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 یسوار موتور محافظ لباس دیخر یراهنما

www.egsepehr.com 

 جمله از یمنیا و تیامن مسئله که مییبگو دیبا دارند، یسوار موتور به یشد عالقه که دیهست یافراد جزء اگر

 بدون که است یشخص یا حرفه سوار موتور کی. دیباش داشته دقت آن به دیبا همواره که است ییفاکتورها نیتر مهم

 با راندن سپس و یمنیا فکر به همواره و نکرده یط زین لومتریک کی یحت یسوار موتور محافظ لباس و زاتیتجه

 .باشد خود کلتیس موتور

 

 شولدر موتور سوارن از زوایای متعدد

 دیا نکرده اقدام یسوار موتور شولدر دیخر یبرا هنوز اگر

 ما. دینده دست از را مقاله نیا مطالعه که میکن یم هیتوص
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 موتور محافظ لباس درباره دیبا که آنچه هر مقاله نیا در

 ها لباس نیا یمعرف ضمن و داده شرح تانیبرا د،یبدان یسوار

 از ینگهدار و دیخر وهیش درباره یلیتکم اطالعات زاتیتجه و

 مقاله نیا انیپا تا پس. میگذار یم ارتانیاخت در زین ها آن

 . دیباش ما همراه

 ضرورت پوشیدن شولدر برای موتور سواری

 ست؟یچ یسوار موتور محافظمناسب و  لباس

 یجنگ زره به یادیز شباهت یسوار موتور یبرا محافظ لباس

 مورد موتور نیسرنش از تو مراقب حفاظت یبرا و داشته

 شیافزا را او یجان تیامن درصد و گرفته قرار استفاده

 از ای و دیشد تصادف دچار اگر مثال عنوان به. دهد یم

 از لباس نیا د،یافتاد و کرده سقوط خود کلتیس موتور
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 مراقبت ها خراش و ها یشکستگ مقابل در شما بدن یها اندام

 شامل و داشته یمختلف انواع سوار موتور یها لباس. کند یم

 :شوند یم ریز موارد

 یسوار موتور یها کاپشن .1

 یزمان رایز ؛دارد ییباال ضرورت یسوار موتور کاپشن دیخر

 دیهست یسوار موتور حال در باال سرعت با سرد فصل در که

 کاپشن. دینکن احساس را سرما و بماند گرم شما بدن دیبا

 محسوب یسوار موتور یبرا محافظ یها لباس جزء یسوار موتور

 .باشد ریبادگ صورت به و بوده آب ضد دیبا آن جنس و شود یم

 یسوار موتور شرتیت .2

 محسوب یسوار موتور یبرا محافظ یها لباس از یکی زین شرتیت

 نیا در شخص و بوده پیز و دکمه گونه هر فاقد رایز ؛شود یم

 بهار یها فصل یبرا شدت به و داشت خواهد یراحت احساس لباس

 .است مناسب تابستان و

 یسوار موتور شلوار .3

 از شخص اگر که دارد تیاهم جهت نیا از یسوار موتور شلوار

 در و بوده پاها او بدن قسمت نیاول کند، سقوط موتور یرو

 لباس و سوار موتور شلوار اگر. دارد قرار بیآس معرض

 نیا در دنباش منیا و استاندارد او یسوار موتور محافظ

 وارد شخص یپا و زانوها به ممکن بیآس نیکمتر مواقع

 صورت به و آب ضد دیبا زین یسوار موتور شلوار جنس. شود یم

 .باشد منیا یدگیخراش و یسوختگ مقابل  در و بوده ریبادگ

 یسوار موتور مخصوص کفش .4

 که است کفش یسوار موتور محافظ لباس مهم یها بخش گرید از

 تر کوچک ای تر بزرگ و بوده شخص یپا اندازه درست دیبا

 یها لباس از استفاده یایمزا تانیبرا هدر ادام. نباشد

 .میده یم شرح را یسوار موتور یبرا محافظ

 موتور محافظ و مناسب لباس دنیپوش یایمزا یبررس

 یسوار

 به خود از محافظت جهت مناسب لباس دیخر یبرا که یزمان

 بهرمند ریز یایمزا از دیکن یم اقدام یسوار موتور هنگام

 :از اند عبارت ایمزا نیا شد، دیخواه
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 یسوار موتور محافظ لباس دیخر بابت که یا نهیهز 

 یبرا لباس نیا که یکار مقابل در دیکن یم پرداخت

 به مقرون کامال کند، یم شما یمنیا و بدن از حفاظت

 .است یمنطق و صرفه

 یبرف و یباران سرد، یروزها در ها لباس از لیقب نیا 

 و کرده مراقبت سرد یهوا و بارش مقابل در شما از

 ممکن حداقل به را سرما به نسبت شما یها تیحساس

 .رسانند یم

 است ممکن که یحوادث مقابل در ها لباس نیا دیخر با 

 دیخواه یکمتر صدمه و شده منیا دنیایب شیپ تانیبرا

 .دید

 شده آشنا یسوار موتور لباس محافظ دیخر یایمزا با که حال

 و اجزاء قیدق صورت به ،دیا برده یپ ها آن دیخر تیاهم به و

 شرح تانیبرا را سوارارن موتور یبرا محافظ یها لباس انواع

 .شوند یم ریز موارد شامل که میده یم



 شرکت انطباق گستر سپهر                                        تجهیزات موتور سواری
 

www.egsepehr.com Page 5 
 

 

 ضرورت استفاده از تجهیزات موتور سواری

 یسوار موتو محافظ زاتیتجه با ییآشنا

 یسوار موتور خطر بدون و سالم همواره دیخواه یم چنانچه

. است یضرور تانیبرا ریز یها لباس و زاتیتجه دیخر د،یکن

 :از اند عبارت موارد نیا

 یمنیا کاله .1

 نیتر مهم انسان سر و جمجمه که مییبگو میتوان یم جرئت به

. باشد منیا حوادث برابر در دیبا و بوده او بدن قسمت

 یدار و بوده شهیش فاقد یسوار موتور یبرا مناسب یها کاله

 یخوب به و هستند دیخورش میمستق نور کاهش یبرا بانیسا کی
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 حوادث و اتفاقات برابر در سوار موتور گردن و سر از

 .کنند یم مراقبت یاحتمال

 یسوار موتور شولدر .2

 محافظت یبرا یلباس واقع در یسوار موتور مخصوص یشولدرها

 معموال شولدرها جنس. هستند شخص یها دنده و نهیس  قفسه از

 و بوده ریپذ انعطاف شدت به و بوده کربن افیال و بریف از

 دیخر  .دارند ییباال نسبتا مقاومت زین یسوز آتش مقابل در

 به نسبت و و بوده عیشا شدت به زین گالس بریفا یشولدرها

 .دارند یسوز آتش برابر در یکمتر مقاومت یکربن یشولدرها

 نخاع از یبخش تنها یبرخ و بوده یا قهیجل شولدرها از یبرخ

 مراقبت ها آن از خطرات برابر در و پوشانند می را شخص

 یسوار موتور محافظ لباس یبرا که میکن یم هیتوص. کنند یم

 .دیکن یداریخر مقاوم و تیفیباک یشولدر

 محافظ یها دستکش .3

 و داشته تعرق مدام تانیها دست که دیهست یافراد جزء اگر

 یداریخر زین یسوار موتور محافظ دستکش حتما کنند، یم عرق

 شکل یابر حالت و بوده میضخ معموال ها دستکش نیا. دیکن

 مراقبت ضربه برابر در شما دستان انگشتان از و داشته

 موثر اریبس زین استحکاک افزایش برای یطرف از و کرده

 .هستند

 بندها آرنج و بند زانو .4

 آرنج یسوار موتور یبرا ی مهمها لباس و زاتیتجه گرید از

 گالس، بریفا جنس از معموال و هستند بندها زانو و بندها

 در ییباال مقاومت و هبود برهایف ریسا و کربن یبرهایف

 از بندها آرنج و بندها زانو نیا. دارند ضربه برابر

 مراقبت یشکستگ و یدگید بیآس مقابل در شما یپاها و ها دست

 موتور ورزش عاشق که یافراد یبرا ها آن از استفاده و کرده

 .شود یم هیتوص ،هستند باال سرعت با یسوار
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 ایمنی موتور سواران افزایش
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 جوراب و نکیع .5

 

 رانندگان که است بهتر

 یها نکیع از ها کلتیس موتور

 یبرا یکیالست و منعطف

 زین خود یها  چشم از مراقبت

 یها نکیع. کنند استفاده

 معموال یسوار موتور مخصوص

 به و داشته UV ضد یها شهیش

 یشکستگ دچار عنوان چیه

 پهن کش کی یدار و شوند ینم

 شخص سر یرو بر و بوده

  .مانند یم ثابت

 

 

 مخصوص یها جوراب

 زین یسوار موتور

 بلند اریبس معموال

 یعیطب نخ از و بوده

 شمیابر افیال ای و

 و شده دیتول یمصنوع

 داشتن نگه گرم موجب

 حال .شوند یم شخص یپا

 زاتیتجه یتمام با که

 یبرا ازین مورد

 آشنا یسوار موتور

 ادامه در د،یا شده

 گفت میخواه تانیبرا

 از مراقبت یبرا که

 ها لباس لیقب نیا

 عمل چگونه دیبا

 .دیکن



 شرکت انطباق گستر سپهر                                        تجهیزات موتور سواری
 

www.egsepehr.com Page 9 
 

 

 مرغوبیت جنس شولدر برای موتور سواری

 یسوار موتور محافظهای  لباس از ینگهدار یراهنما

 همواره یسوار موتور محافظ لباس یشستشو و ینگهدار یبرا

 :دیباش داشته دقت ریز نکات به

 درون زیت اجسام که دیباش مراقب شستشو هنگام به 

 زیت اجسام با برخورد از و دننباش ها لباس یها بیج

 .دیکن یخوددار

 با را یسوار موتور محافط هاس لباس عنوان جیه به 

 .دیینشو ها کننده دهیسف و ییایمیش یها ندهیشو

 یبرا دارند یلونینا یجنس ها لباس نیا که ییآنجا از 

 لیوسا ریسا و یربخا یرو بر را ها آن ،کردن خشک

 . دینده قرار یشیگرما
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 خاطر به که دینگذار و داده شستشو را ها لباس همواره 

 .رندیبگ یدیاس حالت بدن قیتعر

 یانیپا سخن و یبند جمع

 محافظ لباس یمعرف به مفصل شرح به تانیبرا مقاله نیا در

 چه به دیبا دیخر یبرا که میگفت و پرداخته یسوار موتور

. خریداری کنید ییها لباس چه و داشته دقت یمهم یفاکتورها

 شدت به یسوار موتور در یمنیا مسئله که دیباش داشته توجه

 .شود گرفته یجد دیبا و است یاتیح

با تجهیزات موتور سواری مدل  شرکت انطباق گستر سپهر
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