
40 MCA 3-19  

I tidligere artikler har jeg ved 
forskjellige anledninger nevnt 
Gerbing sine varmeprodukter 
i MC-avisa, da jeg har brukt 
utstyr fra dette firmaet gjennom 
mange år.
        Tekst: Jørund Bjølverud

Jeg har også en 13 år gammel Gerbing 
innerjakke. Denne fungerer fortsatt bra og 
er i god stand. Jakken er fortsatt i bruk un-
der sesongen, da Broder`n har arvet den.
Jeg har nå gjennom de siste tre år testet 
innerjakke, bukse, hansker, sokker og el-så-
ler (fem år gamle).
For å ta jakken først, så har dette vært en 
udelt fornøyelse. Gerbings innerjakke er 
ganske tynn i utforming. Det ble til at jeg 
tok ut foret i min Rukka kjørejakke og er-
stattet den med Gerbing varmejakke. 
Dette betyr at jakken i hovedsak har vært 
i daglig bruk i tre år. Under vanlige forhold 
ble ikke jakken koplet opp på strømnettet, 
da den var varm nok i seg selv. Ved kjøring 
under 10 grader pluss, ble varmen skrudd 
på. Termostatstyringen regulerte deretter 
temperaturen som ønsket. Har også brukt 
jakken på snøskuter med temperatur på 
omkring 30 grader minus. Selv da holdt 
den varmen, og jeg brukte kun en Halvars-
son ulltrøye under varmejakken. 

Jeg har ikke opplevd noen negative ting 
med jakken. Den har fungert som forven-
tet i alle settinger, selv i et kraftig regnvær 
hvor både ytterjakke og innerjakke ble 
gjennomvåt. I perioder hvor jakken ikke ble 
brukt, havnet den i sidevesken under kum-
merlige forhold. Det er ikke mulig å se at 
den er slitt noen steder. Det har heller ikke 
skjedd at motorsykkelbatteriet ble utladet 
mens jakken ble brukt. Jakken er brukt på 
mange typer sykler, uten at batteri ble ut-
ladet. Termostatkontrollen er av den nye 
typen med knappejustering, og denne har 
fungert bedre enn den gamle med skru-
kontroller. I tillegg har jeg fått montert den 
nye Gerbing trådløse fjernkontrollen, mon-
tert på styret. Det er nå svært lett å justere 
varmen etter behov. I tillegg er det slutt på 
de store koplingene fra batteriet. Nå er det 
minikoplinger, som nesten er usynlige og 
kan monteres der hvor du ønsker. Monte-
ringen ble gjennomført på ca. 30 minutter.
På den kaldeste tiden bruker jeg også den 
nye varmebuksen. Den er etter mitt syn 
ikke nødvendig å skaffe seg, hvis du ikke 
er på lengre turer i kulda. Den er et svært 
varm og behagelig plagg. Anbefaler at det 

brukes langt undertøy under buksa, da det 
ellers lett føles for varmt. Langt undertøy 
sprer varmen fra varmeelementene, slik at 
du unngår punktvarme. Har du denne buk-
sa, er det imidlertid enkelt å kople til var-
mesokker eller varmesåler. Bruker du ikke 
varmebukse, må du bruke en lang splitt-
ledning ned langs hvert bein, noe som kan 
føles litt ubehagelig.

Elektriske såler er også greit å ha. De har 
ligget i mine støvler nesten hele året. År-
saken til dette, er at formen på sålene har 
vært behagelig å gå i. Sålene er så tynne 
at de vil passe i alle typer støvler, og de er 
laget av en slags gummi. 
Det har vært lett å få riktig varme på fot-
sålene. Det tar litt tid før varmen kommer 

i sålene, og det tar tid før den forsvinner. 
Derfor kreves litt forsiktighet med termo-
staten for å få dette helt riktig. Ved bruk, så 
varmes fotsålen opp, slik at du føler varme 
i hele fotbladet. Dette er svært behagelig.
I tillegg har jeg et par elektriske varmesok-
ker.  De er behagelig å bruke og gir bed-
re varme enn sålene. Har brukt disse kun 
noen måneder, men det ser ut til at de tåler 
bruken jeg har utsatt dem for. Kan ikke se 
spesiell slitasje noe sted. Her må du velge, 
enten såler eller sokker. For min del synes 
jeg at sokkene gir bedre og riktigere varme 
enn sålene, da de også har varmeelemen-
ter på oversiden av sokken.

Hanskene har også vært i jevnlig bruk i 
mange år, men i mindre grad enn inner-
jakken. Hanskene har holdt seg vanntette 
frem til denne dag, og vannbøttetesten 
for noen dager siden viste at de fortsatt 
holdt vannet ute.  Hanskene var litt små i 
nummeret og relativt stive i bruk de første 
gangene. De er også litt uformelige og går 
ikke under ermet på jakken min. I tillegg 
ble den ene koplingen på hansken ødelagt 
da jeg lukket sidevesken og fikk ledningen 

Langtidstest av Gerbing

Trådløs og knappekontroll. For å bruke trådløs 
kontroll må du har knappekontrollen i tillegg.

Gerbing med 
ny bukse og 
gammel mo-
dell jakke.

Den nye Soft shell jacket 12V.

Gerbing 12V strømpe.
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i klem.
Varmeevnen på hanskene er bra. Hanskene 
koples til strømnettet gjennom ledninger 
fra ermene i innerjakken. De siste model-
lene til Gerbing, XR12 og XR-S-12 har blitt 
oppdatert og er bedre i formen. Særlig er 
den siste modellen behagelig, da den ikke 
kommer i konflikt med jakkeermet.
Som konklusjon kan jeg si at Gerbing sitt 
utstyr har fungert svært godt. Vil faktisk 
gå så langt og påstå at dette sansynligvis 
er nødvendig ekstrautstyr for kjøring i Nor-
ge. I hvert fall vil jeg si at innerjakken er en 
garanti for økt velvære og sikkerhet i tra-
fikken. Motorsykkelsesongen forlenges, og 
det er positivt på våre breddegrader. Husk 

Trådløs kontroller montert på bremseveskebe-
holderen. Føler denne nesten er et must.

også at en varm motorsyklist som regel er 
en mer sikker sjåfør.
For de som er skeptiske med tanke på el-
forbruk og eventuell utlading av batteri, er 
ikke det noe problem på nye sykler. Maks 
strømforbruk er relativt lite, samt at termo-
staten hindrer at klærne trekker full strøm 
hele tiden. Konklusjonen er at dette er 
topp utstyr for nordiske kjøreforhold.

Jeg har heller ikke opplevd at utstyret har 
hatt noen feil fra produsenten eller ikke 
holder hva det lover. Det har samtidig 
evighetsgaranti på alle elektriske kompo-
nenter. I Norge er det NorSafe AS som er 
importør.

NorSafe AS har spesialisert seg på bekledning til motorsyklister. Nå kan du 
bestille våre merkevarer på vår nettside og hente varen(e) hos din nærmeste 

MC-forhandler. Ved å bruke vårt “Klikk og Hent”-system gir vi deg en fordel som 
andre nettbutikker ikke er i nærheten av. 

Hos din nærmeste lokale forhandler kan du prøve varen og se om den passer før 
du tar den med deg. Ved eventuelle problemer/reklamasjoner står forhandleren 
klar til å hjelpe. Du kan altså sitte hjemme i ro og mak og bestille det du ønsker 

deg, mens du får ekspertisen som en MC-forhandler har i tillegg!
Find more about the R75 SHAPE concept at:   whyarai.co.uk  or

Arai premium helmets available at  

these selected dealers >>
www.facebook.com/NorSafeAs

Arai forhandlere �nner 
du på www.norsafe.net www.norsafe.net
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NORSAFE.NET
Bestill på nett, hent hos din forhandler!
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