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LAZER-HELMEN DOMINEREN DE 5-
STERREN-RATINGS VOLGENS VIRGINIA
TECH SAFETY RATING
Lazer-helmen domineren de 5-sterren-ratings volgens Virginia Tech Safety Rating – Na een

update van vorig jaar heeft Virginia Tech, in samenwerking met het Insurance Institute for

Highway Safety, de laatste testresultaten voor fietshelmen vrijgegeven, waaruit blijkt dat de

helmen van Lazer de meeste 5-sterren beoordelingen van alle geteste fabrikanten krijgen.

Lazer-helmen zijn nu de top 3 van de weghelmen en de fabrikant heeft meer 5-sterren-helmen

dan welke andere fabrikant ook.

Nadat drie van de helmen van vorig jaar een topkwalificatie kregen, hebben twee nieuwe Lazer-

modellen de vijfsterrenclassificatie gekregen, waardoor er nu in totaal acht modellen zijn die de

hoogste rating hebben gekregen. De nieuwe ultralichte Lazer G1 performance weghelm is nu de

best geteste helm ooit, met een 9,2-sterren- beoordeling van Virginia Tech.

De modellen Lazer-helmen met de 5-sterren-beoordeling zijn: G1 MIPS, Impala MIPS, Z1

MIPS, Chiru MIPS, Century MIPS, Mes+MIPS, Cycloon MIPS en Anverz NTA MIPS.

De Virginia Tech-impacttest maakt gebruik van het STAR-evaluatiesysteem om te bepalen of de

helm in staat is om de lineaire versnelling en de rotatiesnelheid van het hoofd te verminderen

als gevolg van een reeks van schokken die een fietser zou kunnen ondervinden. Virginia Tech

raadt het gebruik van een 4- of 5-sterren helm aan.
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Mike Smink, Commercieel Directeur van Lazer Sport:

"Lazer is blij om een aantal van haar 2020-tophelmen terug te zien bij de hoogste STAR-

veiligheidsbeoordeling van Virginia Tech. Van het eerste ontwerp tot de grondige in-house

engineering, het testen en de ontwikkeling, uiteindelijk zijn veiligheid en comfort in gebruik

onze ultieme doelen. Nu Lazer op de top van de Virginia Tech resultaten staat, voelen we grote

tevredenheid als team maar ook voor de veiligheid van onze klanten."

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie over Lazer fietshelmen, de tevredenheidsgarantie en programma voor

vervanging na een crash, ga je naar www.lazersport.com/en_us

Bron: https://www.helmet.beam.vt.edu/bicycle-helmet-ratings.html
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Lazer is ‘s werelds oudste helmfabrikant en is begonnen met het maken van oude leren

hoofddeksels voor Belgische hardmen die op stalen racefietsen over geplaveide boerenwegen

fietsten. De producten van Lazer zijn het resultaat van 100 jaar ervaring, passie en toewijding.

Lazer is altijd op zoek naar de perfecte mix tussen design, comfort, veiligheid en technologie.

Deze insteek heeft Lazer tot één van de meest innovatieve helmproducenten ter wereld

gemaakt. Lazer ontwerpt fietshelmen op haar thuisbasis in België en verkoopt deze producten

wereldwijd, in bijna elk land, op elk continent. Door de jaren heen, heeft Lazer samengewerkt

met enkele van de grootste kampioenen ter wereld, om een aantal van de meest

vooruitstrevende producten te creëren! Vandaag de dag wordt de traditie van samenwerking

met topsporters voortgezet om producten van wereldklasse te ontwikkelen. Lazer staat voor

passie, prestatie en plezier van het rijden.
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