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skinndresstest
ni dresser til
rundt 10 000 kroner
tekst marc malmqvist

m

ote, og hva som anses som sikkert å kjøre motorsykkel med, har
forandret seg med jevne mellomrom, fra 50-tallets skinnjakker til begynnelsen
på 2000-tallet da tekstildresser gjorde sitt inntog på alvor. Uavhengig av trender har utviklingen først og fremst foregått på racerbanene
der skinndressen har vært dominerende i lang
tid, noe vi også ser på markedet. Fremskrittene innen sikkerhetsutviklingen har ført
fram til metallbelagte beskyttelser som tåler
støt bedre, stadig mer bruk av eksotiske skinn
fra for eksempel kenguru og snart kommer
skinndresser med innebygd airbag. Ellers har
grunntrekkene vært like siden slutten av 80tallet; en hel eller delt skinndress med harde
beskyttelser over skuldre, albuer og knær. Det
er en grunn til at mange gamle skinndresser
fortsatt sees ute i trafikken. I denne testen har
vi derfor også med en velkjent dress fra slutten av 80-tallet som referanse, en av Daineses
storselgere. Denne testen kommer også til å
bli fulgt opp av en test der skinn- og tekstildresser sammenliknes.
Til tross for at allværsdressen fortsetter

å ta store markedsandeler, svarte halvparten
av de 615 som stemte på Bike-web at de kjører i en eller annen form for skinndress. Det
speiler virkeligheten og viser at skinn fortsatt
er dominerende, til tross for fremskrittene på
tekstilsiden. Tilbudet for kundene er enormt
stort med et titall ulike merker som igjen
tilbyr flere ulike modeller. Det er altså lett å
stirre seg blind på kun pris og design. Denne
testen inneholder ni mer eller mindre sportslige skinndressmodeller fra ulike produsenter.

Testlaboratoriet SATRA

»et par jeans tåler
0,6 sekunder slitasje, den beste
skinndressen over
70 sekunder«

Instituttet som har utført testene på
skinndressene, SATRA, er et verdensledende undersøkelse- og teknologisenter
med over 180 ansatte. Foretaket drives
uten krav til økonomisk avkastning.
SATRA brukes av EU som hjelpende organ
for EU-direktiv
for blant annet
personlig sikkerhetsutstyr.
Over 1600
bedrifter i over
70 land benytter
seg av SATRAs
undersøkelsesenter og kunnskap. Peter Doughty var ansvarlig
for testen.
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ReFeRANse
Fra 80-tallEt
slik ser en
skinndress ut etter
en 30 meters sklitur
ved siden av
motorsykkelen.

cIrKa 20 år gammel skal denne dres-

sens funksjon speile virkeligheten.
Mange motorsyklister benytter seg
av denne type skinndresser. Dette
eksemplaret er pent brukt, har ingen
merker etter ulykker og har blitt
smurt inn nøye. til tross for dette
havner dressen langt bak de andre
og plasserer seg soleklart sist. De
største problemene oppstår i sømtesten hvor nærmere 20 år med henholdsvis tørt og vått har gitt svake
sømmer. Ved albuen er det ikke bare
sømmen, men hele materialet som
går i stykker. Overraskelsen er at hoftebeskyttelsen er bedre enn halvparten av de testede dressene. Ikke bra
for de moderne dressene. til tross
de dårlige resultatene tåler buksene
nesten 20 ganger lenger slitasje enn
et par jeans.

testresultat
støtabsorbasjon
tross sisteplass er resultatet for
hoftebeskyttelse bedre enn mange
andre testen. skulderbeskyttelsen
er like dårlig som tre andre dresser.

Samtlige leveres med knepucker, men er veid
uten. En lett dress er selvsagt å foretrekke,
men våre tester viser at de tyngre dressene tilbyr bedre beskyttelse. Felles for alle dressene,
med unntak av Spidi, er at de koster under
10 000 kroner, noe som kan virke som mye.
Men dette er langt fra de dyreste på markedet.
Det å komme seg uskadd eller lettere skadd
fra en alvorlig ulykke kan ikke måles i penger.
samtlIGE tEstoBJEKtEr oppfyller kravet for

e-godkjent beskyttelse, et krav for å kunne
selges i EES-land og en
merking som eksisterer
for din skyld som kunde.
Rent objektivt får du vite at
produktet lever opp til en
bestemt standard. Produsenten selv er ansvarlig for
at produktet lever opp til
kravet gjennom omfattende
uavhengige tester av autoriserte testinstitutt. Kommer
du over sikkerhetsklær som
ikke er e-godkjente, så
skygg unna eller kontakt Forbrukerrådet. Til
tross for høye krav til e-merking finnes det
plagg som er falskt merket. Det gjelder ingen
av dressene i denne testen.
Referansemodellen som ble benyttet i
støtabsorbasjonstesten er e-merkingens
e1621-1:1 som sier at den maksimale
kraften som slippes gjennom ikke får overstige 50 kilo-Newton. Middelverdien får ikke
overstige 5 kilo-Newton.

»alle
Beskyttelser
er Godkjente«
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11 poeng, plass 10

slitasjestyrke
sist også her, nå med større margin
til nest dårligste enn i støtabsorberingen. Jevnt dårlig ved alle målepunkt, men spyke er like dårlig ved
skuldrene.
7 poeng, plass 10

styrke i sømmer
Utmerker seg ved at den er eneste
skinndress som går i stykker i mer
enn sømmen.

»uten tvil
dårliGst«

5 poeng, plass 10

Fakta
Pris
Ca 1 000 kroner brukt
vekt
2,790 kg
størrelser
Ca 46-60
For
Fast
lommer
to bukselommer
Hel/delbar
Delbar
Perforering
Nei
Pukkel
Nei

BEIna savner både knepucker og beskyttelse

som går ned over leggene.

ns,
lettest. Bedre enn jea
r.
men ellers ingen fordele
dårligst i testen, dårlige
. savbeskyttelser. Umoderne
gene.
leg
r
ove
e
tels
kyt
bes
ner

ALPINestARs
sG-1

BeRIk
ls1-4494

En drEss uten titanbeskyttelse eller

sKUldrE albuer og knær har titan

pukkel på ryggen. I stedet finnes en
lomme med løst, ikke Ce-godkjent,
ryggbeskyttelse av skum. en Cegodkjent beskyttelse finnes som
tilbehør. skinnet er av kuskinn og er
mellom 1,2 og 1,4 millimeter tykt.
Alpinestars imponerer ikke i våre
tester. I slitasjedelen plasserer dressen seg sist, hvis vi ser bort fra referansedressen fra 80-tallet. spesielt
på albuene er motstandskraften lav,
17,91 sekunder betyr at testvinneren
Lindstrands tåler ett minutt lengre.
Ved to av kategoriene får den et jevn
lavt nivå, den eneste deltesten hvor
dressen imponerer er ved sømstyrke
og da spesielt på knærne.
totalt havner Alpinestars sG-1 på en
delt sjuendeplass, kun spyke og vår
referansedress er dårligere.

utenpå. Framsiden og armene er
perforerte for å kjøle ned føreren
bedre og pukkelen på ryggen er
testens største. Årets modell har
nye farger og heter Ls1-5831, koster
ti kroner mer, men er ellers lik testversjonen.
De blanke titanbeskyttelsene på
skuldre og albuer gjør at vi gir maksimale ti poeng i slitasjetesten til
tross for at testmaskinene ikke kan
måle på materialet. støtabsorberingen, uten titanplatene, er testens
beste, både ved skuldre og albuer.
eneste skuffelsen er hoftebeskyttelsen som ikke lever opp til resten
av dressens egenskaper til å dempe
støt. Dressen får gode resultater på
slitasje- og støtabsorbasjonsdelen,
men taper på grunn av svake sømmer.

testresultat

testresultat

støtabsorbasjon
topper på 27,3 kN på skulderbeskyttelse, 18,9 på albuer og 68,7
kN på hoften. Resultatet plasserer
den blant den dårligste halvdelen i
denne gjengen.

støtabsorbasjon
etter at beskyttelsene er fjernet og
dressen må klare seg uten hjelp av
titanplatene, presterer den fortsatt i
toppklasse, unntatt ved hoftene.
25 poeng, plass 1

13 poeng, plass 8

slitasjestyrke
skulderstyrken er nest best i test,
men så langt unna Lindstrands
resultat at karakteren tross alt blir
lav. Dessuten savnes ytre beskyttelse. Motstandskraften i albue- og
hoftepartiene er svake.
15 poeng, plass 9

styrke i sømmer
Meget god sømstyrke ved knærne,
middels ved albuer. Bra totalresultat.

»God sØmstyrke,
ellers
dårliG«

slitasjestyrke
takket være flittig bruk av slitasjesterkt titan blir karakterene høye
også her. Førsteplassen deles med
Held og Lindstrands.
26 poeng, plass 1

styrke i sømmer
Hadde resultatet vært bedre her,
hadde totalsummen blitt svært
god. spesielt albuesømmene
holder dårlig, men også knærne
underpresterer.

15 poeng, plass 3

9 poeng, plass 8

Fakta

Fakta

Pris
7 990 kroner
vekt
4,565 kg
størrelser
H46-64, D40-50
For
Fast
sG-1 er en tradisjonell delbar dress med forsterkning midt på baken.
lommer
tre innerlommer i jakken
Hel/delbar
s tredje
sømstyrken er testen
Delbar
rstø
av
alt
beste. stort utv
Perforering
er.
rels
Nei
Pukkel
og
totalresultatet er dårlig
Nei
-

Pris
9 990 kroner
vekt
4,605 kg
størrelser
48-58
For
Avtagbart
lommer
en innerlomme
Hel/delbar
Hel
Perforering
Ja
Pukkel
Ja

t sju
plasserer dressen på del
.
ass
epl
end

»Bra
Besyttelser, taper
på sØmmene«

sKUldEr, alBUE og kne har utenpåliggende

titanplater, noe som gir ti poeng i slitasjetesten.

og
toppresultat ved støtr
slitasjetestene. titan ove
.
uer
alb
og
r
knæ
,
ldre
sku
enn
sømmene er dårligere
konkurrentenes.
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DAINese
laGUna sEca

HeLD
sUZUKa

daInEsEs` knallgule skinndress er

nYHEt I År på det svenske marke-

testens letteste, noe som er en fordel
for føreren ergonomisk. Armhulene
har sju perforeringshull og en lomme
som kan åpnes for å gi avkjøling.
titanbeskyttelse finnes utenpå
skuldrene, men ikke på albuer og
knær. Den gule fargen vekker oppmerksomhet, men det gjør også testresultatene. Dainese presterer dårligst i testen og kommer på en delt
jumboplass blant de nye dressene.
Hoftebeskyttelsen er dårligst av alle,
78,7 kN slipper gjennom. Grensen
ifølge normen eN 1621-1:1997 er 50
kN. Det bør nevnes at hoftebeskyttelsene ikke er Ce-godkjente. Det som
sørger for at den ikke havner sist er
titaniumsbeskyttelsen på skuldrene
som øker skuldrenes slitasjepoeng til
en tipoenger.

det, men vi har ikke funnet en norsk
importør. Held er et tysk merke og
suzuka er en helt ny modell, så ny
at vårt testede eksemplar kom rett
fra en forserie. Den skal ikke skille
seg nevneverdig fra det som havner
i butikken.
knær, albuer og skuldre er
dekket av titan. Berik og Held er
ensomme om en såpass heldekkende metallinnkledning.
Nykommeren imponerer i
testene med tre tipoengere. Resultatene er jevne med høye sifre på
alle delmoment foruten støtabsorbasjon ved hoftene som blir
en strek i karakterboken med en
trepoenger. Resultatet likner Beriks
men sømmene er bedre. totalt blir
det andreplass i testen.

testresultat

testresultat

støtabsorbasjon
Resultatet på albuene er blant de
bedre, noe som er det eneste gledelige. skuldrene og hoftene klarer
seg like dårlig som Alpinestars.
ett poeng fra delt jumboplass.

støtabsorbasjon
klarer seg bra på både skuldre og
albuer, men hofteresultatet er blant
de dårligste.
21 poeng, plass 4

14 poeng, plass 7

slitasjestyrke
skulderpartiet med sin titanplate
sørger for at jumboplassen unngås
og sikrer et mellomresultat. Albuer
er delt dårligst med Alpinestars,
hofteresultatet er klart godkjent.
20 poeng, plass 5

styrke i sømmer
Delt jumboplass med Berik. Noe
bedre på knær enn albuer.

»unnGår
jumBoplassen
med titan«

slitasjestyrke
Delt førsteplass med Lindstrands
og Berik. titanbeskyttelsene på
skuldre og albuer gir ti poeng. Hoften klarer seg dårligere med 18,08
sekunders motstandsdyktighet.
26 poeng, plass 1

styrke i sømmer
Bra resultat både på knær og
albuer.
15 poeng, plass 3

9 poeng, plass 8

Fakta

Fakta

Pris
7 590 kroner
vekt
3,995 kg
størrelser
44-60
For
Fast
lommer
en innerlomme
Hel/delbar
Delbar
Perforering
sju hull i armhulene
Pukkel
Ja

Pris
8 595 kroner (sverige)
vekt
4,355 kg
størrelser
48-60
For
Avtagbart
lommer
to innerlommer
Hel/delbar
Hel
Perforering
Ja, halv
Pukkel
Ja
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sKUldrEnE har fått innlegg av titan. Reste-

rende beskyttelser er av vanlig type.

ne.
titanium over skuldre
Lettest.
asje
lykkes kun bra på slit
lige
dår
rs
elle
ne,
ldre
sku
ved
resultater.

»Bra
resultat
på alt
utenom
HoFtene«

tItan her også. kun Held og Berik har mate-

rialet på alle utsatte områder.

på
Jevnt og bra resultat
nt.
me
mo
del
alle
stort sett

mot
Hoftenes beskyttelse
støt.

Alle beskyttelser som gir seg ut for å være
godkjente er det også. Men kun t Lindstrands har e-godkjente beskyttelser på
hoftene. Resultatet der er også klart best med
28, kN som høyeste resultat, samme som
Sweep og Spyke får på sine skulderbeskyttelser. Til tross for savnet av merking består
Spidi og Rev’it kravet for hoftebeskyttelse.
Dårligst hoftebeskyttelse har Dainese Laguna
Seca med en bunnnotering på 8, kN. Spyke
og Held er i nærheten med ,0 kN.
Et par jeans tåler i gjennomsnitt 0,6 sekunders slitasje. De 8 personene som på websiden vår svarte at de kjører i jeans og t-skjorte
bør altså ta seg tid til å tenke over sin personlige sikkerhet siden testens dårligste resultat
fra referansedressen viser at den står i mot
mellom fem og ti sekunder med slitasje. t
Lindstrands albuedel slår slitasjemaskinen
som slutter å måle etter  sekunder, noe som
kan være verdt å huske på hvis du »bare skal
kjøre gjennom byen en liten tur«.

stR LINDstRANDs
sEPanG
ProdUsErEs I svErIGE av Jofama

og er testens rimeligste skinndress.
Materialet er oksehud og beskyttelsene er mykere enn mange andres.
titan- eller andre harde, utenpåliggende beskyttelser savnes helt. til
tross for dette har både albue- og
skulderpartiene beste målte verdier
i slitasjedelen. sømmene klarer seg
bra, teknikken som benyttes kalles
triple stitch og bygger på at tre sømmer sitter med en viss avstand. en
eller to av sømmene er skjulte.
totalt er dette vinneren i testen.
svakeste karakterer er to godkjente
seksere for skuldrenes støtabsorbasjon og hoftens slitasjemotstand.
I tre av kategoriene blir karakteren
maksimale ti poeng. OBs: Dressen
på bildet er fjorårets farge.

testvinner

testresultat
støtabsorbasjon
kun stR oppnår ti poeng på hoftebeskyttelsen. Resultatet for skuldrene er en godkjent sekser.
23 poeng, plass 3

slitasjestyrke
toppresultat selv uten titan. slo
maskinen på albuetesten, klarte
over 77,8 sekunder. Bedre blir det
ikke. Hoften klarte kun 19,2 sekunder. Delt førsteplass.
26 poeng, plass 1

styrke i sømmer
triple stitch-systemet fungerer bra,
kun sweep er bedre.
16 poeng, plass 2

»testvinneren
er Bra på
alt«

Fakta
Pris
5 995 kroner
vekt
4,650 kg
størrelser
46-58
For
Uttagbart
lommer
Ingen
Hel/delbar
Hel
Perforering
Nei
Pukkel
Ja

vInnErEn I vÅr sikkerhetsfokuserte test er t

Lindstrands Sepang. Dressen oppnår gode
resultater i alle deler av testen og har få svakheter. Alle oppmålte verdier for beskyttelsene
klarer med bravur kravet for e-merking. At
dressen er alene om å ha godkjent beskyttelse
mot hoften, tyder på en høy sikkerhetsambisjon (til tross for at to andre også besto kravet). Alle objektive fakta gir deg svart på hvitt
hvilke beskyttelser som fungerer best, men
funksjonene blir dårligere hvis ikke passformen er bra. Kjøp en skinndress som sitter så
tett som mulig uten at den blir ubekvem. C

slik ble testen gjennomført
alle tester ble utført av satra i spesialtilpassede maskiner.
slitasjetesten avgjør hvor mye materialet tåler før det blir
hull. metoden er aggressiv for best å simulere en ulykke der
føreren sklir i fart på asfalten. momentet tester kun materialet, beskyttelsen testes altså ikke.
testriggen som avgjør hvor bra de støtabsorberende egenskapene en dress har tilsvarer et rent slag. Her er beskyttelsen tatt ut av dressen og testet separat. Kraften mot beskyttelsen tilsvarer fem kilo som faller rett ned på beskyttelsen
fra en meters høyde, eller 50 Joule. En føler registrer hvor mye
som trenger gjennom beskyttelsen og møter kroppen. For å
klare cE-merkingen kan ikke verdien overstige 35 kilo-newton. Ingen av de testede beskyttelsene ligger over dette.
sømtesten avgjør hvor lang tid det tar før tråden gir opp.

HoFtEBEsKYttElsEn er Ce-godkjent og er

eneste som får ti poeng på støtabsorbering.

Best i test, men også
rimeligst av alle.

tyngst.
savner lommer. Nest
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ReV’It
Gt corsa

sPIDI
r-coUrsE WInd Pro

KUsKInn utgjør yttermaterialet i tyk-

ItalIEnsKE spidi har en sterk race-

kelse mellom 1,2 til 1,4 millimeter.
Ingen beskyttelser er av titan.
slutten på ermene og kragen er av
neopren, ifølge produsenten skal det
øke komforten. Perforeringen består
av noen få luftehull på brystet. Vekten
viser mest når denne dressen veies,
nærmere 4,8 kilo, det er ikke veldig
mye mer enn mange av de andre,
men åtte hekto mer enn Dainese.
Alt holdes sammen av det Rev’it kaller for sikkerhetssømmer, noe som
viser seg å fungere, dressen oppnår
fjerde beste motstandskraft.
Resultatmessig kan Rev’it sammenfattes som middelmådig. Ingen
poengsifre er høyere enn sju, men
laveste er en treer for skuldrenes
støtabsorbering. totalt havner
Rev’it på sjetteplass.

profil på R-Course. Hele dressen er
rikelig perforert. to fiffige detaljer er
at pukkelen kan fylles med drikke
(kalles Hydroback, beholderen
selges separat) og at valgfritt navn
og nummer kan trykkes på rygg og
side. Akkurat som på Rev’it er ermer
og krage av neopren. Beskyttelsene
kalles »biomekaniske« og skal være
spesielt egnet til å stå imot slag.
Vår test viser at det stemmer bra
siden beskyttelsen er nest best i
støtabsorberingsdelen. Dressen
ligger på et jevnt, høyt nivå med en
sjuer som dårligste resultat. testen
der slitasjeegenskapene testes går
derimot dårligere med unntak for
hoften som får nest beste resultat.
Resultatene er ujevne, men
hoftepartiet imponerer.

testresultat

testresultat

støtabsorbasjon
svakt resultat på skuldrene som
kun får tre poeng. Hofte og albuer
klarer seg godkjent. Delt femteplass.

støtabsorbasjon
Nest beste resultat og jevne, høye
poeng. klarer seg bra ved slag mot
hoften og enda bedre ved slag mot
albuene.

16 poeng, plass 5

slitasjestyrke
Jevne, middels gode resultater,
men styrken ved hoftene utmerker
seg som noe bedre. sammenlagt
et godkjent resultat, men ikke mer.
Også her delt femteplass.
17 poeng, plass 7

24 poeng, plass 2

»HalvGod
på alt«

styrke i sømmer
sju poeng på begge punkter tyder
på jevnhet i sømmene.

slitasjestyrke
sjetteplass og hele sju poeng unna
de tre som deler førsteplassen.
Godkjente resultat, men med stort
potensial for forbedring.
19 poeng, plass 6

styrke i sømmer
toppresultat ved knærne, dårlig
ved albuene. Delt sjetteplass.

14 poeng, plass 5

13 poeng, plass 6

Fakta

Fakta

Pris
8 595 kroner
vekt
4,785 kg
størrelser
48-58
For
Fast
lommer
Fire, to inne, to ute
Hel/delbar
Delbar
Perforering
Halv
Pukkel
Nei

Pris
11 999 kroner
vekt
4,280 kg
størrelser
46-58
For
Avtagbart
lommer
to innerlommer
Hel/delbar
Hel
Perforering
Ja, overalt
Pukkel
Ja
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»Bra på
stØtaBsorBasjon«

JaKKEn på Rev’It-dressen er eneste som har

lommer på utsiden. Ytterligere to innenfor.

både
Hoftene klarer seg bra
tstø
og
asje
slit
ved
absorbasjon.
Ikke best på noe.
tyngst av alle.

PUKKElEn har plass til en drikkebeholder. Ved

korsryggen kan du få navnet ditt.

e.
Bra resultat for hoften
er.
old
Drikkebeh

sielt i
Ujevne resultater, spe
s.
pri
v
sti
.
sømtesten

sPYke
maG

sWeeP
F4

aKKUrat som Alpinestars og Rev’it

tEstEns eneste finske dress er alene

er dette en tradisjonell dress uten
dilldall. Den har ikke utenpåliggende
beskyttelser eller pukkel.
skinnet er av ku og 1,2 til 1,3
millimeter tykt. stretchpartiene har
såkalt Armotex og tense-tex, men
beskyttelsene eller sømmene har
ingen spesielle navn.
skinndressen som ble testet er fra
fjorårs kolleksjon og heter Flag. Årets
modell Mag er lik, men har andre
farger.
Ved en velt med denne dressen
gjelder det å ha flaks og lande på
de delene av dressen som er bra.
støtabsorbasjonen til skulderbeskyttelsen er dårligst i testen og kun
litt bedre enn referansedressen.
spyke deler sisteplassen med Alpinestars og Dainese.

om å ha et hardt plastskall over
skuldrene. Perforeringen løper over
bryst, armer, lår, legger og rygg. som
eneste dress har sweep også doble
håndtak i glidelåsen over brystet. Det
går altså an å åpne opp rundt livet og
fortsatt holde stengt i halsen. skinnet
er ekstra lett kuskinn med en minste
tykkelse på 1,4 millimeter, men
med hele tre millimeter som tykkest. sømmene har opp til firedoble
sting, noe som virkelig avspeiler seg
i testene. sweep tar full pott i delen
som måler sømstyrken.
Vi har gitt skulderpartiet ni poeng
i slitasjedelen takket være de harde
ytre plastbeskyttelsene. støtabsorberingen uten beskyttelsene innenfor får en lav karakter, men fungerer
bedre i kombinasjon med de ytre.

testresultat

testresultat

støtabsorbasjon
sammen med Alpinestars sist og
dårligst i testen, bortsett fra 80talldressen. Resultatet for skuldre
og hofte er skremmende, mens
albuene får god karakter.

støtabsorbasjon
svakt resultat på den løse skulderbeskyttelsen som sitter innenfor
plastskallet, godkjent på hofte og
bra på albuer. Delt femteplass.
16 poeng, plass 5

13 poeng, plass 8

slitasjestyrke
som ved støtabsorbasjonen er
resultatet ekstremt varierende,
skuldrene er dårligst i test, men
albuene tåler mye slitasje.
17 poeng, plass 7

styrke i sømmer
Den eneste delen hvor dressen klarer seg bra. sømmene ved knærne
holder bra, men ved albuene er det
verre.
13 poeng, plass 6

»ujevne
resultater, totalt
sett
dårliG«

slitasjestyrke
Best ved hoftene. skuldrene gir vi
ni poeng takket være plastskallet.
Albuepartiet er det verre med, kun
fire poeng.
23 poeng, plass 4

styrke i sømmer
Her viser sweep hvor skapet skal
stå. Best mulige karakter ved begge
målepunkter. Ingen andre dresser
er i nærheten i denne kategorien.
20 poeng, plass 1

Fakta

Fakta

Pris
6 495 kroner
vekt
4,190 kg
størrelser
46-60
For
Fast
lommer
en innerlomme
Hel/delbar
Delbar
Perforering
Nei
Pukkel
Nei

Pris
7 795 kroner
vekt
4,360 kg
størrelser
48-62
For
Uttagbart
lommer
Ingen
Hel/delbar
Hel
Perforering
Ja
Pukkel
Ja

InGEn PUKKEl og diskret design. spykes

skinndress er diskret og enkel.

kt i
Bra resultat ved ett pun
pris.
hvert testmoment. Fin
deler sisteplassen.
skremmende ujevne
resultater.

»Best
sØmmer,
ellers
Både ris
oG ros«

sKUldrEnE er dekket av utenpåliggende plast-

beskyttelser som har avkjølende luftinntak.

.
sømmene utklasser alle
Bra hofteparti.
uenes
Ujevne resultater. Alb
ikke
er
r
ape
slitasjeegensk
mye å skryte av.
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KS

Poengtabell
Albuer

10

3

10

3

10

5

5

8

10

4

2

Skuldre

10

6

10

10

10

5

5

3

10

9

3

Hofte

10

6

6

7

6

7

9

6

6

10

2

DELSUM

30

15

26

20

26

17

19

17

26

23

7

Støtabsorbasjon
Skuldre

10

2

10

4

8

3

7

2

6

2

2

Hofte

10

4

5

2

3

7

8

3

10

6

6

Albuer

10

7

10

8

10

6

9

8

7

8

3

DELSUM

30

13

25

14

21

16

24

13

23

16

11

Knær

10

9

5

5

8

7

9

8

8

10

3

Albuer

10

6

4

4

7

7

4

5

8

10

2

DELSUM

20

15

9

9

15

14

13

13

16

20

5

Totalpoeng

80

43

60

43

62

47

56

43

65

59

23

7

3

7

2

6

5

7

1

4

10

Sømstyrke

Totalplassering

Forklaring til tabellen
Poengtabellens tall er bearbeidede
resultater fra målingenes rene verdier i
testbenken. Ingen referanse har blitt brukt
annet enn CE-kravet for støtabsorbasjon.
Ingen beskyttelser havnet under de kravene, derfor er dårligste karakter to poeng.
Resultatene har blitt sett i forhold til
hverandre, der den skinndressen som har
prestert best resultat har fått høyeste
poeng. En fallende skala inndelte de øvrige
der de med nest inntil samme resultat
har fått samme karakter i poengtabellen. Denne testen har kun tatt hensyn til
skinndressenes sikkerhetsegenskaper
for de momentene som er nevnt ovenfor.
Resultatene er derfor helt objektive. Det
er ikke tatt hensyn til subjektive hensyn
som passform, komfort, kvalitetsfølelse,
design eller liknende. Du som kjøper en
skinndress bør kjøpe en dress som sitter
så tett kroppen som mulig slik at beskyttelsene ikke kan bevege på seg.

Colin Edwards utforsket
sømmenes motstandskraft
skikkelig under Assens GP i
tøff kamp med Nicky Hayden.

.no

medlemPå bike.no kan du lese
14 dresser.
av
er
menes vurdering
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