Att tänka på vid köp av MC utrustning

Prova alltid med dom kläderna du räknar med att ha på dig
mestadels av tiden spenderad på motorcykeln.
Allt för många köper för stora
kläder för MC bruk. Tänk på att vi
mestadels använder motorcykeln
under den varma årstiden och
man bör därför prova ut plaggen
med endast ett tunt underställ.

rätt plats när de som mest
behövs. Skulle det upplevas kallt
så dra hellre ett regnställ över i
stället för att klä på sig under.
Tippset gäller även textila plagg
med membran.

Plagget är i första hand ämnat för
att skydda dig och är plagget för
stort finns risken att skydd och
andra förstärkningar inte sitter på

Ta även i beaktning att plagget
kommer att upplevas helt
annorlunda om eventuella foder
tas ut.

Skinn ger med sig! Textila produkter gör det inte!
Skinn plagg ger med sig…! Detta
beror på att skinnets fibrer töjer
sig över områden som sitter tajt.
Vi rekommenderar därför vid köp
av skinnprodukt att man tänker
på detta och låter ett skinnplagg
sitta tajtare än ett plagg i textil.
Enda stället som våra
skinnprodukter inte ger med sig

är midjan om de är utrustade
med blixtlås för att kunna
kopplas samman med jackan.
Textila produkter ger vanligtvis
inte med sig och man skall ta
detta i beaktning. Dock ”sätter”
sig skydd och foder när man
använt produkten några gånger.

När det gäller handskar så är tankegången den samma.
Skinnhandskar ger med sig och det till fördel senare om handsken är
något trångt till att börja med.
När det gäller textila handskar så får man räkna med att handsken
formar sig något men ger inte efter i materialet.

Anpassning av skydd
Våra produkter är utvecklade för
att kännas bekväma på en MC.
Det innebär att skydd i
exempelvis jackor och byxor kan
upplevas sitta konstigt vid
rättuppstående position.
Exempelvis kan knäskydden att
upplevas att sitta långt ner när
man står upp men om man
grenslar en MC så ändras
positionen.

Många av våra jackor och byxor
har reglerbara skydd tack vare
vårt unika Velcro system som ger
dig fördelen att kunna justera
skydden för just din anatomi.

Tänk på att en passande längd på ryggskyddet kan variera utifrån
vilken typ av MC du använder.

Ett skydd som täcker en så stor yta som möjligt utan att påverka
körningen är att föreslå.
Skydd skall vara placerade så nära kroppen som möjligt och täcka så
stor yta som möjligt utan att göra avkall på manöverdugligheten av
motorcykeln.

Fukt = kyla!
Fukt är den oftast boven i mindre trivsamma MC turer.
Alla har vi väl upplevt svetten som
framkallas i samband med
påklädnings proceduren och
uppstarts processen av
motorcykeln.
Om vi bär något plagg under MC
utrustningen som håller kvar fukten

och fördröjer upptorkning, typ
bomulls produkter, kommer denna
att leda till att vi kyls ner 20 ggr
snabbare än om vi vore torr.
Många gånger glömmer vi bort
materialet i underbyxorna som
verkligen kan ställa till det.

Klär vi oss däremot i underplagg som är gjorda av polyester,
silke eller ull kommer fukten att få möjligheten att kunna torka
snabbare och transporteras bort från kroppen.
Ull har en unik egenskap som gör att den upplevs värmande
även när den blivit något fuktig.

Tack för att du tagit dig tid att läsa om Jofamas
produkter och vår syn på hur man klär sig!

