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Drive | Elacin RC mini grip 
 
Het diepe ronken van de motor. De euforie van de snelheid waarmee het landschap 
aan je voorbijtrekt, of juist de gemoedelijkheid van samen toeren. Wie een passie 
voor motorsport heeft, kiest de gehoorbeschermers van Elacin Drive.  
Hinderlijke windruis wordt tot een minimum gereduceerd, zodat je maximaal kunt 
genieten van machtig motorgeronk. Daarnaast zorgen de Elacin Drive 
gehoorbeschermers voor goede verstaanbaarheid van bijvoorbeeld je navigatiesysteem 

Voor wie? 
Elacin Drive gehoorbeschermers zijn bedoeld voor motorrijders, cabriorijders, karters, coureurs en bezoekers  
van motor-, auto- en andere grote evenementen. 
 
Comfort 
De nieuwe RC-generatie is op maat gemaakt van medisch geclassificeerd zacht siliconen en met een O-ring,  
zodat deze comfortabel onder een helm of oordoppen gedragen kunnen worden.  
 
Optimale spraakverstaanbaarheid 
De nieuwe Elacin RC zorgt voor een nog vlakkere demping. Dit garandeert een optimale spraakverstaanbaarheid  
en maakt de RC de aanbevolen gehoorbeschermer voor een grote verscheidenheid aan geluidsniveaus.  
 
Materiaalsoort + kleur 
Drive Elacin RC gehoorbeschermers zijn gemaakt van siliconen (60 shore) materiaal en worden standaard geleverd  
in zwart en met een koord. 
 
Speciaal voor: Geschikt voor gebruik in 

+ Motorrijders / motorsportbeoefenaars 
+ Bestuurders van cabrio's 
+ Bestuurders van Go-karts 
+ Delta/Ultralight piloten 
+ Bezoekers van auto- en motorsportevenementen 

 

+ Waar spraakverstaanbaarheid, werkgeluiden  
en waarschuwingsgeluiden belangrijk zijn  

+ Omgevingen met schadelijke geluidsniveaus –  
zelfs de hogere 

 
Voordelen 

+ Zeer hoge spraakverstaanbaarheid  
en perceptie van waarschuwingssignalen  

+ Op maat gemaakt voor een comfortabele pasvorm 
+ Akoestisch en fysiek draagcomfort 

 

+ Geen uitstekende delen — passen volledig binnen  
+ Optimale bescherming 
+ Gemaakt van zacht en lichtgewicht materiaal 
+ Gemakkelijk in te brengen en te verwijderen 

 
 
Geluidsfilter – Elacin RC - Next Generation 
Er is de keuze uit 3 filters, afhankelijk het geluidsniveau:  

Elacin RC-17 filter 

 

Elacin RC-21 filter 

 

Elacin RC-25 filter 
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Dempingsgrafiek  
 

 
 

 
Dempingswaarden (EN352-2)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Filter L M H  SNR 
Elacin RC-17 17 16 16  17 
Elacin RC-21 20 20 20  21 
Elacin RC-25 24 24 24  25 
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Gemiddelde demping

Elacin RC Next Generation

Elacin RC-25
Elacin RC-21
Elacin RC-17


