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Sportovní relaxace

Charger - nový reflexní kluzák MAC PARA nabízí stabilitu, velký rozsah rychlostí 
a výkon.  Je určen širokému spektru motorových pilotů a dokonale plní jejich 
nároky. V relaxačním stylu tě podrží při získávání, nebo rozšiřování pilotních 
dovedností.  Charger je motorová paraglidingová pohoda. 

Výhody Reflex technologie
Nově navržený autostabilní profil poskytuje mimo vysokých rychlostí také 
dobrý vztlak při stratu a přistání.  Hladký tvar profilů udržují Mylarové výztuhy 
v kombinaci s plastovými strunami. Intenzivní testování vedlo ke vzniku 
vyváženého kluzáku s jednoduchým ovládáním a mimořádnou stabilitou na zemi 
i v letu. Vrchlík je dobře utlumen ve všech osách, jeho boční stabilita proti kyvům 
je mimořádná, přitom však  nabízí příjemné sportovní ovládání a pohodu.

Létej daleko a v relaxačním stylu
Snadnost ovládání, rozsah rychlostí, sportovní charakter kluzáku, perfektní starty, 
ovládání v reflexním módu to vše tvoří uživatelskou přívětivost.
Létání s Chargerem je opravdová radost a dodá ti energii.

www.macpara.czschool    safety     fun     sport    competition 

Charger 
Váha [kg]
Váhové rozpětí - paragliding  [kg]
Váhové rozpětí PPG / MPG [kg]
Min. rychlost [km/h]
Cestovní rychlost [km/h]
Maximální rychlost [km/h]
Klouzavost
Minimální klesání [m/s]

 21 23 25 28 31
 5.30 5.50 5.60 5.70 6.00
 60-75 70-85 75-95 90-110 105-135
 77-115 93-120 100-137 113-160 140-190
 24-26 24-26 24-26 24-26 24-26
 38-41 38-41 38-41 38-41 38-41
 55-60 55-60 55-60 55-60 55-60
 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9
 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
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