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BESCHERMING EN COMFORT IN HET TERREIN
Worden de eisen aan de trail steeds groter, nemen ook de eisen aan de uitrusting toe, evenals de hiermee
samenhangende behoefte aan bescherming.
De MonTrailer ACE MIPS voldoet aan deze toegenomen beschermingsbehoefte en biedt bovendien vele doordachte
features voor mountainbiken. Het schokabsorberende helmmateriaal EPS maakt, in combinatie met de vijf
omsluitende, buitenste schalen van polycarbonaat en de structuurversterking door de ABUS ActiCage, de helm veilig
en robuust. Het Multi-directional Impact Protection System (MIPS) kan de energie bij een schuine botsing tot 40%
reduceren. De MonTrailer ACE MIPS is licht, optimaal geventileerd en bovendien extreem comfortabel. Deze helm is
perfect voor wedstrijden of de alledaagse trail-rit.

Technologieën
•
•
•
•
•
•
•
•
•

In-Mold voor een duurzame verbinding van de buitenhelm met het stootabsorberende helmmateriaal (EPS)
Ponytail-compatibiliteit: helm geschikt voor fietsers die hun haar in een staart dragen
Goede ventilatie door 5 luchtin- en 7 luchtuitgangen die via stromingskanalen zijn verbonden
Half omsluitende met verstelsysteem verbonden kunststofring voor optimale stabiliteit en vormsluiting
Onderkantbescherming: beschermt de helm tegen invloeden van buitenaf
ActiCage: in EPS geïntegreerde structuurbescherming voor een optimale stabiliteit
Zoom Ace: exact instelsysteem met handzame instelknop voor individuele aanpassing
GoggFit: voor een veilige positionering van de bril of opbergruimte als geen bril wordt gedragen
BrackTech: Camera Mount – veilig vastzetten van actiecamera's
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Tips
•
•

Het transparante vizier biedt de drager een goed algeheel zicht, zonder de trail uit het oog te verliezen
ABUS Bag verkrijgbaar als accessoires

Technical Data - MonTrailer ACE MIPS velvet black L
Achterlicht
Gewicht
Helmet Visor
Helmet shield
Hoofdomtrek
Kleurontwerp
Maat
Smart
kleur
EAN

Nee
480 g
Ja
Nee
58-61 cm
velvet black
L
Nee
zwart
4003318781285
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