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Paraquedas para treinamento esportivo 
Paraquedas para Treinamento de 

velocidade e Aceleração. 
 

Quando o atleta precisar correr um 
percurso trabalhando e aprimorando 

juntos, a aceleração, velocidade final e a 
propriocepção, este é o equipamento 

certo! 
 

Modelo de 4x2 linhas. com gomos 
adicionais, que permitem aumentar a 

área vélica. Seu vôo é mais estável , o que 
torna mais fácil a corrida em quadras, 

pois o pára-quedas é estável mesmo em 
curvas (de diâmetro  a partir de 7m). 

 
O objetivo deste equipamento é  treinar a 

aceleração do atleta, bem como 
aumentar o período de tempo em que ele 

mantém sua velocidade final durante o 
sprint. Para que isso aconteça, é preciso 

haver coordenação motora, aceleração 
crescente e, principalmente, constância 

na velocidade final. Tudo isso é 
aprimorado no treinamento com este 

produto. 
Importante! Não é um equipamento para 

praticar um treinamento de força e 
resistência, como o cinto de tração, mas 

sim um treinamento de velocidade e 
aceleração! 

Novo sistema de linhas fixas : As 4 linhas agora são reduzidas a duas antes de chegar ao cinto. Ganha-se ainda mais 
estabilidade no movimento, sem que as linhas se embaracem. 
 Gomos Adicionais : Pode-se acrescentar mais quatro gomos, que aumentam a carga em aproximadamente 15%. O usuário 
tem de aumentar a velocidade para manter o pára-quedas voando. área de vela básica: 4,16m2. área vélica estendida: 
4,56m2. 
Embalagem: O equipamento vem dobrado, guardado em uma sacola do mesmo tecido em que é confeccionado, montado 
com os gomos extras, que podem ser removidos a qualquer tempo para diminuir a resistência e voar com menos aceleração e 
velocidade. Acompanha dois cordames (jogo de linhas), sendo o que está instalado no paraquedas é o de maior resistência e 
o que está embalado, é um cordame leve, para o treino de aceleração e velocidade. 
 


