
RiDE Magazine Hátprotektor Teszt 
Alábbi teszt eredetije az angol RiDE Magazin 2008 júniusi számában jelent meg.  
 

Hogyan csináltuk? 
Nyilvánvaló, mire való egy hátprotektor: a behatás elnyelésére. 
Európai standardok kerültek felállításra, hogy egy 
hátprotektornak mennyi energiát kell elnyelnie, mi is hasonló 
tesztprocedúrát alakítottunk ki.. 
A protektorokat egy üllőre helyeztük amely szenzorokat 
tartalmaz annak megállapítására, hogy mennyi erő hatol át a 
protektoron. Előre meghatározott magasságból egy súlyt ejtünk 
a protektorral, az áthatoló erőt az üllőben lévő szenzorok 
rögzítik. Minden protektort 7 helyen ütöttünk meg. Ezek közül 
5 előre meghatározott, 2 pedig a tesztelő által potenciálisan 
gyengébbnek ítélt pontokon történt. 
Az európai standard a hátprotektorokra két szintet határoz meg. 
(a ford: 50J energiából) az 1 szint esetében az áthatoló erő nem 
lehet több 18kN-nál, a jobbik 2. szint esetében pedig 9kN-nál. 
A protektorokat „védelem” szempontjából 20-as csúszóskálán 
osztályoztuk. A szövegben minden protektor mellett 
szerepelnek az átlagos mérési eredmények is az áthatoló erőt 
illetően. 
A protektornak azonban nem csak biztonságosnak kell lennie, 
hanem praktikusnak és kényelmesnek is. Ha nem az, a motoros 
nem hordja. A használhatóság tesztelése érdekében minden 
protektort többszáz mérföldön keresztül teszteltünk, úton és a 
Rockingham circuit versenypályán is. A tesztelőket megkértük, 
hogy mondják el véleményüket a kényelemről és jegyezzenek 
fel minden problémát. Ezek adják az „használhatóság” 
kategóriát maximum 10 pontért. 
A RiDE háromszöget csak a legjobbak kaphatják. A 
protektornak kiválóan kell szerepelnie a „Javasolt” 
háromszögért és ezen felül kiválót kell nyújtania ár-érték 
arányban is a „Legjobb vétel” címkéért. 

 
 
Behatási zónák: Az 1-5 pontokat használja az európai standard. A 6-7 
pont protektorfüggő, az alapján, hogy mely pontokat találta a teszter, 
Dr Roderick Woods, potenciálisan gyengébbnek, mint a többit. 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

AZ ÍTÉLET! 

 

 

A Forcefield PRO L2 remek hátprotektor, elnyerte a 
RiDE Magazin „Legjobb vétel” minősítését a 
rendkívül hasonló Halvarsson (Forcefield gyártmány) 
és Held előtt. Ez elsősorban az ár következménye. A 
másik kettőt is ajánljuk a nagyszerű általános 
eredmények miatt. 
Ne feledjük, a legsúlyosabb hátsérüléseket a gerinc 
csavarodása okozza. A protektorok ez ellen nem 
védenek. Egy jó protektor csökkenti a direkt ütések 
erejét, a zúzódásokat és megakadályozhatja a borda 
vagy lapockatöréseket. Ezen felül kopófelületet képez, 
ha netán csúszás közben a bőrruha átlyukad. 

 


