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Optimal beskyttelse
med TURTLE teknologi

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.

Justerbar

Meget synlig
Den gule farve, som også ses på sikkerhedsveste, sammen med store refleksstriber gør
køreren ekstra synlig både dag og nat samt i dårligt vejrlig.

Ventileret tekstil 
og høj komfort

3D mesh materiale på indersiden giver maksimal ventilation.
Der er store udskæringer under armene for at sikre fuld bevægelighed.
Der er bløde neoprenstykker rundt om halsen for maksimal komfort .

Brugervenlig Udvendig lomme til f.eks. kreditkort, kørekort eller penge

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

Mekanisk aktivering Turtle 2 airbaggen 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.

FUNKTIONER

TURTLE 2
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 )

Certi�cering

Justeringsstropper gør det let at tilpasse vesten uden på alle slags jakker.
Spænderne, der gør det let at betjene vesten, holder til mange aktiveringer af airbaggen.

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

aktiveret




Robuste spænder
sikrer at vesten kan
aktiveres mange gange.
Lette at åbne/lukke
selv med handsker

 
Patron
i diskret
lomme





Komfortable blød
neopren krave

Sizes XS -> XL-L

Unisex

Den hi-vis gule vest sikre optimal beskyttelse, både i form af airbag, men også større synlighed i trafikken.
Farven og reflekserne på vesten sikrer at køreren er så synlig som mulig på vejen. Her er der fokus på passiv 
sikkerhed og forebyggelse.
CO2 patronen er placeret i en lomme og ses ikke.
Takket være de let betjenete spænder justeres vesten let til at passe over enhver motorcykeljakke med 
nem betjening og god komfort.
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TURTLE 2 (cm) XS S M L XL LL XLL

Højde 145-165 155-170 165-175 170-185 180-195 170-185 180-195

Brystmål (med tøj på) 60-85 80-95 85-100 90-105 95-110 100-115 105-130

Livmål (med tøj på) 60-75 70-80 75-85 80-90 85-95 90-115 100-125

Hoftemål (med tøj på) 65-80 80-95 85-100 90-105 95-110 100-115 105-130

Ryglængde 30-45 45-55 50-60 55-65 60-70 55-70 60-75

Patron 60 CC 60 CC 60 CC 60 CC 60 CC 100 CC 100 CC
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Kan jeg vaske Turtle 2 vesten?
Vesten må ikke komme i vaskemaskine eller tørretumbler.
Man kan vaske vesten i hånden uden at nedsænke
aktiveringsmekanismen i vand.
Vi anbefaler at du rengører vesten med varmt sæbevand
og en børste (brug ikke vaskemiddel).
Vådservietter er også gode.
Skrub ikke for hårdt på refleksområderne

Kan Turtle 2 vesten tåle vand?

Vesten kan sagtens tåle vand. 
aktiveringsmekanismen må dog 
ikke nedsænkes i vand.
Vesten er designet til udendørs brug
og tåler fint regn.

Kan jeg have en rygsæk uden på airbagvesten?
Ja, du skal dog være opmærksom på at rygsækken skal sidde tilpast løst så airbaggen
kan udløses korrekt. Airbaggen udløses langsommere jo mere vægt der trykker på den fra
rygsækken.

Kan airbaggen genbruges?  Kan vesten aktiveres utilsigtet?
Hvad sker der hvis jeg glemmer at klipse mig af?

     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

Mål skal tages uden på dit sædvanlige
motorcykeltøj. Bemærk venligst at du, i forhold
til din kropsbygning, måske skal have en anden
størrelse end angivet i tabellen

STØRRELSES
GUIDE

Ja, så længe selve airbaggen er intakt uden huller
eller revner kan den genbruges. Du skifter let selv
patron på 2 minutter. Vesten skal ikke sendes
service eller lignende. Du kan købe en ny patron
hos alle Helite forhandlere.
Husk at sikre dig at du bruger den rigtige størrelse
patron. Størrelsen er angivet både på patron og
vest.


