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werd in het Amerikaanse leger, onderscheidt Uclear zich van de 

anderen doordat je geen microfoon voor je mond hebt. Die zit óf 

aan de speakers, óf (bij een jet-helm) boven je wenkbrauwen. De 

gepatenteerde ‘beam forming tecą ologie’ werkt verrassend goed 

en je hoeft niet meer op een schuimpje te sabbelen. Ook interes-

sant is dat Uclear het als enige mogelijk maakt dat de ontvanger 

ook de aanwijzingen van de gps kan horen. Zeker voor rijder/duo 

communicatie een veelgehoorde wens. Ook de muziek kun je sa-

men delen maar, heel irritant, die stopt telkens compleet als er iets 

gezegd wordt. Concurrenten  Scala en Sena hebben dat beter voor 

elkaar; die zorgen dat je de muziek kunt ‘mixen’.

Het is lastig aan te geven welke je het beste kunt kiezen. Ze heb-

ben allemaal hun voor- en nadelen, en elke helm en motor (wind-

bescherming) is weer anders. Ga dus vooral in eerste instantie uit 

van je eigen toepassing.

Hetzelfde merk
Gaat het je primair om het horen van navigatie-aanwijzingen? Dan 

kun je een relatief goedkoop setje kiezen. De microfoon heb je dan 

niet nodig. Wil je ook muziek kunnen streamen via je mobiele te-

lefoon? Kies dan beslist voor een model waarvan de fi rmware ge-

update kan worden, anders loop je kans dat het geheel na een up-

date van je telefoon niet meer werkt. 

Gaat het om een combinatie van zaken? Kies dan liefst voor één 

van de nieuwe modellen zoals de Uclear HBC100plus, de Sena 10S 

of de Cardo Smartpack. Door toepassing van nieuwe tecą iek zal 

bijvoorbeeld het ‘schakelen’ tussen verschillende bronnen beter en 

sneller gaan. Wil je in de toekomst ‘bike to bike’, over grotere af-

standen communiceren met grotere groepen? Ga dan voor de 

Uclear 200plus, Sena20S of Cardo Packtalk. 

Let op: de nieuwste modellen kunnen meestal ook ‘praten’ met 

andere merken, maar dan zal de ‘repeater’ niet werken en het be-

reik beperkt blijven tot ca. 500 meter. Bovendien zal niet altijd de 

verbinding automatisch weer opgebouwd worden. Om frustratie 

onderweg te voorkomen, is het dus verstandig om allemaal met 

hetzelfde merk te rijden. 

TIP: Tot slot twee tips qua inbouw: 

1. Zorg vooral dat de speakers echt in je oor praten. 99% van de 

volumeklachten bij bluetooth komen omdat de speakers te hoog 

zijn ingebouwd. Door ontbreken van een losse microfoon is de 

Uclear het makkelijst in te bouwen, maar moet je er wel op letten 

dat het microfoontje in de speaker naar je mond kijkt (en die zit 

vaak hoger dan je denkt). 

2. De speakerdikte varieert van merk tot merk; meestal is er in de 

helm voldoende ruimte. Mocht je de speaker tegen je oor voelen 

drukken: ga dan niet krabben aan het schuim in de helm maar druk 

het met een warme lepel een paar millimeter naar binnen. 

Voor meer informatie over de verschillende merken en model-

len? Zie www.mrgps.nl
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