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ELECTRONIC AIRBAG SYSTEM



E-patron 
gemt væk 

i en lomme




Blød neopren krave 

for bedre komfort


Reflekser 

og/eller hi-vis gul for bedre 
synlighed

Elektronisk aktivering Systemet bruger forskellige sensorer til at analysere dine bevægelser og yder fuld 360° beskyttelse 
(se uddybning herunder).

Tilvalg ‘Fuld beskyttelse’ 
Det anbefales at, kombinere vesten med en forgaffelsensor for optimal beskyttelse. Forgaf-
felsensoren gør at aktiveringstiden halveres, samt at vesten virker fra 0 km/t (uden sensor virker 
vesten fra 20 km/t).

TURTLE Technology 
Airbaggen er beskyttet af et SAS-TEC level 2 rygskjold. Denne patenterede løsning giver en meget 
stor forskel på hvor store kræfter, der overføres til din krop. Kraften fra nedslaget fordeles over et 
meget større område. Derved absorberes den overførte kraft fra slaget betydeligt. 

Trådløst system
Airbagsystemet er klar til brug og supernemt at bruge. Du skal ikke længere klipse dig sammen 
med motorcyklen. Du skal blot trykke 3 gange på ON/OFF-knappen for at aktivere eller deaktivere 
vesten.

Batteritid e-Turtle har ca. 25 timers batteritid. Det svarer til ca. 1 uges brug for en gennemsnitsbruger. 
USB-ladekabel medfølger ved køb (ladetid er ca. 3 timer).

Genbrug Du kan let og billigt selv udskifte patronen på få minutter. Vesten kan genbruges mange gange.

Justeringsmuligheder Du kan let tilpasse vesten til at passe netop dig ved at justere på de 3 justeringsstropper. Det er let 
af få vesten af og på; selv med handsker på.

Certificering Vores airbag systemer er CE certificeret af ALIENOR CERTIFICATION. Et uafhængigt certificering-
sinstitut med speciale i certificering af sikkerhedsudstyr til motorcykelister.

FUNKTIONER


Robuste justerings- 

stropper

E-TURTLE

INTET ABONNEMENT

Unisex 

ELECTRONIC AIRBAG SYSTEM



e-Turtle er til dig, der vil have den bedste beskyttelse uden at gå på kompromis med 
komfort og brugervenlighed. Vesten er unisex, fås i sort og hi-vis gul. Vesten bæres 

udenpå dit sædvanlige motorcykeltøj.

 AIRBAG VOLUMEN
Største volumen på mar-

kedet. Mellem 17 og 28 liter 
gas beskytter dig; 
afhængig af din 
airbagstørrelse.

GENBRUG
Du skifter let selv pa-
tronen på få minutter. 

Intet behov for at 
pakke vesten om – du 
skifter bare patronen.

ULTRA HURTIG AKTIVERING 
MED MANGE SENSORER

Vesten aktiveres på 31ms fra 
o km/t med forgaffelsensor. 

TRÅDLØS
Vesten virker med det 

samme; intet behov for 
at klipse vesten sammen 

med motorcyklen eller 
aktivere en app. 



OPTION FULL PROTECTION 

Pour une protection complète, il est recommandé d’ajouter un 
capteur fourche sur la moto. Le capteur détecte les impacts sur la 
moto et communique avec le capteur dans la veste

- Une détection plus rapide et au premier impact : nous assu-
rons un temps de détection à partir de 31 ms à 30 km/h.
- Plus d’accident couverts : protection à l’arrêt et à faible vitesse.
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VEST SENSOR
INDBYGGET I VESTEN

 
TILVALG ‘FULD BESKYTTELSE’
FORGAFFELSENSOR 
MONTERET PÅ MOTORCYKLEN

Registrerer 
sammenstød med 
motorcyklen 

Monteres let på 
motorcyklen

Skal ikke lades 
(batter iet  holder i  5 
år )

Analyserer 
motorcyklistens 

bevægelser i  realt id

Lang batter i t id  
(ca.25 t imer hvi lket 
svarer t i l ca .  1  uges 

brug)

Aktiveringstid for airbagvesten (CDU-sensor): 62ms / 31ms med forgaffelsensor
Forgaffelsensoren halverer aktiveringstiden  

Iflg. crashtest udført af Utac ved en hastighed på 35 km/t i 85% af gennemførte tests

Det elektronisk aktiverede airbagsystem fra Helite har flere fordele:  Det 
er enklere at bruge,  har flere sensorer og understøtter flere typer af 

uheld (ved brug af forgaffelsensor) .

TILVALG ‘FULD BESKYTTELSE’  

For bedste beskyttelse anbefales det at montere forgaffelsensor på motorcyklen.
Sensoren registrerer sammenstød med motorcyklen og kommunikerer med senso-
rer i vesten.

- Hurtigere aktivering ved sammenstød. Aktiveringstid på 31ms.
- Flere typer uheld omfattet. Beskyttelse fra stilstand og lav hastighed. Også 
påkørsel er dækket.



E-TURTLE (cm) XS S M L XL L-L XL-L

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

E-patron 60 CC 60 CC 60 CC 60 CC 60 CC 100 CC 100 CC

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
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Hvad er fordelene ved forgaffelsensor?
Forgaffelsensoren parres med vesten og yder optimal beskyttelse allerede fra 0 km/t. Samtidig halverer 
forgaffelsensoren aktiveringstiden til 31ms.

Med forgaffelsensor registreres sammenstød fra alle vinkler; også selv om du holder stille eller kører meget 
langsomt (under 20 km/t). Det betyder, at du er beskyttet, hvis f.eks. en billist påkører dig bagfra.

Hvad er forskellen mellem mekanisk og elektronisk 
aktivering? 
Forskellen er primært aktiveringstiden. Elektronisk aktivering 
sker allerede 31ms efter sammenstød (med forgaffelsensor) 
mod det mekaniske systems 100ms. Bemærk at begge systemer 
har samme grad af beskyttelse: Stort airbag volumen, optimal 
beskyttelse af nakke og vitale dele af overkroppen. Begge har 
Turtle Technology.

Kan man genbruge airbagvesten, efter den har 
været blæst op?

JA, præcis som med 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. Alt du skal gøre, er at 

udskifte den brugte patron med en ny i rette størrelse 
(størrelsen fremgår af brugt patron og er desuden trykt 

på aktiveringsmekanismen).

Hvordan tænder og slukker man vesten?
e-Turtle er udviklet med fokus på 
brugervenlighed. For at tænde (eller slukke) 
trykker du blot 3 gange på ON/OFF-knappen. 
Der skal ikke gøres yderligere. Sæt dig op og 
nyd din tur!

Hvor længe holder batterierne i 
vesten og forgaffelsensoren?
e-Turtle vesten har en batteritid 
på ca. 25 timer. Det svarer til ca. 
en uges brug. Du genoplader den 
nemt med medfølgende USB-
kabel. Forgaffelsensoren holder i 
ca. 5 år uden genopladning. Kan let 
udskiftes.

FAQ


