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Klassisk læderjakke med 
indbygget airbag -
Så er du sikret med stil!

ROADSTER



100
ms

Et SAS-TEC EN1621-2 Level 2 rygskjold ligger uden på airbaggen som et skildpaddeskjold.
Dette yder ekstra beskyttelse i tilfælde af et styrt. Den ekstra beskyttelse fra TURTLE
teknologien er en markant forbedring af airbaggens beskyttelse. Skjoldet distribuerer
kræfterne i et slag og beskytter mod spidse objekter.

Høj kvalitet læder Vores Roadster jakke er lavet i læder af høj kvalitet (1,2 mm ko-læder), som giver 
fremragende stabilitet og lang levetid.

Beskyttelse Albue- og skulderbeskyttelse er integreret i vores jakker såvel som et 
SAS-TEC EN1621-2 level 2 rygskjold

Inderfor Aftageligt termofor med ærmer (100% Polyester) så jakken kan anvendes hele året.

Komfortabel

2 yderlommer og 2 inderlommer (en alm inderlomme og en tilpasset telefon)

ROADSTER

Vores airbags er CE certificeret af ALINOR CERTIFICATION, et anerkendt
og uafhængigt institut for certificering af beskyttelsesudstyr til motorcykister (PPE).Certi�cering

Brugervenlig

Genbrug

Mekanisk aktivering Roadster jakken er mekanisk aktiveret. Så slipper du for at huske at lade vestens batteri.
Det er muligt at installere stroppen på motorcyklen uden brug af værktøj.

Let og hurtig udskiftning af CO2 patron.
CO2 patronen er placeret i en skjult lomme for et pænere design.

Med justeringsmuligheder og strækpaneler på siderne for at sikre en perfekt pasform. 
Roadster sikrer en høj komfort, selv for lange ture, takket være det åndbare stof under 
armene og den justerbare bløde krave

Optimal beskyttelse
med TURTLE teknologi

FUNKTIONER

INNOVATIV AIRBAG
UDFORMING 

     Stabilisering af hovedet, 
   nakke og rygrad for at
 undgå piskesmæld og
overudstrækning

GENBRUG

   Skift let selv CO2
  patronen. 
 Det tager mindre end
2 minutter

AKTIVERINGSTID

Aktivering på kun 100ms. 
Optimalt tryk sikrer maksimal
beskyttelse

AIRBAG VOLUMEN

  14 til 28 liters beskyttelse
 (afhænger af størrelse
på vest )

normal aktiveret



Størrelser 
S -> 6XL

En læderjakke i høj kvalitet garanterer en effektiv beskyttelse mod hudafskrabninger. Tilføj en Helite airbag til det, 
og du får optimal beskyttelse på din motorcykel! De vitale områder er beskyttet, og takket være vores TURTLE teknologi 
er kraftpåvirkningen ved styrt fordelt over hele airbaggen med betydelig øget energiabsorbering. 
Roadster jakken er en klassisk læderjakke til dit daglige liv. Forsynet med åndbart og elastisk stof så jakken giver dig god 
ventilation og høj bevægelsesfrihed. Til alle motorcyklister, kan også bruge i ydersæsonerne. 
Der er et aftageligt  termofor integreret i jakken.


Blød neopren krave 
for højere komfort


Strækbart materiale i 
toppen af ryggen gemt 
med velcro for at optimere 
beskyttelsen af nakken


Elastisk og 
åndbart materiale 
under armene for 
bevægelsesfrihed

 


Justering på siderne
med velcro

 

Til herrer

Elastisk og 
åndbart materiale 
under armene for 
bevægelsesfrihed

Blød neopren krave 
for højere komfort

Strækbart materiale i 
toppen af ryggen gemt 
med velcro for at optimere 
beskyttelsen af nakken
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Hvor lang tid tager det for gassen at komme ud? 
Din airbag skal være pustet op, så den støtter og beskytter 
køreren i tilstrækkelig tid. Det vil tage 5-7 minutter før 
airbaggen er faldet sammen igen. Hvis du fjerner 
patronen, vil den falde hurtigere sammen. Du kan tage 
airbaggen af, så snart du er kommet i sikkerhed.

      Hvordan vedligeholdes Roadster læderjakken?
     Som med enhver anden læderjakke er 
     regelmæssig vedligeholdelse nødvendig for at 
    bevare farve og fleksibilitet. Vi anbefaler jævnlig 
   vedligeholdelse af airbagjakken med dertil egnede 
  plejeprodukter. Bemærk! Jakken må ikke vaskes 
 med vaskemaskine eller renses, da du derved kan 
ødelægge læderet og aktiveringnsmekanismen.

Kan jeg bruge rygsæk med en Helite airbag?
Ja, men samtidig med må du huske på, at jo 
mere modstand der er, jo langsommere vil 
airbaggen udfolde sig  korrekt. Vi anbefaler 
derfor at justere dine rygsækstropper løst, 
så der er plads til en aktiveret airbag.

Kan vesten aktiveres utilsigtet?
Hvad  hvis jeg glemmer at åbne stroppen?
Utilsigtet aktivering sker meget sjældent.
Der skal trækes i stroppen med mere end 30 kg for
for at aktiverer airbaggen. Man mærker tydeligt et træk
i vesten og kan reagere før den aktiveres.
Som med en sikkerhedsele i en bil, bliver det hurtigt en
vane at klipse sig ind og ud.

FAQ

ROADSTER (cm) S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL

160-175 170-180 175-185 180-190 180-195 180-200 180-205 180-210 180-215

75-90 85-95 90-105 100-110 105-115 110-120 115-130 120-140 130-150

70-80 75-90 85-100 90-105 95-110 100-120 105-130 110-135 120-140

75-90 85-100 95-110 100-115 105-120 110-125 115-135 115-140 115-150

55-70 60-75 65-80 65-85 65-90 70-95 70-100 70-100 70-100

Armlængde 57-65 62-70 65-72 65-75 65-77 65-80 67-82 67-85 67-90

60 CC 60 CC 60 CC 60 CC 60 CC *60CC or 
100 CC

*60CC or 
100 CC 100 CC 100 CC

* Bemærk, når du skifter din patron, skal du være opmærksom på størrelsen angivet på label i airbagjakken.

Hvad er CO2-patronens levetid?
Vores CO2-patroner har ikke en begrænset levetid, og vi garanterer en levetid på 10 år. Gaspatronen er kun til 
engangsbrug. Når airbaggen har været aktiveret, skal patronen udskiftes med en ny Helite-patron med samme 
kapacitet. Vi råder dig til at tjekke din patron på årlig basis. Det kan du gøre ved at skrue patronen af og 
kontrollere vægten. Sørg for, at det er ca. +/- 3g for 50CC og 60CC patroner eller +/- 5g for 100CC patroner til 
vægten skrevet på din patron (Helite mærkat på patronen). Udskift patronen, hvis vægten er faldet betydeligt, 
eller hvis der er rust eller andre skader.
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Højde

Brystmål (med tøj på)

Livmål (med tøj på)

Hoftemål (med tøj på)

Ryglængde

Patron

Mål skal tages uden på tøjet (ikke overtøj). 
Bemærk venligst at du, i forhold til din 
kropsbygning, måske skal have en anden
størrelse end angivet i tabellen

STØRRELSES
GUIDE


