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VLASTNOSTI
“Free Fly Friendly“ obal s postrojem Real-X je nejprodávanějším sportovním obalem firmy MarS a.s. Díky našim zkušenostem od roku 1992 a nejvyšší
kvalitě řemeslného zpracování, Vám nabízíme Real-X mnoha skvělých vlastností. Real-X je zkonstruován v 9 velikostech obalu s možností zabalení
různých velikostí hlavních a záložních vrchlíků. Obal je speciálně upraven pro zabalení se záložními vrchlíky WP z produkce firmy MarS a.s. Tato
kombinace je výborným základem v poměru cena výkon pro další doplnění vašeho padákového kompletu. Krycí chlopně volných konců jsou opatřeny
magnety. Zadní část obalu je opatřena speciálním lisovaným zádovým vatníkem pro maximální komfort uživatele. Ovládací jednotka zabezpečovacího
přístroje je umístěna v průhledném okně pro snadnou kontrolu zapnutí před seskokem. Postroj je plně „Gender Friendly“ a je vyroben specificky na
každou velikost postavy parašutisty dle zadaných rozměrů a požadavků. Nožní popruhy jsou opatřeny širokými a měkkými polštáři, které zajišťují komfort
při letu na otevřeném padáku a při přistání. Výrobce doporučuje kombinaci kompletu Real-X s elektronickým zabezpečovacím přístrojem m2 multi. Obal
s postrojem je certifikován dle TSO C23d. Mnoho barevných variant v programu COLORING!
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FEATURES
The „Free Fly Friendly“ H/C Real-X is the best-seller sports
harness/container from MarS a.s. Thanks to our experience
since 1992 and the highest quality craftsmanship, we offer you
Real-X of many great features. Real-X is designed in 9 sizes of
container with the possibility of packing different sizes of main
and reserve canopies. The container is specially adapted for
packaging with WP reserve canopies produced by MarS a.s.
This combination is an excellent basis for price-performance ratio
to further complement your parachute set. The closing riser flaps
are provided with magnets. The back of the container is equipped
with a special pressed back padding for maximum user comfort.
The control unit of the AAD is located in a transparent window
for easy check of switching on before the jump. The harness is
fully „Gender Friendly“ and is made specifically for each size
of the parachutist‘s figure according to the specified dimensions
and requirements. The leg straps are equipped with wide and soft
cushions, which ensure comfort when flying on an open canopy
and when landing. The manufacturer recommends assembling
the Real-X set with the m2 multi AAD. The H/C is certified
according to TSO C23d. Many color variants in the COLORING
program!
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Real-X
Velikosti obalu (ZP/HP)
Size of the containers (Reserve/Main)
[sqft]
02 (100/100)
03 (120/120)
04 (130/130)
05 (150/150)
06 (175/175)
7 (175, 190/220)
08 (190, 210, 235/250)
09 (190, 210, 235/282)
10 (260/260)
Closing Riser Flap
With Magnets

Pressed Back Padding

Control Unit
Window

Max. rychlost při vysazení
Max. exit speed

278 km/h
150 KNOTS

Max. celková hmotnost
Max. suspended weight

126 kg
377 lb

Typové číslo obal/postroj
Part Number H/C

OP-103/PS-055 (PS-034 S-1)
OP-103/PS-055 (PS-034 S-1)

STANDARDNÍ Real–X
• 3 barvy obalu
• Zádový vatník textilní, CORDURA nebo UZARON
• Uvolňovač odhozu
• Uvolňovač záložního padáku (textilní pucka)
• Magnetické chlopně
• Příprava na AAD
(Ovládací jednotka v zádovém vatníku)
• Výtažný padáček záložního padáku
• Vak vrchlíku záložního padáku
• Řídící poutka
• Spojovací šňůra
• Volné konce
• Vak vrchlíku hlavního padáku
• Výtažný padáček z ruky

STANDARD FEATURES Real–X
3 Cordura colors
Textile back padding, CORDURA or UZARON
Cut-away ripcord handle
Reserve ripcord handle (Free Fly Handle)
Closing riser flaps with magnets
AAD setup
(Control unit in the back padding)
Reserve pilot chute
Free bag
Main/Reserve Steering toggles
Connecting line
Main risers
Main deployment bag
Kill Line Pilot chute

VOLITELNÉ MOŽNOSTI
• RSL (AOZP)
• RAX* systém
• Nerez kování
• Postroj PS-034 S-1 (stavitelný)
• Lisovaný zádový vatník
• Uvolňovač záložního padáku (kovová klika)
• Krytky nožních vatníků
• Duralový nůž
• Vlastní výšivka
• Transportní taška

POPULAR OPTIONS
RSL (AOZP)
RAX* system
Stainless steel hardware
Harness PS-034 S-1 (adjustable)
Pressed back padding
Reserve ripcord (metal handle)
Leg pad cover
Metal hook knife
Custom embroidery
Transport bag

*RAX systém (Reserve Activation & eXtraction System)
RAX systém významně urychluje otevření záložního vrchlíku a snižuje tak čas mezi odhozem
hlavního vrchlíku a plným otevřením záložního vrchlíku. V důsledku dochází i k menší ztrátě výšky
nad zemí při odhozu hlavního vrchlíku.
*RAX system (Reserve Activation & eXtraction System)
The RAX System accelerate (speed up) the opening of the reserve canopy and thus reduces the
time between the cut away of the main canopy and fully opening of the reserve canopy. This also
saves the loss of height above the ground.

Main Risers
Cutaway Pillow

Reserve Ripcord Pillow

BOC - Kill Line
Pilot Chute
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Leg Pad Cover
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