do 17 m/s v prvih 90°, 
nato sledi samodejni 
izhod z nihajem v 
naslednjih 180°. 

V splošnem brez 
problemov, velika G 
sila. 

U-Turn Emotion 2 M 9 m/s 
15 m/s 
17 m/s 

2,4 G 
3,7 G 
3,7 G 

40 m 
80 m 
120 m 

 40 m 0-7 s 
7-11 s 
11-17 s 

Pospešek od 15 m/s 

do 17 m/s v prvih 90°, 

nato sledi samodejni 

izhod z nihajem v 

naslednjih 180°. 

Padalo ima relativno 
kratke zavore zato je 
vhod v spiralo hiter. 
Izhod ni 
problematičen. 

Advance Alpha 5/26 6 m/s 
12 m/s 
16 m/s 

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

30 m 
80 m 
110 m 

 30 m 0-10 s 
10-15 s 
15-19 s 

Pospešek od 12 m/s 

do 16 m/s v prvih 90°, 

nato sledi samodejni 

izhod z nihajem v 

naslednjih 90°. 

V splošnem brez 
problemov. 

LTF B   

UP Makalu 3 M 5 m/s 
13 m/s 
17 m/s 

2,1 G 
3,2 G 
3,7 G 

20 m 
60 m 
100 m 

 40 m 0-10 s 
10-14 s 
14-18 s 

Pospešek od 13 m/s 

do 17 m/s v prvih 90°, 

nato sledi samodejni 

izhod z nihajem v 

naslednjih 90°. 

V splošnem brez 
problemov. 

Nova Ion 2 M 7 m/s 
14 m/s 
18 m/s 

2,0 G 
2,5 G 
4,1 G 

30 m 
80 m 
130 m 

 50 m 0-8 s 
8-13 s 
13-19 s 

Pospešek od 14 m/s 

do 18 m/s v prvih 90°, 

nato sledi samodejni 

izhod z nihajem v 

naslednjih 180°. 

V splošnem brez 
problemov, velika G 
sila. 



Gin Sprint Evo M 8 m/s 
19 m/s 
22 m/s 

2,6 G 
2,5 G 
4,1 G 

30 m 
80 m 
170 m 

 90 m 0-8 s 
8-12 s 
12-20 s 

Pospešek od 19 m/s 
do 22 m/s v prvih 90°, 
nato sledi 360° 
rotacija pri 20 m/s 
pred izhodom z 
nihajem in normalen 
let v 180°. 

Dinamičen vhod z 
hitrim naraščanjem G 
sile in hitrosti 
propadanja. Zahteven 
izhod. Tendenca 
zaklenjene spirale pri 
veliki hitrosti 
propadanja. 

 

B stall 

Emotion 2 M in Bodyguard 3 M imata poseben sistem na dolgih B nosilnih trakovih, za lažjo izvedbo 

tega manevra: Ročka z vrvico / škripcem. Sistem deluje zelo dobro: že z malo silo (in dolgim potegom) 

bo padalo padlo v stabilen B stall s propadanjem okoli -5 m/s. Kupola pada pod strmim kotom in ne 

povsem vertikalno, kot smo tega navajeni na klasičnih padalih. Vhod in izhod iz manevra spremlja 

zelo majhen nihaj. Na obeh padalih je mogoča tudi standardna izvedba B stalla, toda, da dosežemo 

vrh B nosilnih trakovje treba z rokami seči res visoko. Propadanje se poveča za 2 m/s na padalu 

Bodyguard in 3 m/s na padalu Emotion. Kot pri vseh predhodnikih Alphe 5, je potreben zelo močan 

poteg za vhod v B stall. Propadanje in deformacija kupole sta oba zelo stabilna (podobno velja tudi za 

padalo Makalu 3). V primeru dolgega potega, se lahko pojavijo dodatne deformacije ušes na padalu 

Ion 2, toda niso niti približno tako resne kot na Mentorju 2 kjer je znano, da postane kupola zelo 

nemirna. Sprint Evo: Kratek poteg B nosilnih trakov je vse kar je potrebno za demonstriranje, da B 

stall ni najboljše manever za izgubljanje višine v primeru ekstremnih situacij. Ušesa padal se začnejo 

zlagati in nujen je izhod iz manevra.  

B-stall 

Padalo Konstrukcija B 
nosilnih trakov 

Hitrost propadanja v 
stabilnem B stallu 
Tendenca deformacije 
Rotacija 
 

Nihaj pri 
vhodu 
Nihaj pri 
izhodu 

Izguba 
višine 
 

Opombe 

LTF A 

Advance Alpha 5/26  8 m/s 
ne 
ne 

30-45° 
15-30° 

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

U-Turn Bodyguard 3 
M 

Posebna ročka na B 
nosilnih trakovih 

5 m/s 
ne 
ne 

15-30° 
15-30° 

-20 m Enostaven vstop z posebnimi rokami. 
Zmerno propadanje, zelo stabilno 
propadanje. 

U-Turn Emotion 2 M Posebna ročka na B 
nosilnih trakovih 

6 m/s 
ne 
ne 

15-30° 
15-30° 

-20 m Enostaven vstop z posebnimi rokami. 
Zmerno propadanje, zelo stabilno 
propadanje. 

LTF B 

UP Makalu 3 M  8 m/s 
ne 
ne 

15-30° 
15-30° 

-20 m 
 

Zelo stabilno propadanje 

Nova Ion 2 M  9 m/s 
Rahla tendenca nastanka 
podkve po dolgem času 
ne 

30-45° 
15-30° 

20-30 m 
 

 

Gin Sprint Evo M  8 m/s 
Ušesa upognjena nazaj 
ne 

15-30° 
30-45° 
 

-20 m Tendenca dodatne deformacije 
kupole.  

 



  
Trdo delo je nagrajeno: za vhod je potrebna velika 
sila, toda sledi zelo stabilno propadanje z Alpho 5. 

Stabilno propadanje tudi po daljšem času na Makalu 
3. 

  
U-Turn Bodyguard 3 in Emotion 2 imata zelo 

enostaven vhod v B Stall, zahvaljujoč posebnem 
sistemu … 

… hitrost propadanja 5m/s toda zmanjša kontrola 
nad smerjo letenja. 

 
 

Nova Ion 2 se začne po daljšem času deformirati pri 
ušesih … 

… prav tako tudi Gin Sprint Evo, pri slednjem se 
deformacije pričnejo kmalu po vhodu. 

 

Velika ušesa 

Vsa padala so slednji manever opravila z odliko. Največje propadanje (3,5-4,5 m/s) smo izmerili na 

padalu Nova Ion 2, zahvaljujoč le 2 vrvicama na posameznem A nosilnem traku. Sledil mu je 



Bodyguard M (3-4 m/s). Vsi ostali se nahajajo nekje med 3,5 (trim hitrosti) in 4,5 (pospešeno). 

Nobeno padalo ni pokazalo tendenco nihanja med manevrom, niti ni bilo potrebno uporabiti zavor za 

izhod iz manevra. Pri izhodu iz padala ni bilo potrebno posredovanje pilota, Makalu 3 in Sprint Evo 

sta potrebovala nekoliko več časa. Pri nobenemu nismo zabeležili tendence padca v prevlečen let, 

tudi pri letenju s trim hitrost dlje časa. Pri letenju s pospeševalnikom, so vsa padala dosegla vsaj svojo 

normalno trim hitrost, medtem ko je večina letela celo hitreje. 

Naslednji testi sledijo kmalu … (tretja serija prihaja kmalu!) 

 

Vir:http://www.dhv.de/web/en/safety/articles-statistics/safety-checks-on-ltf-a-and-b-class-

paragliders-second-test-series/  

Prevedel in uredil: 

Mitja Jančič 

http://www.dhv.de/web/en/safety/articles-statistics/safety-checks-on-ltf-a-and-b-class-paragliders-second-test-series/
http://www.dhv.de/web/en/safety/articles-statistics/safety-checks-on-ltf-a-and-b-class-paragliders-second-test-series/

