
SPADOCHRON  RATOWNICZY S-4

Spadochron  ratowniczy  siedzeniowy  S-4
przeznaczony  jest  do  tych  samolotów
i  śmigłowców,  w  których  fotele
przystosowane  są  do  pomieszczenia
spadochronów  siedzeniowych.  Konstrukcja
spadochronu S-4 pozwala na wykonywanie
skoków  ratowniczych  z  bardzo  niskich
wysokości, nawet z 60 m.

Spadochron  S-4  posiada  okrągłą  czaszę
o powierzchni  53  m2,  wykonaną
z  tkaniny  poliamidowej.  Czasza
zabezpieczana  jest  przez  długą  osłonę,
w trakcie procesu otwarcia osłona ściągana
jest  z  czaszy  przez  miękki  spadochron
wyciągający. 
  

Czasza połączona jest z uprzężą 28 linkami
nośnymi.  W  celu  zwiększania  komfortu
użytkownika,  spadochron  wyposażony  jest
w  bawełniane  poduszki  poprawiające
wygodę użytkowania. 

Uprząż  posiada  główny  zamek  wyczepny,
który pozwala na szybkie wypięcie się z niej
w trakcie lądowania w trudnych warunkach,
np.  przy  silnym  wietrze,  lub  na  wodzie.
Spadochron  może  być  otwarty  ręcznie
uchwytem  wyzwalającym,  lub  w  trybie
automatycznym  przy  pomocy  automatu
spadochronowego  KAP-3P1.  Pokrowiec
może również pomieścić łódkę ratunkową.
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Dane techniczne   S-4
Numer NSN 1670-43-000-0610

Numer certyfikatu Z-BS 02/00

Typ czaszy Okrągła

Powierzchnia czaszy [m² / ft²] 53 m² / 570,50 ft²  

Średnica czaszy [m / ft] 8,25 m / 27,06 ft

Dopuszczalna prędkość użycia
(natychmiastowe otwarcie na

wysokości do 1000m) [km/h / KTS]
400 km/h / 216 KIAS

Min wysokości skoku [m / ft]
 60 m / 196,85 ft   
przy  V=100 km/h

Max obciążenie [kg / lbs] 100kg / 220,46 lbs

Prędkość opadania otwartej czaszy
• dla obciążenia 100 kg 6 m/s / 19,68 ft/sec

Masa zestawu 
(bez automatu KAP-3P1 
i bez łódki ratowniczej)

12 kg / 26,45 lbs

Systemy otwarcia
• otwieranie ręczne,
• za pomocą automatu 
    spadochronowego KAP-3P1

Czasza
(natychmiastowe otwarcie na

wysokości do 1000m)
[ilość skoków]

• jednokrotne użycie przy 
     400 km/h / 216 KIAS,
• pięciokrotne użycie do 
     300 km/h / 162 KIAS

Resurs
12 lat z możliwością 

przedłużenia do 16 lat 
(zależnie od stanu technicznego)

Częstość przekładania
spadochronu

• co 4 miesięcy przy 
ułożeniu do skoku,

• co 6 miesięcy przy 
ułożeniu magazynowym


