THE BEST

JUST GOT BETTER

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

AERODINÂMICA MELHORADA
REDESIGN VENTILAÇÕES DE TOPO

As duas ventilações do topo
foram redesenhadas para aumentar o ﬂuxo de ar e reduzir o nível
de ruído, transportando mais ar
fresco diretamente para a zona da
testa e para o interior

SPOILER
TRASEIRO

O novo Spoiler e o novo Perﬁl Aerodinâmicos,
projectados para reduzir a turbulência em altas
velocidades
PERFIL
AERODINÂMICO

AERODINÂMICA MELHORADA
REDESIGN VENTILAÇÃO
DO QUEIXO

Essencial para o desembaciamento
da viseira e ar fresco para respirar, a
ventilação foi também redesenhada
para uma peça mais compacta e
resistente, optimizada para luvas

A Viseira é agora plana com uma cavidade em baixo-relevo para instalação
do Pinlock e preparada para o uso de
tear-off.

Clips da Viseira com
Novo Sistema de Bloqueio

VISEIRA PLANA
PREPARADA
PARA TEAR OFF

O Pinlock® 100% Max Vision® irá oferecer o maior campo de visão.
Isto é possivel porque a viseira foi especialmente desenhada para
a lente Pinlock® e poderá ser o maior possível.
O novo Sistema de Bloqueio Fácil da Viseira é
agora operado na parte frontal e permite um
maior isolamento acústico e uma vedação mais
hermética.

VISÃO PERIFÉRICA

REAL LADO-A-LADO

compatível com uma ampla gama de
Sistemas de Intercomunicador Universais.
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As novas laterais trazem consigo também o novo sistema de
Presilhas de Emergência que permitem uma remoção super
fácil e rápida em caso de acidente

O novo forro 3D e as laterais Anti-Ruído (com protecção
ajustável nos ouvidos) permite um melhor ajuste e uma
ventilação mais eﬁcaz à volta da cabeça para o máximo
de conforto e concentração na prática desportiva em
alta velocidade. Todos os interiores, são removiveis,
suaves (com propriedades anti alergénicas e antibacterianas) e laváveis para máximo conforto e higiene: produzidos com tecidos CoolMax para um conforto fresco e
seco.

THE BEST

JUST GOT BETTER

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
- Capacete Super leve: (Carbono - 1300gr)
(TRI-COMPOSITE -Fibra de Vidro, Carbono e Kevlar - 1400gr)
- ECE/22-05, DOT e NBR-7471:2001
- Calota disponível em 2 tamanhos diferentes
- Tecidos CoolMax
- 2 entradas de ar e 4 de saída (Air Dynamic System)
- Forro Anti-alérgico e Anti-transpiração
- Forro 3D, amovível, ajustável e lavável
- Laterais com Sistema de Presilha de Emergência
- Deﬂector de Vento
- Fecho Duplo Anel com Sistema anti-deslizamento da correia
- Calota resistente a raios UV
- Viseira PC Lexan, anti-risco e com novo sistema de travão central
- Viseira com cavidade preparada para o uso de Pinlock
- Viseira Plana, preparada para uso de Tear off
- Sistema de Ventilação da Viseira
- Narigueira amovível
- Perﬁl Aerodinâmico
- Spoiler Traseiro
- Reﬂectores na parte frontal, lateral e rectaguarda
- Sistema de conforto ergonómico - Kit de enchimento que
permite um ajuste perfeito do capacete em diferentes formatos
de cabeça
- Pinlock

CARBONO

TRI-COMPOSITE

