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Behold stilen,
 øk sikkerheten!
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normal inflation

FEATURES

CUSTOM Details

Airbag
Full beskyttelse: rygg,hals,ryggrad bryst, ribbein, bekken, lunger etc. 18 Liter airbag volum 
under optimalt trykk for maksimal beskyttelse. Fullt oppblåst på 100 ms. Et fleksibelt materiale 
øverst på ryggen gir plass for airbagene til pakke inn nakken optimalt.

Maksimal 
beskyttelse med 
Turtle teknologi

Innebygget TURTLE teknologi: Airbagen er plassert på innsiden av ryggskinnen (SAS-TEC level 
2). denne teknologien gir en betydelig bedre beskyttelse av ryggen ved optimal sjokk 
absorbasjon og distribusjon av krefter.

Høy kvalitet skinn Vår Custom vest er laget av høy kvalitet skinn (1,2 mm okse skinn).

Personifisering Glidelås åpning for personalifisering. (klubbmerker etc) 

Lommer 3 utvendige lommer, 2 invendige (standard + smartphone).

Komfortabelt snitt
Fleksible partier i siden for perfect passform og høy komfort. Lavt snitt under armene for full 
bevegelsfrihet og for å passe over annen MC bekledning.

Gjenbrukbar Enkel bytte av CO2 patron, kan gjøres av bruker

Mekanisk system 
aktivering

Helite airbager har mekainsk aktivering for å unngå uønsket aktivering og batteriskift. Ingen 
behov for spesialverktøy aller teknisk kompetanse for å innstalere på MC.

sertifisering CE certification - Custom er sertifisert av det eksterne laboratoriet CRITT Sport, Franske spesialister 
på objektiv testing av personlig beskyttelses utstyr.
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CUSTOM



Du ønsker å øke sikkerheten men beholde stilen. Vår nye Custom vest er skapt for deg! Ved å feste dine 
klubbmerker kan du gi din vest en personlig profil! Custom er laget for full bevegelses frihet og maksimal 
komfort. For maksimal beskyttelse er den utstyrt med vår Turtle teknologi. Du trenger kke lenger å gjøre 
kompromisser. "øk sikkerheten, behold stilen" 

glidelås åpning 
for personalifisering 

CO2 patron

Fleksibelt materiale 
gjemt under borrelås

innvendig lommeFull nakke beskyttelseglidelås åpning for 
personalifisering

Sort skinn
 okse hud 1,2 mm

Technology

rygg skinne 
SAS-TEC

utvendige
lommer

CUSTOM S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL

høyde (cm) 160-175 170-180 175-185 180-190 180-195 180-200 180-205 180-205 180-210

bryst mål(cm) 90-105 100-115 110-120 115-125 120-130 125-135 130-140 135-145 140-150

midje mål (cm) 70-100 90-110 95-115 100-115 105-120 110-125 115-130 120-135 125-140

hofet mål (cm) 80-105 90-110 95-115 100-120 105-125 110-130 115-135 120-140 130-145

CO2 patron str 60 CC 60 CC 60 CC 60 CC 60 CC 100 CC 100 CC 100 CC 100 CC

SIZE CHART *

* Str tabell kun for informasjon, din vest må gå 10cm under hoftebenet. Advarsel, Helite airbag må ikke brukes om du 
veier under 35 kg.



1 rue de la Petite Fin 
21121 Fontaine-Lès-Dijon 
FRANCE
 www.helite.com

Se under for de mest vanlige spørslmål. Ikke nøl med å ta kontakt med oss 
om du har flere spørsmål.

A
Kan jeg bruke vesten i regnvær?
Custom skinn vest er laget av høy kvalitet og kan brukes i regnvær. Uansett, den er ikke laget for å 
være vanntett så den beste løsningen er å ha en vanntett jakke under vesten. Hvis du vil bruke en 
regnjakke over vesten må den være stor nok for å gi plass til en full aktivering av airbagene for 
optimal beskyttelse. 

B
Hhvordan vedlikeholder jeg min Custom skinn vest?
Som med alle skinnklær vedlikehold er viktig for å beholde vestens comfort og farge. Vi anbefaler 
at du behandler vesten regelmessig med egnede produkter. Advarsel. ikke vask vesten i vaskemaskin 
eller sterke vaskemidler da dette kan skade skinnet.

Kan airbagen brukes om igjen hvis utløst
Ja, så lenge den ikke er skadet (ingen hull eller rifter) kan du bruke den. Du bytter enkelt patron 
selv på 2 minutter og vesten er kalt til bruk igjen. Ingen grunn til å sende den til Helite. Nye 
patroner er tilgjengelig i de fleste butikker som selger våre produkter og på www.helite.no Sjekk at 
du får riktig størrelse til din vest. Se også vår instruksjons video «INSTALL A NEW CARTRIDGE».

D

FAQ

C
Kan jeg bruke en ryggsekk over Helite airbag system?
Ja, men ha i mente at jo mere motstand det er jo tregere vil airbagene åpnes. Vi anbefaler at du 
justerer stroppene på ryggsekken med noe slakk.

Kan airbagen utløses utilsiktet? Hva om jeg glemmer å hekte av utløser snoren?
Helite airbager er mekaniske for å unngå uønsket aktivering. Uønsket aktivering er derfor ekstemt 
skjelden. Kraften som behøves for aktivering er mellom 20 30 kg avhengig av vest model og størrelse. 
Dersom en rytter prøver å gå av sykkelen uten å ha klikket seg løs vil han kjenne at han henger fast. 
Som i bil vil det å klikke seg på og av bli like naturlig som å feste setebeltet.
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