
בס"ד                      

 ספארק אפוד כרית אוויר

 SPARK AIR BAG VEST

אפוד ספארק מיוצר בטכנולוגיה מתקדמת עם  מחמיר

אפוד ספארק מיוצר בטכנולוגיה המתקדמת ביותר ובשימוש בחומרי הגלם הטובים בעולם. 
לאפוד  מלא לרוכבי סוסים ולרוכבי אופנועים. 

האפוד קל משקל, נעים ומאוורר, עשוי מבד חזק ביותר. 

האפוד ניתן לכוונון על ידי רצועות מתכוונות ותוכנן להעניק לך הרוכב/ת נוחות מרבית ברכיבה
תוך התאמה מלאה ונוחה לכל המידות נשים וגברים, ילדים ונוער )ממשקל 30 ק"ג ומעלה(.  
ניתן לרכיבה, עם או בלי מיגון תחתון מלא או חלקי, וכן לרכיבה מגוונת בכל תנאי מזג האוויר.

מערכת ניפוח האוויר של הספארק הינה המתקדמת בעולם ובמקרה של הפעלה 
המערכת תפרוק את מיכל ה-CO2 במהירות של פחות מ-2.0 עשיריות השניה! 



מידה A
חזה

B
מתניים

C
אורך גב

 מידה
מחחסנית

CO2

XXS 74-82 60-68 30-33 45g

XS 80-88 66-74 33-36 45g

S 86-96 72-80 36-39 50g

M 95-105 78-86 39-42 50g

L 100-110 84-92 42-45 74g

XL 110-120 94-102 45-47 74g

לפרטים נוספים, מפרט טכני, מחקרים והזמנות : 
chenalon@gmail.com |  www.smartrider.co.il | 052-3638148 - אלון חן

T טבלת מידות אפוד כרית אוויר - ספארק דגם

אפוד ספארק מספק לך את ההגנה המרבית במחיר המשתלם ביותר בשוק. וזה בדוק! 

האפוד מספק הגנה מרבית לרוכב/ת בדגש על:
* עמוד השדרה מעצם הזנב ועד מפגש המפרקת והקסדה.

* ניפוח אזור הצוואר מייצר הגנה מרבית כנגד מכת השוט ושבירת המפרקת. 
* מערכות הליבה בגוף: צלעות בית חזה, איברים חיוניים פנימיים. 

 ספארק מאפשר הגנה מרבית ונוחות תפעולית לכל מגוון הרוכבים מסוסים לאופנועי ספורט ותיור, 
קאסטומים, קטנועים, אדוונצ'ר, וטרקטרונים.  

היעד העיקרי שלנו הוא לייצר את המוצר הטוב ביותר ולשווק במחיר נגיש בכדי לשמור על בריאותכם 
וחייכם הרוכבים ולכן המחיר עבורך הרוכב/ת הוא המחיר הטוב ביותר בשוק הישראלי היום! 

 
אנא בדקו אותנו וערכו השוואה. 

 כאשר אתם משווים בין מוצרים דומים 
 בקטגוריית אפודי המגן המתנפחים

 שימו לב כי ישנם מוצרים להם אין תקן 
 בכלל או תקן המיועד לאפוד זוהר 

 ו/או לוח הגנה פסיבית לגב 
אך ללא תקן למנגנון כרית האוויר!  

אנא השוו והתייחסו לנתונים הבאים: 
מערכת ההפעלה.

.CO2-גודל מיכל ה

אזורי ההגנה לגוף.
שימוש חוזר רב פעמי. 

 מלא: 
למערכת ההפעלה ולמיכל הגז עצמו!


