
FRONTAL HEAD RESTRAINT 
in de praktijk

Een handig gidsje 

met tips en adviezen 

voor coureurs 

om het FHR systeem 

veilig te gebruiken
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De montage van de gordels 
in de auto:
Voordat u  in de auto stapt, waarin u gaat rijden of 

  navigeren, adviseren wij eerst te kijken of uw werkplek 

optimaal is ingericht.

De juiste gordels, op de correcte manier gemonteerd

geeft het beste resultaat. Graag helpen we u met deze

gids om dit resultaat te bereiken

Zoek het label op de gordels op en controleer of hier de

juiste FIA codes instaan: 8853/98 of 8854/98 .

Kijk ook direct even of de productiedatum niet langer

dan 5 jaar geleden is.

Wellicht nog belangrijker is de

juiste montage van de gordels.

Deze kunt u mede aan de

hand van de volgende afbeel-

dingen controleren

Controleer of uw schoudergor-

dels horizontaal ( of maximaal

20 graden naar beneden) zijn

bevestigd. De gordels dienen

tevens naar elkaar te lopen.

Zijn de bevestigingspunten

verder dan 40cm van de ach-

terzijde van de stoel bevestigd,

zorg er dan voor dat de gor-

dels gekruist gemonteerd zijn.

Let ook op de heupgordels.

Deze dienen onder een hoek

van ongeveer 60 graden ge-

monteerd te zijn.



De heupgordels zitten lekker kort tegen de zijkant van

de stoel!!

ZO DUS NIET!! Op alle punten dienen de gordels vrij

door de stoelgaten te gaan. De schoudergordels zijn

hier van groot belang!!Als dit niet klopt, koop dan een

andere stoel, waarvan de schoudergaten hoger of lager

zitten.U loopt toch ook niet met te kleine of te grote

schoenen?

Als u in de auto gaat zitten,
• Zorg er dan voor dat de heupgordels en de kruisgor-
del (5e en/of 6e punt)  goed strak zitten, voordat u de
schoudergordels vastklikt. 

• Dit zorgt niet alleen voor een veilig “gevoel” maar zorgt
er ook voor dat uw onderrug minder belasting te 
verduren krijgt.

• De schoudergordels trekt u strak aan, waarbij u 
controleert of de gesp duidelijk op het FHR systeem
rust. (zie afbeelding). 

Alles gedaan? Wij wensen je dan veel
snelle, maar vooral veilige kilometers toe!!

Wilt u meer weten over 
FHR systemen (Frontal Head Restraint)
in de praktijk?

Kijk dan op de KNAF website www.knaf.nl en download
de HANS handleiding en de “Drivers guide  to safe motor-
sport”


