HÖRSELSKYDD FÖR MOTORSPORT

Bellman Drive
Hörselskydd för motorsport
Inget går upp mot att kliva på hojen efter en lång dag
och känna kraften under sig när asfalten rusar förbi. Man
tömmer skallen, kopplar av och låter fartvinden blåsa bort
vardagens bekymmer. Men inget är värre än när det ringer
i öronen och huvudet bultar efteråt.
Visste du att redan vid 60 km/h så är bullernivån så hög att du
riskerar en permanent hörselskada efter bara några timmar
på vägen? Och till skillnad mot vad många tror så är det
fartvinden, och inte motorljudet, som är boven i dramat.

Lika viktiga som stället

Exempel på vanliga ljudnivåer inuti hjälmen och hur
länge hörseln tål dessa

Bellman Drive är ett formgjutet hörselskydd som sänker ljudnivån på det skadliga vindbruset, samtidigt som du hör det
egna motorljudet och signalerna i trafiken klart och tydligt.
De är utrustade med ett filter med en relativt rak dämpning
och släpper därför också igenom tal. Det innebär att du inte
behöver ta ut skydden under fikapausen.

Hastighet

Ljudnivå

40 km i timmen

85 decibel

8 timmar

60 km i timmen

90 decibel

2.5 timmar

100 km i timmen

100 decibel

15 minuter

140 km i timmen

105 decibel

4.5 minuter

Exponering

Verkar utan att synas
Bellman Drive är utformade efter ett exakt avtryck av ditt öra och
framställs för hand i mjuk silikon som är skonsam för huden. De sitter
säkert och bekvämt på plats under hjälmen utan att skava och är
designade för att vara lätta att sätta i och ta ur.

Då filtret inte täpper till örat utan låter luft passera fritt, slår
det dessutom aldrig lock för öronen eller känns varmt och
instängt. Med sin oslagbara passform kommer du till och
med glömma att du har Bellman Drive på dig.

Dämpning

Typ

Formgjuten

Material

Hypoallergenisk silikon

Mjukhet

60 Shore

Dämpning (SNR)

20 dB

30

Färger



40

Smart design

Perfekta under hjälmen

O-ring

Enkla att sätta i och ta ur

APV

125

250

500

I paketet
1k

2k

4k

8k

 Hörselskydd
 Tåligt etui
 Renspinne

10

 Bruksanvisning

20

RC19

Hz
Specifikation: Hörselskydden är certifierade av IFA (reg.nr 0121), 53757
Sankt Augustin, Tyskland. Certifieringsinspektion enligt förordning EU
2016/425 och produktionskontrollmodul D utfördes av PZT, 26389
Wilhelmshaven, Kenn.no.: 1974, Tyskland. För en kopia av försäkran
om överensstämmelse, kontakta Bellman & Symfon.
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