Vinnaren
i Bikes
test!

Med bra skydd kan
du minska risken för
skador om olyckan
är framme. Vi testar
åtta olika ryggskydd.
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Det här tjocka ryggskyddet har
justerbara axelremmar och njurbälte med kardborrstängning. Testförarna upplever skyddet som komfortabelt men aningen varmt. Det
brutala slagprovet avklaras med
glans. Sämsta maxkraft som mäts
är 3,06 kN mitt över ryggraden.
Även resultatet från penetreringsprovet visar att det här skyddet är
att räkna med. Inbuktningen från
spetsen mäter mindre än en millimeter. Mycket bra! Priset ligger på
1595 kronor.

Ett ledat, komfortabelt ryggskydd.
Axelremmar och njurbälte håller
skyddet på plats. Passformen är
mycket bra och skyddet känns rejält
och väl genomarbetat. Dock är det
i varmaste laget vid aktiv körning.
Säkerhetsnivån är mycket hög.
Maxkraften från slagprovet är 3,10
kN mitt över ryggraden. Vid en av
skarvarna noteras 3,58 kN som
sämst. Penetrerinsprovet avklaras
även det utan problem. Inbuktningen från spetsen mäter mindre
än en millimeter.

Här har vi ett minst sagt heltäckande
ryggskydd. Skyddet erbjuder även
ett gott skydd för revben och njurar.
Axelremmar och njurbälte håller
skyddet på plats. Skyddet känns
aningen varmt, trots att fodret består
av det värmereglerande ”comfort
temp” från Scholler. Stötupptagningen är testets näst bästa. Maxkraften som noteras över ryggraden är 1,82 kN. Vid penetrerinsprovet blir skyddet fullständigt
penetrerat. Inte alls bra. Priset för
detta skydd är 1895 kronor.

På bilden ovan saknas njurbältet
som ska vara fäst med ryggskyddet
med ett blixtlås. För övrigt sitter
ryggskyddet med justerbara axelremmar. Det här är ett smidigt
skydd, men passformen är det lite
si och så med. Då vi testar skyddets
förmåga att dämpa kraften från ett
slag går det relativt bra. Maxkraften
som uppmäts är 3,47 kN. Dessutom
klaras penetrationsprovet med lätthet. Den spetsiga fallvikten klarar
inte av att penetrera skyddet. Priset
är 798 kronor.

Rukkas ryggskydd använder deras
beprövade Air-System som effektivt
ventilerar ut den överflödiga
kroppsvärmen. Komforten är hög.
Hängslen och njurbälte håller
skyddet på plats. Vid slagprovet
uppvisar det här skyddet testets
bästa värden. Maxkraften som når
ryggraden är 1,51 kN. Dessvärre
erbjuds inte mycket skydd mot
penetrering. Med tanke på att stora
delar av skyddet består av luft är det
heller inte speciellt konstigt. Priset
för det här ryggskyddet är 868
kronor.

Det här ryggskyddet finns i tre olika
längder. Skyddet är mycket följsamt
och komforten är mycket god. Axelremmar och njurbälte håller skyddet
på plats. Dessvärre noterar vi testets
sämsta stötdämpande värden hos
det här skyddet. Maxkraften 6,81 kN
vid ryggraden är inte alls bra. Penetreringsprovet går desto bättre. En
knappt märkbar inbuktning från
spetsen är det enda som syns till
efter avklarat test. Det blir ditt från
390 kronor beroende på storlek.

Ett ryggskydd med njurbälte och
justerbar kardborrstängning. En
praktisk och välkommen detalj är att
foderdelen enkelt går att lossa för
rengöring eller torkning. Skyddet är
smidigt och känns påkostat. Under
slagprovet klarar det sig hyfsat.
Maxkraften som når mätinstrumentets givare, mitt över ryggraden, är
2,95 kN. Penetrationsprovet klaras
även det med positivt resultat.
Endast en mjuk inbuktning på drygt
2 milimeter syns till. På prislappen
står det 758 kronor.
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