[en]

[cz]

The Freestyle3 is a completely new development by the Gradient Team and was
designed in cooperation with experienced acro pilots. The wing’s main characteristics
are the highly stable profile, easy stall characteristics and sensitive handling in deep
stall – fundamental basics for an up-to-date freestyle wing. Gradient’s ‘no compromise’
philosophy has been used in the build – only materials of the highest standard have been
used, helping make this wing what it is. There are reinforcements at all points of high
stress, building security into your wing and giving you ultimate peace of mind. Rated
to 12G and a take-off weight of 135kg the Freestyle3 passed its official shock and load
tests without any problems. This opens the door to all international FAI-accredited acro
competitions. The wing’s colour scheme can be customized too – just ask us for details
and we’ll make your dream wing come true.
The Freestyle3 will give your flying individuality. Go flying and get used to the wing’s
sensitive brake pressure, work out the dynamic potential of the new profile, learn how to
control spins and transitions. Or maybe just try something new. The Freestyle3 gives you
the space to be creative while providing maximum safety: fast and direct reaction to your
inputs allowing you to stay in control before things get serious.
The Freestyle3 will make your life bigger, even if you’re not that serious about flying acro
or freestyle. With the wing’s speed and handling you will learn to handle and fly in stronger
winds, giving you extra airtime in bigger air.

Nový Gradient Freestyle3 je křídlo, které nabízí vše, co dnešní paragliding nabízí.
Nezáleží na tom, zda občas startujete do silného větru, nebo pilujete nové akro manévry,
nebo si jen rádi vystřihnete ostrou spirálu. S Freestylem3 najdete své osobní hřiště ve
vzduchu kdekoliv na světě.

[de]
Der neue Freestyle3 von Gradient ist Dein ‚Tool‘ für das, was Gleitschirmfliegen heute
ist. Egal ob Du im Starkwind zuhause bist, an Kunstflugfiguren und Übergängen arbeitest,
oder es einfach liebst eine schnittige Sichel in den Kern eines engen Bartes zu stellen.
Mit dem Freestyle3 findest Du in jedem Winkel des Globus Deinen persönlichen
‚Playground‘. Ein Flügel, für den Du Dein Leben änderst um auf fliegerische
Entdeckungsreise zu gehen, auf der Suche nach dem perfekten Spot mit der perfekten
Luft für Dein Training. Er setzt Deine Ideen und Intuitionen in feine Linien um, die sich zu
Figuren und stylischen Runs zusammenfügen. Der Freestyle3 ist auch ein Flügel, der
Dir durch sein klares Feedback Aufgaben gibt: Er zeigt Dir Deine Schwächen, lässt Dich
daran arbeiten, und ermöglicht Dir die Perfektionierung Deines Könnens. So hebt Dich
das Training mit dem neuen Freestyle3 auf ein neues Level. Ein Level, in dem Du reif für
einen reinrassigen Akro-Flügel wirst.

Mohli byste změnit svůj život, jak si to někdy představujete, hodit práci na plný úvazek
za hlavu a vydat se hledat nejlepší místo na světě pro zdokonalování svých dovedností,
trénovat tak často, jak budete chtít….
Freestyle3 zdokonalí Vaši intuici pro ideální linii letu, pro perfektní stoupání i pro stylové
akro manévry.
S Freestylem3 se nikdy nebudete nudit. S jeho citlivou zpětnou vazbou můžete jasně
předvést svou úroveň dovedností, a zároveň vám nabízí šanci tyto dovednosti zdokonalit.
Trénink s Freestylem3 pomůže dostat Vaše létání na vyšší úroveň - a může to být až
nejvyšší stupeň dovedností, který Vám umožní přechod na specializovaná akro křídla.
Freestyle3 je kompletně nová konstrukce vývojového týmu Gradient, připravená ve
spolupráci se zkušenými akro piloty. Hlavní charakteristikou nového křídla je vysoce
stabilní profil, lehce čitelné a předvídatelné chování ve všech režimech a jednoduché
ovládání křídla v režimu „stall“ – základní požadavek na současné moderní freestylové
křídlo.
Základní filosofie Gradientu – žádné kompromisy v kvalitě materiálů – zde byla uplatněna
v plné míře. Jsou použity výhradně materiály nejvyšší kvality, jaká je vůbec dostupná.
Všechna místa se zvýšeným namáháním jsou pro vyšší bezpečnost zesílena, což
umožnilo projít u DHV oficiálním trhacím a zátěžovým testem dle EN 926-1 na přetížení
12 g pro max. hmotnost 135 kg bez jakéhokoliv poškození. Oficiální pevnostní test DHV
umožňuje účast ve všech mezinárodních akro soutěžích s FAI akreditací.
Gradient nabízí kromě standardních barevných kombinací i možnost výběru vlastní
barevné kombinace – tak popusťte uzdu své fantazii a nechte si ušít padák svých snů
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Gradient Freestyle3 : toute la glisse moderne. Que vous aimiez jouer dans les vents
forts, faire vos gammes en acro, travailler vos transitions ou simplement plonger le stabilo
d’un profil acéré dans le cœur d’un thermique puissant, la Freestyle3 dénichera votre
terrain de jeu personnel dans chaque recoin de cette planète. Et cela pourrait changer
votre vie…Vous cherchez probablement le spot ultime, pour trouver les conditions
idéales pour vous entrainer. La Freestyle3 transforme vos idées et vos intuitions en pures
arabesques dans le ciel, pour finir dans un run éblouissant. Mais la Freestyle3 est aussi
une aile qui vous tient éveillé. Avec sa sensibilité. Elle vous indique clairement votre niveau
– et vous offre un espace pour perfectionner vos compétences. Votre entrainement avec
la Freestyle3 vous emmènera plus haut. A un niveau où vous serez prêt pour une pure
aile d’acro.

Technical Data
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Flat Area

m2

20.16

22.34

24.40

Projected area
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17.56

19.46

21.25

Span

m

10.79

11.36

11.87

Projected span

m

8.89

9.36

9.78

Aspect ratio

5.78

5.78

5.78

Projected aspect ratio

4.50

4.50

4.50

Max. chord

m

2.33

2.45

2.56

Min. chord

m

0.57

0.60

0.63

57

57

57

Number of cells
standard

20

Weight of the glider

kg

4.3

4.8

5.2

Take-off weight range

kg

60-110

70-120

80-130

926-1

926-1

926-1

Certification EN *
* Load test 12 g up to 137 kg

Two options for brake handle connection

Cold rainbow

Blue petrole
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