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ПОПЕРЕДЖЕННЯ
!!! Увага – відмова від відповідальності !!!
У зв’язку з невід’ємною небезпекою, пов’язаною з парашутною діяльністю в цілому та
парашутним спорядженням зокрема, компанія SkyWideSystems (SWS) не надає жодних
гарантій, явних або таких, що маються на увазі.
Ранець був проданий вам з усіма його недоліками та без будь-яких гарантій безпеки. Виробник
(компанія SWS) також відмовляється від відповідальності за будь-які ушкодження або травми,
отримані в результаті відмови або дефекту в конструкції, проектуванні, матеріалах та
виробництві.
Використання цього спорядження або передача його для експлуатації будь-кому означає
відмову від претензій за ушкодження або травми, що стали наслідком такого використання.
Якщо покупець не бажає відмовитися від таких претензій, він повинен повернути ранець
(парашутну систему) до початку експлуатації, протягом 30 днів з моменту продажу, разом з
супроводжувальним листом. В такому разі покупець отримає відшкодування продажної
вартості.
Якщо ви розпочали експлуатацію ранця (парашутної системи) або не повернули його протягом
30 днів з дня продажу – ви приймаєте ризики для себе та відмовляєтеся від будь-яких
претензій до виробника
!!! Користувач приймає весь ризик !!!
!!! Увага !!!
Розкриття рятувальної парашутної системи Pilot Back C9 на швидкостях, що перевищують
максимально допустимі, або в положенні, що відрізняється від «горизонтально, обличчям
донизу», може спричинити такі наслідки:






дуже жорстке розкриття парашута з пошкодженням спорядження
можливе викидання з парашутної системи
руйнування підвісної системи
пошкодження або відмова парашута
травми та смерть парашутиста.

!!! Не порушуйте вимог інструкції !!!
Знайте та чітко дотримуйтеся усіх вимог інструкцій, що регламентують використання
парашутного спорядження.
Використовуйте тільки спорядження, зібране та укладене у точній відповідності до інструкції з
експлуатації на дане спорядження, тільки з оригінальних комплектуючих, тільки
кваліфікованим спеціалістом.
Своєчасно замінюйте пошкоджене, зношене або застаріле спорядження.
Ніколи не перевищуйте вимог щодо максимально допустимої ваги, швидкості, а також інших
вимог інструкції на ваше спорядження.
!!! Увага – користувач сам відповідальний за власне життя !!!
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ПРО ІНСТРУКЦІЮ
Призначення даної інструкції – ознайомити користувача та рігера з особливостями
функціонування та експлуатації рятувальної парашутної системи Pilot Back C9.
Ця інструкція не призначена для заміни курсу парашутної підготовки для користувача, а
повинна використовуватися винятково як допомога в навчанні та контролі.
Ця інструкція не призначена для заміни курсу навчання укладці парашута для рігера , а
повинна використовуватися винятково як джерело інформації про нюанси укладки даної
конкретної системи.
Відповідальністю кожного навченого та кваліфікованого рігера являється збірка, огляд та
укладка парашутної системи, у точній відповідності до інструкцій та рекомендацій виробника.
Відповідальністю кожного пілота є чітке виконання вимог виробника стосовно термінів
технічного огляду та укладки, максимальної польотної ваги та максимальної швидкості, щоб
не наражати на небезпеку себе та оточення.
Ця інструкція – компактне джерело інформації для вас та вашого рігера. Будь ласка, збережіть
її, вона знадобиться вашому рігеру під час проведення технічного огляду та укладки.

ВСТУП
Технічний опис та інструкція з експлуатації призначені для вивчення конструкції та роботи
парашутної системи, порядку проведення контрольних оглядів, монтажу та укладки, а також
для організації правильної експлуатації системи, транспортування та зберігання.
В рятувальній парашутній системі Pilot Back C9 в якості парашута використовується круглий
рятувальний парашут С9.
При вивченні та експлуатації парашутної системи слід також керуватися такими документами:
- інструкція з середнього ремонту 24872-91 РС "Системы парашютные десантные, запасные,
спасательные, спортивные и грузовые".
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ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
1
ПРИЗНАЧЕННЯ
Рятувальна парашутна система Pilot Back C9 являється індивідуальним засобом порятунку
при здійсненні вимушеного стрибка.
Загальний вигляд рятувальної парашутної системи показаний на малюнку 1.
Малюнок 1. Загальний вигляд рятувальної парашутної системи

1.2

Тактико-технічні дані парашутної системи
Парашут, площа
Кількість строп
Матеріал строп
Підвісна система
Загальна маса системи
Діапазон регулювання
Максимальна злітна вага
Максимальна швидкість застосування
Спосіб розкриття
Максимальна швидкість зниження
Мінімальна висота застосування
Термін переукладки

Гарантійний термін
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55 кв.м
28
PIA-C-5040 nylon, міцністю 181 кгс
MIL-W-4088 Type 7, міцністю 2700 кгс
до 9,75 кг
Від: зріст 150 см, маса 50 кг
До: зріст 210 см, маса 135 кг
до 136 кг
400 км/год.
ручне розкриття
При максимальній вазі 136 кг - 6,7 м/с
70 м
6 місяців
12 місяців на заводський брак.
Гарантія не розповсюджується на
стандартну зношеність, механічні
пошкодження та дефекти, що виникли
в результаті неправильного
застосування та/або зберігання.
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1.3
Склад парашутної системи
Склад рятувальної парашутної системи Pilot Back С9 показаний на малюнку 2.
Малюнок 2. Склад парашутної системи

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ранець з підвісною системою
витяжний парашут (медуза)*
стреньга
кільце витяжне з двома шпильками*
дві петлі зачековки парашута**
шайба Cypres Washer – 2 шт.
паспорт на парашутну систему

*Увага! Заміна зазначених елементів може критично вплинути на безпеку. Допускається
використання тільки оригінальних комплектуючих. Використовувати інші комплектуючі
категорично заборонено.
*** Дозволяється використовувати тільки петлі зачековки, виготовлені з матеріалу Microline
Cypres Cord, завтовшки 2,3 мм, або ідентичні їм. Використання будь-яких інших матеріалів для
виготовлення петель зачековки категорично заборонено.
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2 ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
2.1.
2.1.1.

Підготовка до укладки парашутної системи
Монтаж парашута

Встановіть парашут на вільні кінці рятувальної парашутної системи, відповідно до інструкції
виробника парашута.
2.1.2.

Монтаж стреньги та витяжного парашута
Малюнок 3. Монтаж стреньги та витяжного парашута

Під’єднайте стреньгу до вершини парашута і витяжний парашут до стреньги.
2.1.3.

Монтаж клевант
Малюнок 4. Монтаж клевант

Протягніть стропу управління через канал, нашитий на вільний кінець.
OM_Pilot_B_C9_Ua_12.18_01
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Малюнок 5. Монтаж клевант

Протягніть петлю стропи управління через петлю на клеванті.
2.2.

Встановлення петель зачековки

УВАГА! Петлі зачековки повинні змінюватися на нові при кожному укладанні
(переукладанні) парашутної системи.
Петля зачековки контейнера парашутної системи виготовляється зі стропи Microline Cypres
Cord завтовшки 2,3 мм. Розмір провушини на кінці петлі складає 1,5-2 см. Використання будьяких інших матеріалів з будь-якими іншими розмірами категорично заборонено.
Малюнок 6. Петля зачековки

Виготовте 2 петлі для зачековки ранця рятувальної парашутної системи, які мають довжину
А рівну 70 мм. Довжина вказана для попередньо розтягнутої петлі.
Малюнок 7. Довжина петлі зачековки

Для виготовлення петлі зачековки на стропі Microline Cypres Cord необхідно,
використовуючи вимірювальну лінійку (ДСТУ 427-79, ціна поділки - 1 мм), відміряти довжину
9,0 см де, 7,0 см – довжина від шайби до кінця петлі, 2 см – довжина, яка необхідна для
монтажу петлі на шайбі Cypres Washer. Після відмірювання заданої довжини необхідно на
стропі поставити мітки. По мітках зав’язати подвійний вузол та один одинарний – одразу за
першим та затягнути.
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Малюнок 8. Підготовка петлі зачековки

А

Б

В

Г

Після виготовлення петлі зачековки за допомогою нитки необхідно її вставити в шайбу
Cypres Washer (малюнок 9)
Малюнок 9. Вставка петлі зачековки в шайбу

Витягніть нитку, вставте в петлю гладкий металевий стержень, шайбу вставте в прорізь
укладальної пластини та обтягніть петлю. Перевірте її довжину.
Малюнок 10. Обтягування петлі та перевірка її довжини
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В разі використання саморобних петель зі стропи Microline Cypres Cord необхідно крайніх 5 см
петлі змастити силіконовою змазкою (постачається в комплекті Cypres Packing Kit).
Малюнок 11. Змащування петлі зачековки

УВАГА! Забороняється використовувати для змащування технічний силікон.
Просуньте петлі зачековки клапанів ранця в люверси на верхній та ніжній якірних деталях.
Малюнок 12. Встановлення петель зачековки

2.3.
Встановлення витяжного кільця
Візьміть привод розкриття клапанів ранця парашутної системи. Огляньте його. Вставте трос в
шланг, а привод - в кишеню.
Малюнок 13. Витяжне кільце
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3. УКЛАДКА ПАРАШУТА
3.1.
Технічний огляд
Здійснення технічного огляду необхідне при:
 збірці парашутної системи
 перед кожною укладкою парашутної системи (незалежно від того, експлуатувалося це
спорядження чи ні)
 після потрапляння в несприятливі умови (наприклад, у воду)
 періодично – один раз на 6 місяців, якщо інше не визначено регламентуючими
документами країни, в якій експлуатується це спорядження.
Технічний огляд повинен здійснюватися кваліфікованим рігером (або його еквівалентом).
Перед здійсненням технічного огляду – повністю ознайомтеся з інструкцією.
Пункт огляду
Підвісна система

Акценти огляду
Пошкоджені краї, надірвані волокна, строчки, що
розійшлися, стан еластичних фіксаторів

Розміщення привода в кишені, пошкодження троса,
Привод розкриття клапанів
деформація шпильок, наявність достатньої слабини
ранця парашутної системи,
привода,
зношеність
липучок,
строчки,
що
кишеня привода, шланг троса,
розійшлися,
пошкоджений
шланг,
пошкоджені
шпильки
фіксатори шланга.
Пошкоджені пластикові жорсткості, вм’ятини і
Клапани ранця
пошкодження люверсів, гострі краї, неправильне
встановлення
Вільні кінці

Пошкодження, погнуті кільця, щільність фіксації
клевант та слабини стропи управління

Стреньга, медуза

Стан стреньги, стан тканини медузи, стан пружини
медузи, кріплення медузи до стреньги.

Металеві частини підвісної
системи
Петлі зачековки

OM_Pilot_B_C9_Ua_12.18_01
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3.2.
Інструменти для укладки парашутної системи
Список інструментів:
 укладочні грузики (4 шт.)
 укладочні лінійки (1 шт.)
 вороток
 лінійка вимірювальна з ціною поділки - 1 мм
 тимчасова шпилька (2 шт.)
 стропа-затяжка (2 шт.) Бажано – стропа Microline 1000)
 стропа-протяжка (2 шт.)
 дротова петля
 інструкції з укладки парашута та ранця
 пластина з Y-подібним вирізом (бажано – квадратної форми)
 силіконова протирка (з комплекту Cypres Packer Kit)
 паспорт на парашутну систему, рігерська книжка, ручка
 Пломби свинцеві, пломбиратор, пломбувальна нитка, етикетки, прозорий скотч,
ножиці, датер, особиста печатка
 вощена нитка, циганська голка
Малюнок 14. Інструменти для укладки парашутної системи

Рекомендація:
Перерахуйте ваші інструменти, до та після укладки.
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Інструкція з експлуатації парашутної системи PILOT BACK C9
3.3.
Зачековка строп управління
Перевірте правильність монтажу парашута та приєднання клевант.
Малюнок 15 Зачековка строп управління

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

Вставте дротову петлю через петлі на стропах. Перегніть стропу управління по мітці (малюнок
15 А). Протягніть стропу управління через петлі на стропах (малюнок 15 Б та малюнок 15 В).
Оберніть петлі строп парашута навколо пряжки та вставте в них дротову петлю (малюнок 15
Г). Протягніть стропу управління через петлі строп парашута (малюнок 15 Е). Зафіксуйте
стропу управління в петлях строп парашута протягнувши слабину стропи управління через
петлю стропи управління (малюнок 15 Ж). Із слабини стропи управління сформуйте близько
7-8 петель (нескінченна петля) та за допомогою дротової петлі протягніть через канал якій
нашитий на вільному кінці (малюнок 15 Є). Витягніть дротову петлю із каналу та за допомогою
контровочної нитки зафіксуйте останню петлю в каналі для запобігання самовільного
розпускання (малюнок 15 З).
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Інструкція з експлуатації парашутної системи PILOT BACK C9
3.4.
Укладка парашута
Підготуйте парашут до укладки. Витягніть купол зі стропами на всю довжину.
Розправте клапани ранця і протягніть стропи-протяжки через петлі зачековки.
Малюнок 16. Підготовка ранця парашутної системи до укладки

Виконайте нагортання купола парашута, починаючи з 14 стропи.
Розділіть купол на дві половини так, щоб перше полотнище знаходилося згори, а стропа 14 з
нашитим на неї дипером з правого боку. Розрівняти дипер. Взяти стропу 14 і, утримуючи її на
середині укладального полотнища (столу), перекинути ліву половину купола на праву сторону.
Потім захопити стропу 13 і середину нижньої кромки між строп 14 та 13. Стропу 13 покласти
на стропу 14, а кромку, що знаходиться між ними, складену навпіл витягнути перпендикулярно
до строп і також покласти на укладальне полотнище (стіл).
Підрівняти нижню кромку купола, притиснути її і петлі строп до укладального полотнища
(столу). Розрівняти полотнище, прибираючи слабину від нижньої кромки до вершини купола
(малюнок 17).
Малюнок 17. Вирівнювання купола

Потім захопити петлю стропи 12 і середину нижньої кромки між стропами 13 та 12 і повторити
всю операцію укладки чергового полотнища, як вказано вище (малюнок 18).
Аналогічним чином укласти решту лівої половини купола. По закінченню укладки лівої
половини купола покласти по всій довжині складеної частини купола грузи.
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Інструкція з експлуатації парашутної системи PILOT BACK C9
Малюнок 18. Нагортання купола

Перекинути праву половину купола на складену ліву половину та здійснити укладку правої
половини купола на правій стороні укладального полотнища (столу) аналогічно до укладки
лівої половини, починаючи зі стропи 14, попередньо зсунувши її з середини столу праворуч
0,02 - 0,03 м.
Після нагортання, парашут повинен виглядати як на малюнку 19.
Малюнок 19. Нагортання купола

Перевірити правильність укладки купола. Для цього, утримуючи стропи при нижній кромці
купола, взяти стропи верхніх вільних кінців: стропи 1 та 28 та, піднімаючи і розділяючи їх,
пройти до нижньої кромки і впевнитися, що укладений купол ділиться навпіл на верхню та
нижню частини, стропи 1 та 28 знаходяться згори, праворуч – стропа 28, а ліворуч – стропа 1,
при цьому кромка купола повинна бути вирівняна відповідно до малюнка 19.
Загорніть нижню кромку купола як показано на малюнку 20А.
Загорніть ліву половину купола до центру як показано на малюнку 20 Б і зафіксуйте грузиками.
Загорніть праву половину купола до центру як показано на малюнку 20 В і зафіксуйте
грузиками.
Після нагортання, купол парашута повинен виглядати як на малюнку 20 Г.
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Малюнок 20. Скадання купола
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Б

В

Г

Візьміть праву групу строп та підтягніть таким чином як зазначено на малюнку 21А.
Протягніть гумову соту через верхній люверс, сформуйте пучок зі строп та зафіксуйте пучок в
соті. Довжина пучка повинна складати близько 4 – 5 см. (малюнок 21 Б).
Виконайте аналогічні дії для другого та третього пучка (малюнок 21 Б та малюнок 21 В)
Малюнок 21. Зачековка дипера

А
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Інструкція з експлуатації парашутної системи PILOT BACK C9
3.5.

Укладання строп в ранець

Підтягніть ранець у бік купола та покладіть вільні кінці на дно ранця. Заправте вільні кінці під
запобіжний фартух.(малюнок 22 А).
Візьміть ліву групу строп, сформуйте пучок та зачекуйте стропи як показано на малюнку 22 Б.
Виконайте аналогічні дії для правого боку.
Візьміть праву групу строп в районі гумових сот, розміщених на верхньому запобіжному
фартусі, сформуйте пучок та зачекайте стропи.
Візьміть стропи в районі гумових сот, розміщених знизу ранця, сформуйте пучок та зачекуйте
стропи (малюнок 22 В).
Візьміть ліву групу строп в районі гумових сот, розміщених на верхньому запобіжному фартусі,
сформуйте пучок, та зачекуйте стропи (малюнок 22 Г).
Приберіть слабину правої групи строп та зачекуйте на середньою гумову соту яка
розташована на верхньому запобіжному фартусі (малюнок 22 Д).
Поєднайте та вирівняйте стропи лівої та правої груп, сформуйте пучок та зачекуйте в гумову
соту на дні ранця (малюнок 22 Е).
Далі продовжуйте укладку строп в соти ранця, поки не дійдете до купола в дипері (малюнок
22 Є, малюнок 22 Ж, малюнок 22 З).
Малюнок 22. Укладання строп
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Малюнок 22. Укладання строп (Продовження)

Є
3.6.

Ж

З

Укладка купола парашута в ранець

Вкладіть купол парашута в ранець відповідно до схеми (малюнок 23)
Малюнок 23. Схема розміщення купола парашута в ранці

Візьміть нижню частину купола парашута разом з дипером та покладіть на дно ранця таким
чином, щоб стропи, якими зачековано дипер були спрямовані до нижнього клапана ранця
(малюнок 24 А). Виконайте два складання тканини купола парашута таким чином як вказано
на малюнку 24 Б.
Закрийте ці складання нижнім клапаном та протягніть стропу-затяжку разом з петлею
зачековки через люверс (малюнок 24 В).
Виконайте ще два складання купола парашута згідно зі схемою, дістаньте стропу-затяжку,
після чого виконайте ще два складання.
Вершину парашута розмістіть вздовж бокового ребра ранця (малюнок 24 Г)
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Малюнок 24. Укладка купола парашута в ранець

А
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3.7.
Зачековка ранця
Опустіть верхній кланан. Протягніть стропи-затяжки через люверси. Спочатку протягніть
стропу-затяжку через верхній люверс та зафіксуйте стропу для зачековки тимчасовою
шпилькою. Потім протягніть стропу-затяжку через нижній люверс та також зафіксуйте стропу
для зачековки тимчасовою шпилькою (малюнок 25).
Малюнок 25. Укладання купола парашута в ранці
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Просунути петлю-протяжку (шомпол) через витяжний парашут. Перевірити, щоб петля
(шомпол) не пройшла через витки пружини, а знаходилася по центру пружини. Вставити
верхню стропу-затяжку в петлю-протяжку, і витягти стропу-затяжку нагору витяжного
парашута.
Встановити основу витяжного парашута навпроти верхнього люверса, так щоб люверс
знаходився чітко по центру основи пружини.
Всадити витяжний парашут на місце, стиснути пружину, та зачекувати петлю зачековки
тимчасовою шпилькою (малюнок 26).
Малюнок 26. Зачековка витяжного парашута

Протягніть стропу-затяжку через люверс верхнього запобіжного клапана. Накрийте верхнім
запобіжним клапаном «шапку» витяжного парашута.
Сумістіть люверс розташований на верхньому запобіжному клапані з люверсом на «шапці»
витяжного парашута.
Використавши пластину з Y-подібним вирізом та вороток, протягніть петлю зачековки та
зафіксуйте тимчасовою шпилькою (малюнок 27).
Малюнок 27. Зачековка верхнього запобіжного клапана витяжного парашута
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Заправте лівий і правий запобіжні фартухи верхнього клапана, після чого складіть стреньгу
уздовж та розташуйте на верхньому клапані ранця як вказано на малюнку 28
Малюнок 28. Складання стреньги

Закрийте правий бічний клапан ранця. Зафіксуйте петлі зачековки за допомогою тимчасових
шпильок (малюнок 29).
Малюнок 29. Зачековка правого бічного клапана
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Виконайте аналогічні дії для лівого бічного клапана (малюнок 30).
Малюнок 30. Зачековка лівого бічного клапана

Після зачековки всіх клапанів ранця витягніть тимчасові шпильки та здійсніть зачековку
шпильками троса витяжного кільця (малюнок 31).
Опломбуйте нижню шпильку витяжної ланки рятувальної парашутної системи. Закрийте
запобіжний клапан (малюнок 31).
Малюнок 31. Зачековка шпильками троса витяжного кільця та опломбування

Після укладки рятувальної парашутної системи здійсніть контроль укладального інструменту
та заповніть паспорт на парашутну систему.
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4.1.
Одягання та підгонка спорядження
Накиньте систему на плечі, утримуючи її на ліктях, вставте ноги в ножні обхвати.
Переконайтеся, що вони не перекручені.
Підніміть ранець нагору, на плечі.
Заправте грудну перемичку в пряжку, переконавшись, що вона не перекручена.
Затягніть грудну перемичку, щільно по тілу, але не перетягуйте її (накладки повинні проходити
вертикально, а не сходитися до центру на грудній перемичці).
Заправте залишок грудної перемички після затяжки в гумовий фіксатор.
Затягніть ножні обхвати (одночасно або по черзі), доти, поки вони не охоплять ноги щільно, та
однаково для правого та лівого ножних обхватів. Неоднакова затяжка ножних обхватів може
суттєво вплинути на поведінку парашута в повітрі та його розкриття.
Проведіть залишки ножних обхватів під гумовими фіксаторами, та сховайте їх в ножному
обхваті.
Правильно підігнана підвісна система не повинна обмежувати рухи або спадати.
4.2.
Розкриття парашута
Для розкриття парашута необхідно здійснити захоплення витяжного кільця, провернути його,
розриваючи текстильну застібку, та висмикнути його в напрямку «вниз-назовні», по напрямку
шлангу, на повну довжину руки.
Для захоплення кільця необхідно обов’язково вставити великий палець в кільце та щільно
захопити його іншими пальцями.
Невиконання цих дій може спричинити випадіння кільця з руки в момент початку руху.
ОБСЛУГОВУВАННЯ ПАРАШУТНОЇ СИСТЕМИ
5.1.
Періодичний огляд
Секрет довгої та надійної експлуатації вашого спорядження – в регулярному виконанні
періодичного огляду та обслуговування. Зазвичай, парашутна система вимагає вкрай малого
обслуговування, якщо використовується та зберігається в нормальних умовах. Пам’ятайте, що
ви довіряєте своє життя вибраному вами парашутному спорядженню, і вашою
відповідальністю являється його підтримка в оптимальному робочому стані.
Оптимальним підходом до контролю стану вашої парашутної системи являється регулярний
детальний огляд. Рекомендований інтервал для такого огляду складає 1 місяць. Очевидно,
чим частіше ви використовуєте ваше спорядження, тим частіше повинен виконуватися
періодичний огляд. Якщо ви виявили будь-яку ненормальну зношеність або пошкодження –
зверніться до рігера для негайного виправлення. Якщо ви маєте будь-які сумніви або
запитання – негайно зверніться до рігера або виробника за консультацією.
Періодичний огляд повинен стосуватися всіх частин парашутної системи, приділяйте
особливу увагу таким її частинам: витяжне кільце, петлі зачековки, шпильки, трос, привод,
шланги, ранець.
Ви не можете робити жодних виправлень та ремонтів в даних частинах, якщо ви не рігер. Але
ви можете виявити незначні проблеми раніше, ніж вони стануть небезпечними.
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Звичайні місця ушкоджень: заломи та пошкодження троса, зношена та пошкоджена петля,
пошкодження строчок на ранці та підвісній системі.
Підвісна система
Підвісна система повинна оглядатися регулярно на предмет пошкоджених стрічок та зшивок.
Ранець
Огляньте пластикові жорсткості клапанів, зверніться до рігера для заміни в разі якщо якісь з
них зламані. Замініть ушкоджені, деформовані або зміщені люверси.
Текстильні застібки «липучки»
Регулярно оглядайте текстильні застібки, що використовуються в конструкції ранця, на
предмет зношеності та забруднення. Чистіть «гачкову» частину, якщо вона забруднена. В разі,
якщо «липучка» втратила свою силу – зверніться до рігера для її заміни.

ПІДТРИМКА КЛІЄНТІВ
5.1.
Модифікація та ремонт
Ранець сконструйований таким чином, щоб дати можливість рігерам «в полі» ремонтувати
систему в максимально можливому об’ємі. Якщо вам необхідний ремонт – будь ласка,
зв’яжіться з компанією SWS. Ми зможемо підготувати необхідні вам частини, а також інструкції
з виконання робіт таким чином, щоб рігеру необхідно було тільки встановити їх на місце.
5.2.
Запасні частини
Більшість запасних частин, які можуть знадобитися для вашої парашутної системи, доступні
для негайної відправки в разі замовлення. Якщо ви вирішили використовувати неоригінальні
запчастини, переконайтеся, що вони повністю ідентичні оригінальним за розміром,
стандартами виробництва, та використаними матеріалами.
Для замовлення запчастин вам знадобиться серійний номер та дата виробництва ранця, які
можна визначити за написами на етикетці (нашивці), розміщеної на правому вільному кінці.
5.3.
Використані матеріали
При виробництві парашутної системи використовуються такі матеріали:
Застосування

Найменування

Характеристики,
особливості

Стрічки:
Силова стрічка підвісної
системи
Силова стрічка підвісної
системи
Стрічка вільних кінців
«вузьких»

Type 7, MIL-W-4088
Type 8, MIL-W-4088
Type 17, MIL-W-4088

Стрічка обертаюча

Type 4, MIL-W-4088

Стрічка абразивна

Type 12, MIL-W-4088

Ширина 43 мм
Міцність 2715 кг
Ширина 43 мм
Міцність 1814 кг
Ширина 25,4 мм
Міцність 1134 кг
Ширина 76 мм
Міцність 816 кг
Ширина 43 мм
Міцність 544 кг

Окантовка та посилення:
Посилення медуз

Type III, MIL-T-5038

Окантовка деталей

Type III, MIL-T-5038

Клеванти, посилення

Type IV, MIL-T-5038
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Ширина 12,7 мм
Міцність 114 кг
Ширина 19 мм
Міцність 190 кг
Ширина 25,4 мм
Міцність 455 кг
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Стреньга

2” Polyester webbing

Шланги
Обжимка відчепки
Трос
Обжимка запаски

Тканини:
Cordura
ParaPack
ParaPack Foam Laminated
Spacer Foam
Ballistic, MIL-C-3953
Type IV, MIL-C-44378
High Drag Netting
Стропи:
Microline Cypres Cord
Нитки:
VT-295E Size «E»
VT-295E Size «5»
Метал:
101
PS70101
PS22040-1(2)
HSP888
PS22044-1(2)
Grommet SS-0,0L
Grommet brass Nickel finish0,4
Ripcord housings
Oval sleeve
Stainless steel aircraft cable
Nicopress sleeve

Пружина медузи

MA – 1

Основний матеріал ранця
Матеріал камери
Виворітна поверхня ранця
Spacer Foam
Жорсткі вставки
F-111
Сітка медузи
Стропа петлі зачековки
Нитки ранця
Нитки підвісної системи
Грудна «вузька»
Грудна «широка»
Ножні стандартні
Ножні Flip-Flop
Карабіни B-12
Люверси 0, 0L SS
Люверси 0, 4 Nick

Пластикові жорсткості
Пінні вставки
Шок корд (safetystow)
Фіксатори стрічок після
пряжок

Ширина 50 мм
Міцність 795 кг
1000 den
420 den

4 кг
19 кг
225 кг
225 кг
1130 кг
1130 кг
1130 кг

.260 I.D.

Довжина 50 см
Зусилля 12 кгс

Додаткові матеріали:
Nylon MDS 0,063; 0,04
Closed Cell Mem Foam 1\3”
1\8” Shock cord nylon covered

Товщина 1,6 мм; 1 мм
Товщина 8,5 мм
Товщина 3,2 мм

1” Cotton Elastic, MIL-W-5664

Ширина 25,4 мм

Всі зазначені матеріали, які можуть знадобитися для ремонту і обслуговування парашутної
системи, ви можете замовити в компанії SWS.
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ЗБЕРІГАННЯ
Парашутна система виготовляється в основному з нейлону. Незважаючи на його високу
міцність та стійкість до зовнішніх впливів, його все ж можна пошкодити такими реагентами:
Сонячне світло. Ультрафіолетове випромінювання досить швидко і незворотньо руйнує
нейлон. Намагайтеся якомога менше піддавати вашу систему дії прямих сонячних променів.
Кислоти. Кислоти пошкоджують нейлон. Не допускайте потрапляння кислот на вашу
парашутну систему. Не кладіть її на підлогу в авіаційних ангарах, біля акумуляторів, та в інших
місцях, де може бути присутня кислота. Якщо кислота потрапила на ранець, промийте його
великою кількістю теплої мильної води. До цього часу можете використати харчову соду щоб
нейтралізувати дію кислоти. Якщо кислота потрапила (або могла потрапити) на парашутну
систему – обов’язково доправте її рігеру для повного та ретельного огляду.
Олія, жир. Більшість олій не пошкоджують нейлон, вони його просто забруднюють. Рігер,
використовуючи правильні мийні засоби, зможе відчистити такі плями.
Вода. Вода не пошкоджує нейлон прямо. Але тривала дія прісної води може призвести до
зменшення міцності силових стрічок, а також деякі стрічки та тканини можуть полиняти.
Солона вода пошкоджує нейлон через утворення в його структурі кристалів солі. При
потраплянні в солону воду, якомога швидше промийте систему великою кількістю прісної води.
Сушити систему після потрапляння води слід в місцях, де забезпечена циркуляція повітря та
не потрапляє пряме сонячне світло.
Бруд. Бруд може пошкоджувати нейлон. При потраплянні в бруд, дочекайтеся його висихання,
і очистіть щіткою.
Пісок. Пісок дуже швидко пошкоджує нейлон. Тривала дія піску значно зменшує строк служби
парашутного спорядження. Якщо ви виконуєте стрибки в таких умовах - бажано
використовувати укладальні столи для укладки.
Абразиви. Нейлон швидко пошкоджується, коли піддається дії абразивних матеріалів.
Уникайте протягування системи, як після приземлення, так і під час укладки.
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ПОВІДОМЛЕННЯ
Інформація та сертифікації, викладені в даній інструкції, ефективні на момент публікації.
Компанія SWS лишає за собою право вносити в рятувальну парашутну систему Pilot Back С9
зміни, без додаткових повідомлень та попереджень.

КООРДИНАТИ КОМПАНІЇ
Поштова адреса
Фізична адреса виробництва

Телефон
Електронна адреса
Вебсайт

OM_Pilot_B_C9_Ua_12.18_01

Україна,
Київ 02175
а\с 77
Україна,
Київ
вул. Бориспільська 9
Завод «Будмаш», корпус 111,
6 поверх, оф. 603
+380 67 210-00-44
order@sws.aero
www.sws.aero
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