
 
 

                                                                                          

                                                                                                                     

RS-2000 MANEVRA KABİLİYETLİ PERSONEL PARAŞÜTÜ 

NSN: 1670-12-287-6689 

          

 Kullanım alanı: Eğitim ve Harekat 

 Açılış yöntemi: Statik Kanca 

 Kubbe: İleri gidişi olmayan natürel kubbe 

 Kumanda iplerinin kullanımına göre paraşüt kumandasız paraşüt gibi davranır; istenirse sınırlı 

manevra yapabilir. 

 
 Normal rüzgarda, kumanda ipleri sıfır pozisyonunda kullanılır ve paraşüt kumandasız paraşüt gibi 

davranır ve rüzgarın yönlendirdiği yöne iner. Toplu/birlik atlayışlarında uçağın arka kapısından ve ya 

her iki kapısından eş zamanlı paralel atlayış yapmak mümkündür. 

 
 İnişler her zaman rüzgarı arkadan alarak yapılır. İniş esnasında emniyetli inişi engelleyecek sert rüzgar 

olması halinde, kumanda ipleri eş zamanlı olarak çekilerek fren yapılır. Kumanda ipleri, yatay hız 

sıfırlanana kadar çekilir. Yapılan fren ile kubbenin içindeki hava kubbenin önünden dışarı çıkar ve 
rüzgar hızı sıfırlanır. Böylece yere vuruş şiddeti azaltılmış, emniyetli, yumuşak ve kontrollü bir iniş 

gerçekleştirilmiş olur. Sakatlanma oranı 0’a yakındır. Manevra (fren) yapma özelliğinden dolayı, 

RS-2000 20 Knot’a kadar olan rüzgarlarda dahi emniyetle kullanılabilir. 
 

 Rüzgar yönünde yapılan inişler sayesinde öndeki engeller görülebilir; gerekirse fren yapılabilir. 

Böylece kazalar ve sakatlanmalar büyük oranda engellenir. 

 
 Paraşütün kubbesinde farklı tip kumaşlar özel bir aranjmanla kullanılarak farklı hava geçirgenlikleri 

sağlanmıştır. Bu sayede elde edilen ayrodinamik ile zor metrolojik koşullarda dahi hassas süzülme, 

stabil iniş ve minimum salınım sağlanabilmektedir.  
 

 Kubenin eteğine yerleştirilmiş 12 hava torbası sayesinde paraşüt kubbesinin hızlı ve güvenli açılışı 

sağlanmıştır. Minimum atlama yüksekliği 150 metre’dir. 

 
 Toplam 180 kg. ağırlık taşıyabilmektedir.  

NATO Trident Juncture 2015 Portekiz – RS-2000 ile egzersiz 

 



 
 

 

 Katlama ve paketleme işlemleri çok kolay adımlardan oluşmakta ve yaklaşık 15 dakika gibi kısa bir 

sürede tamamlanmaktadır.  
 

 Diğer RS-tip paraşütler ile ortak kuşam tertibat; kullanım kılavuzu ve bakım-onarım talimatları 

kullanılmaktadır. Uluslar arası standarda sahip tüm yedek paraşütlerle kolaylıkla kullanılabilmektedir.  
 

 Müşteri talebi doğrultusunda paraşüt üzerinde her türlü değişiklik, ekleme; çıkartma; düzenleme 

yapılabilmekte; paraşüt müşterinin istediği özelliklere getirilebilmektedir. 

                

 

RS-2000 Teknik Özellikler 

Kubbe alanı 85 m²   

  Kubbe malzemesi PIA-C 7020 Type I, PIA-C 44378 Type IV 

 Parça adedi 26 

Askı ip adedi 26 

Askı ip malzemesi PIA-C-5040 Type II 

Askı ipi uzunluğu  Yaklaşık 6,6 metre 

Paket halindeki paraşütün ölçüleri 540 x 310 x 190 mm 

Paket halindeki paraşütün ağırlığı 14 kg. 

Maksimum taşıma kapasitesi (paraşüt hariç) 170 kg. 

Maksimum kapı çıkış sürati 280 km/h (150 KIAS) 

Minimum atma/atlama yüksekliği 
150 metre  

250 metre (eğitim amaçlı önerilen) 

Çöküş hızı 

4,2 m/s 100 kg.  yük için 

4,5 m/s 130 kg.  yük için 
5,9 m/s 170 kg. yük için 

Tam Dönüş (360 derece) 6-8 saniye 

Paketli olarak saklama süresi 180 gün 

Hizmet ömür dönemi 15 yıl 

 


