
Dane techniczne 
SYSTEM SPADOCHRONOWY 

FENIKS S 

Numer certyfikatu
(zgodnie z normą ETSO C23d)

64.086.003

Powierzchnia czaszy 
głównej [m² / ft²] 

21,36 m² / 230 ft²
23,22 m² / 250 ft²
24,15 m² / 260 ft²
25,08 m² / 270 ft²
26,01 m² / 280 ft²
27,87 m² / 300 ft²

Powierzchnia czaszy 
zapasowej [m² / ft²]

21,18 m² / 228 ft²
21,83 m² / 235 ft²
23,04 m² / 248 ft²
23,22 m² / 250 ft²
24,61 m² / 265 ft²
25,08 m² / 270 ft²
26,75 m² / 288 ft²
29,94 m² / 290 ft²
27,87 m² / 300 ft²

Masa zestawu [kg / lbs] ~15,5 kg / ~33 lbs

Max obciążenie [kg / lbs] 181,4 kg / 400 lbs

Max prędkość użycia [km/h / KTS] 277,8 k/mh / 150 KTS

Systemy otwarcia
• miękki pilocik BOC, 
• uchwyt /pilocik sprężynowy, 
• lina desantowa.

Zabezpieczenie
• automat typu AAD/ 

- dedykowany CYPRES II,
• system RSL.

SYSTEM SPADOCHRONOWY FENIKS S 

System Feniks S, stanowiący, bazę wyjściową całej
serii  spadochronów  Feniks  dedykowany  jest  do
prowadzenia  treningu  spadochronowego  zarówno
dla skoczków rozpoczynających szkolenie jak i  do
prowadzenia  treningów  doskonalących,
pogłębiających  umiejętności.  Może  być  zarówno
doskonałym  zestawem  do  szkolenia  na  poziomie
podstawowym,  zestawem  do  uprawiania  sportu
spadochronowego, jak i specjalistycznego treningu.
Przy  odpowiednio  dobranych  rozmiarach  czaszy
głównej  i  zapasowej  doskonale  spełni  swoją  rolę,
jako spadochron dla studentów jak i  instruktorów
AFF. 

Pokrowiec został zaprojektowany w taki sposób, aby
zapewnić  maksymalny  komfort  skoczkom
pozostającym przez długi okres czasu w gotowości
do  skoku.  Zastosowane  rozwiązania  techniczne
czynią  system  doskonale  przystosowanym  do
bezpiecznego  poruszania  się  po  pokładzie  statku
powietrznego  (instruktorzy)  bez  narażania  na
przypadkowe otwarcie spadochronu. 

Feniks  dedykowany  jest  wszystkim  prowadzącym
szkolenie spadochronowe. 
System  Feniks  w  układzie  „plecy-plecy”  posiada
pokrowce  (kontenery)  na  spadochron  zapasowy  i
główny oraz zintegrowaną wraz z nimi  uprząż dla
pojedynczego skoczka.


