Å tenke på ved kjøp av MC utstyr

Prøv alltid med de klærne du regner med å ha under den meste av
tiden du bruker på motorsykkelen.
Altfor mange kjøper for store klær
for MC bruk. Tenk på at vi stort
sett bruker motorsykkelen under
den varme årstiden og man bør
derfor prøve ut plaggene med
bare tynt undertøy.
Plagget er i første hånd beregnet
for å beskytte deg og er plagget
for stort er det en risiko for at
beskyttere og andre
forsterkninger ikke sitter på rett

plass når de behøves. Skulle det
uppleves kaldt så dra heller en
regndress over i stedet for å kle
deg under. Tipset gjelder også
tekstilplagg med membran.
Ta også i betraktning at plagget
kommer å oppleves helt
annerledes om eventuelle for tas
ut.

Skinn går seg til! Tekstil gjør det ikke!
Skinnplagg går seg til…! Dette
fordi skinnets fibrer tøyer seg på
de områdene det sitter stramt. Vi
anbefaler derfor at man tenker
på dette ved kjøp av
skinnprodukter og tillater at et
skinnplagg sitter tettere enn et
plagg av tekstil.
Eneste området som våre
skinnprodukter ikke går seg til er

i midjen hvis produktet er utstyrt
med glidelås for sammekobling
med jakker.
Tekstilprodukter strekker seg
vanligvis ikke og dette skal man
ta hensyn til ved kjøp. Men
beskyttere og for vil ”sette seg”
når man har brukt produktet
noen ganger.

Når det gjelder hansker så er tankegangen den samme.
Skinnhansker går seg til og det er en fordel om hanskene er noe
trange til å begynne med.
Når det gjelder tekstilhansker så kan man regne med at hansken
former seg noe, men materialet vil ikke gå seg til slik som skinn.

Tilpassing av beskyttere
Våre produkter er utviklet for å
føles behagelige på en MC. Det
innebærer at beskyttere i f.eks.
jakker og bukser kan uppleves å
sitte feil når man står rett opp og
ned.
For eksempel kan
knebskytterene oppleves å sitte
langt ned når man står, men
posisjonen vil endres når man

setter seg på en MC.
Mange av våre jakker og bukser
har justerbare beskyttere takket
være vårt unike Velcrosystem
som gir deg fordelen av å kunne
justere beskytterne etter akkurat
din anatomi.

Tenk på at en passende lengde på ryggbeskytteren kan variere ut i
fra hvilken type av MC du bruker.
En beskytter som dekker et så stort område som mulig, uten å påvirke
kjøringen er å foreslå.
Beskyttere skal plasseres så nære kroppen som mulig, og dekke så
stort område som mulig uten at det går utover komforten og muligheten
til å manøvrere kjøretøyet på best mulig måte

Fuktighet = kjølighet!
Fukt er ofte den skyldige ved mindre trivelige MC-turer.
Alle har vel opplevd svetten som
framkalles i forbindelse med
påkledningsprosedyren og oppstart
av motorsykkelen.
Om vi bærer plagg under MCutstyret som holder på fuktigheten
og forsinker opptørkingen, feks.
bomull, vil dette være grunnen til at

vi kjøles ned mer enn 20gr raskere
enn om vi hadde vært tørre.
Noen ganger glemmer vi bort
materialet i underbuksen, disse kan
virkelig ødelegge opplevelsen.

Kler vi oss derimot med undertøy som er av Polyester, silke, eller
det vi virkelig anbefaler, ull kommer fuktigheten til å få mulighet
til å tørke raskere og transporteres bort fra kroppen.
Ull har en unik egenskap som gjør at den oppleves isolerende
også når den har blitt fuktig.

Takk for at du har tatt deg tid til å lese om Jofamas
produkter og vårt syn på hvordan man kler seg!

