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ELEKTRONISK AIRBAG SYSTEM



E-GP

Unisex

Størrelser S -> XL-L

25 timers brugstid på batteri

Let og intuitivt system 

e-Patron 60cc

Oplades med USB

Ultra hurtig trådløs aktivering

Udskiftelige sliders

Strækbart og flexibelt læder

på siderne

Lavet af slidstærkt 1,2 mm læder

INTET ABONNEMENT

FUNKTIONER

Elektronisk
system

Trådløst system Systemet er klar til brug og også let at bruge. Det er ikke nødvendigt at koble sig
til motorcyklen, blot tryk på On/Off-knappen 3 gange for at aktivere vesten.

Batteritid Airbag vesten holder til 25 timers aktiv brug på en opladning. Der leveres et USB 
ladekabel med (ladetiden er ca. 3 timer).

Beskyttelsesvolumen Airbaggen har et meget stort beskyttelsesvolumen (det største på markedet) på
18 liter. Det betyder bedre beskyttelse!

Aerodynamik e-GP vesten har en aerodynamisk udformning, som passer perfekt over enhver
læderdragt. Der er også gjort plads til puklen.

Turtle effekt
GP vesten har dobbelt Turtle effekt!
Der er beskyttelse både på brystet og ryggen for at give maksimal beskyttelse.
Kræfterne ved slaget fordeles over hele airbaggen og minimerer påvirkningen
af kroppens dele.

Genanvendelse Du kan selv let og hurtigt udskifte e-Patronen på få minutter. Det er ikke
nødvendigt at sende vesten til service. Du kan selv sikre at den er klar til brug.

Sponsormærker

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

Algoritmen bruger et antal integrerede sensorer (accelerometer, gyroskop og GPS)
som analyserer motorcyklistens bevægelser mere end 1.000 gange i sekundet og
følger køreren i realtid. Når et styrt detekteres aktiveres vesten på 62ms (31 ms 
med forgaffelsensor).
Den elektroniske vest kan parres med en sensor der monteres på motorcyklens
forgaffel. Denne sensor detekterer motrocyklens bevægelser og giver en hurtigere
reaktion på flere typer af uheld (f.eks. påkørsel bagfra ved stilstand).
Sensoren anbefales til køresel på vej, men bør ikke  anvendes på racerbanen.
Sensoren kan tilkøbes separat.

Der kan påsys sponsor mærker på vesten. Der er let adgang til for og bagside.
Du kan nemt gøre din vest unik.



Denne vest er for kørere, som ønsker en airbag, der er både enkel og klar til at bruge, 
og samtidig giver den bedste airbag beskyttelse.

e-GP vesten er unisex og kan blive båret over alle dragter på grund af den specielle udformning.

STORT AIRBAG VOLUME

   Det største på markedet
  mellem 17 og 28 liter
 beskyttelse afhængig af
din airbag størrelse

GENANVENDES

    Skift selv på få
   minutter og lave
  omkostninger. 
 e-patronen skiftes nemt

ULTRA HURTIG
AKTIVERING

   Det elektroniske system
  har en aktiveringstid
 på kun 62ms

TRÅDLØST

Et system der er let og 
hurtigt at bruge: Det er 
ikke nødvendigt at tilkoble 
sig til motorcyklen eller 
at anvende en app.

e-GP vesten er et elektronisk airbag system udviklet af
Helite. Det er et trådløst system der er hurtigere, enklere
og med hurtigere aktiveringstid

 Vest sensor (CDU): følger motorcyklistens bevægelser og
registrerer ulykker i realtid.
Optionen forgaffelsensor anvendes kun på landevejen
(Forgaffelsensor må ikke bruges på racerbanen)





also the best airbag protection. The e-GP Air model is unisex and can be worn over any suit thanks to its 
special cut.

BIG AIRBAG VOLUME
the biggest on the market 
between 17 and 28 liters of 
protection depending on 

your airbag size.

REUSABLE
by yourself in a few 
minutes and at low 

cost. You simply need 
to replace the 
e-cartridge. 

ULTRA FAST 
DETECTION

The electronic system 

60 ms at a speed of 
30 km/h.

WIRELESS
An easy to use and ready 
to use system: no need to 
connect yourself with the 

motorcycle or via 
an application. 

more convenient and with a faster detection.
 Vest sensor (CDU): it follows the motorcylist’s movements and 

detects accidents in real time. 
 Option ‘fork sensor’ only on the road

race track)
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Hvad er fordelene ved e-GP?

- Hurtigere aktiveringstid: fra 62ms ved 30km/t sammenlignet 
med 100ms ved mekanisk aktivering.
- Et nemmere system: e-GP vesten er trådløs, så der er ikke 
behov for at tilkoble sig motorcyklen. For at aktivere vesten 
skal du blot trykke 3 gange på ON/OFF-knappen.

Er der forskel på airbag og beskyttelse mellem mekanisk og elektronisk aktivering?

Vores elektroniske og mekaniske veste garanterer samme airbag-beskyttelse
- Et stort volumen i airbaggen (det største volumen på markedet)
- Optimal beskyttelse af nakke, ryg og vitale dele på overkroppen
- Dobbelt TURTLE effekt med ryg- og brystbeskytter for bedre optagelse
  af stød

Kan man genbruge vesten, efter at
den har været aktiveret?

JA, præcis som vores mekaniske modeller kan
airbaggen genbruges igen og igen. Du skal dog
sikre dig, at airbaggen er intakt og uden skader.
Det er nemt at genbruge airbaggen. Du skal blot
udskifte den brugte patron e-patron med en ny, 
som fås hos alle vores forhandlere.

Hvilke typer af uheld registrerer systemet?

Det elektroniske airbag-system, som er udviklet 
af Helite giver fuld 360° beskyttelse.
Airbag vesten med den integrerede sensor
registrerer følgende hændelser:
- Kollision med et objekt (køretøj, væg, 
stolpe el.lign.) forfra, fra siden eller bagfra.
- Tab af kontrol over motorcyklen: 
udskridning, low sider eller high sider.

Hvor længe holder batterierne
i vesten?

FAQ

e-GP skal tages udenpå din køredragt, så 
tag hensyn til det, når der måles. 

Bemærk venligst at du, i forhold til din 
krobsbygning, måske skal have en anden 
størrelse end angivet i tabellen.

STØRRELSES
GUIDE

e-GP

Højde (cm) 160 - 180 165 - 185 170 - 190 170 - 190 175 - 195 175 - 195

Brystmål (cm)
med køredragt på 75 - 85 80 - 90 85 - 95 90 - 100 90 - 105 95 - 115

Livmål (cm)
med køredragt på 65 - 80 70 - 85 75 - 90 80 - 95 80 - 100 85 - 110

E-patron str 60 CC 60 CC 60 CC 60 CC 60 CC 60 CC

Find nærmeste forhandler på:

L-LLMS XL XL-L

e-GP vesten holder til ca. 25 timers 
aktiv brug på en opladning. 
Der leveres et USB 
ladekabel med 
(ladetiden er ca. 3 timer).


