
Kedves Sporttárs!
Tisztelt Olvasó!

Egy szomorú esemény késztetett most arra, hogy ebben a számban komolyabban 
foglalkozzunk a biztonságtechnikával. 
Fő témánk ezúttal a fej-és nyakvédő rendszerek.
A „Hónap terméke”sorozatban szintén egy biztonsági terméket mutatunk be: 
HANS-os versenyövet.
Senki ne feledje: Mindenkit hazavárnak!

Biztonságtechnikai versenyfelszerelések: Fej- és nyakvédő rendszerek

Sajnos egy szomorú esemény, egy haláleset kapcsán vesszük most elő újra a 
versenyzés során használatos biztonsági felszerelések témáját.
Bár sokan úgy gondolják, de ezek a termékek nem csak kötelező (vagy ajánlott) 
rosszak, hanem valóban életet menthetnek.
Manapság, amikor egyes fejlesztett motorokra több 10 millió forintot is kiadnak a 
versenyzők, nem gondolnak arra, hogy a felszabaduló erők komoly balesetet is 
okozhatnak. A baleset által okozott sérülések viszont csupán a helyesen és jól 
beállított biztonságtechnikai rendszerek (ülés, öv, sisak és HANS) használatával 
kerülhetők el.

Biztonsági szempontból a versenyzés során a helyes ülés- és versenyöv-pozíció 
beállítása után mindenképpen a fej védelmére kell koncentrálni, hiszen az itt ható 
erők a 7 db nyakcsigolyát egy ütközés során kb. 16 kg súllyal húzzák tovább.

Jelenleg 2 fajta fej-és nyakvédelmi rendszer található a piacon, melyeket ezúttal 
szeretnénk röviden bemutatni.
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SCHROTH:  HANS-rendszer

Magát a HANS-ot Robert Hubbard és Jim Downing kezdte kifejleszteni az 1980-as 
évek elején. A később megalakított Hubbard Downing Inc. pedig eladta a gyártási 
jogot néhány biztonsági-felszerelést gyártó vállalatnak, így került a jog a SCHROTH-
hoz is, akik azóta is folyamatosan fejlesztenek, finomítanak a HANS-rendszeren.
A SCHROTH cég HANS-rendszere egy hosszú évek alatt továbbfejlesztett, kipróbált 
és több tízezer versenykilométer során tesztelt munka eredménye.
Azért hozták létre, hogy a versenyek során bekövetkező baleseteknél a nyakat és a 
fejet is védje.

A HANS fej- és nyakvédő 
rendszer (Head And Neck 
Support) ütközés esetén 
maximális biztonsággal 
redukálja a fej és a nyak 
csapódását. A SCHROTH cég 
által továbbfejlesztett és 
gyártott HANS rendszerek 
kiváló minőségű szénszálból, 
illetve műanyagból készülnek, 

hogy ezáltal optimális keménységet és súlymegtakarítást érhessenek el, felületüket 
pedig az újonnan szabadalmaztatott csúszásgátló réteggel vonják be, mely 
megakadályozza, hogy a biztonsági öv elmozduljon a helyéről.

SIMPSON: HYBRID-rendszer

A 30 évvel ezelőtti (eredetileg szintén a SIMPSON cég
közreműködésével kifejlesztett) HANS-rendszer mára már
világszerte elterjedt és jó pár versenyző életét mentette meg.
Azonban mostanra már előtérbe került egy új rendszer, az
úgynevezett HYBRID.
Ez az újfajta biztonsági termék könnyen viselhető (kb. 900 -
1100 gr), szénszálból és műanyagból is előállítják. A használata
egyszerű (HANS-klipsz segítségével rögzíthető a sisakhoz),
viszont nemcsak az ostorcsapás-szerű hátsó/első ütközéseknél
nyújt védelmet, hanem már az oldalról jövő erőhatásokat is
képes kompenzálni.
A sisakhoz a rendszerből két ponton is érkezik rögzítés, ami
maximális védelmet nyújt a nyakcsigolyáknak, illetve a fejnek, miközben az 
erőhatásokat az ülés irányába vezeti el.

A termékek szakszerű tanácsadás mellett elérhetők bemutatótermünkben.



„A hónap terméke”

SCHROTH HANS-kompatibilis versenyöv

Az előnyök egy pillantásra:
•  A vékonyabb övrész

tökéletesen fekszik a
HANS-rendszer váll-
lapjain.

•  Optimális erőátvitel a
HANS-rendszer és az öv
között.

•  Mivel a vállövek rögzítése
közelebb esik egymáshoz,
így biztosított, hogy egy
becsapódás esetén is a helyükön, azaz a HANS-on
feküdjenek. Ez különösen egy második
becsapódás, vagy borulás esetén nagyon fontos szempont.

•  A vállövek jobban körülveszik a HANS rendszert és ezáltal a pilóta oldalsó 
stabilitásának növekedéséhez is hozzájárulnak.

•  A könnyebb vállövek ellensúlyozzák a HANS rendszer súlyának egy részét is.

Ára: 79.900,- Ft (+ ÁFA)

Kérdéseiddel, észrevételeiddel keress bennünket bátran!
Elérhetőségeink: Telefonon: 06-20/21-22-900

E-mailben: info@srteam.eu
www.srteam.eu

Facebookon: SRTeam


