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RONDOM BESCHERMD
Met de AirDrop biedt ABUS zijn eerste Fullface-helm die de beste bescherming biedt, zelfs bij de meest gewaagde
sprongen.
Enduro-racers, downhillers, E-MTB-rijders en alpine avonturiers verleggen altijd de grenzen van het mountainbiken.
Een betere bescherming betekende vroeger zware, hete en claustrofobische integraalhelmen. De ABUS AirDrop biedt
echter ASTM-gecertificeerde DH-veiligheidsniveaus met uitzonderlijke ventilatie en een trail-vriendelijk gewicht.
Nieuwe technologieën zoals onze EVA-sleutelbeenbeschermers, losbreekbare vizierbevestigingen en zijdelingse
communicatiekanalen bieden echte voordelen in fietsparken en terrein. De QUIN-versie van onze AirDrop biedt de
zekerheid dat je nooit alleen bent op de trails. Want bij een val stuurt de smartphone een hulpoproep naar vooraf
bepaalde noodcontacten. Als zwaartekracht de sensatie is die je nodig hebt, dan is de AirDrop de MTB-helm voor jou.

Technologieën
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•
•
•
•
•
•
•

In-mold-fabricage voor een duurzame verbinding met de buitenschaal met schokabsorberend helmmateriaal (EPS)
Zoom-Ace-FF: Verstelsysteem voor aanpassing aan de hoofdomtrek
Sleutelbeenbeschermranden
State-of-the-art QUIN-technologie: Geïntegreerde versnellingssensor die een evt. val detecteert en meet. Bij een val
brengt het systeem een vooraf bepaalde contactpersoon op de hoogte
Breakaway vizierbevestiging
ASC - ABUS communicatiekanalen verhogen ruimtelijk bewustzijn
Ademende, insteekbare wangbeschermers
Ontwerp geschikt voor bril
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Dubbele D-ring gespsysteem
MIPS: Botsingsbescherming die de hersenen beschermt, vooral wanneer het hoofd van de fietser tijdens een val
schuin op de grond terechtkomt.
Ventilatie: uitstekende ventilatie door 11 luchtinlaten en 6 luchtuitlaten
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Achterlicht
Gewicht
Helmet Visor
Helmet shield
Hoofdomtrek
Kleurontwerp
Maat
Smart
kleur
EAN

Nee
795 g
Ja
Nee
52-58 cm
velvet black
S|M
Ja
zwart
4003318662874

Technische wijzigingen voorbehouden. Voor vergissingen en drukfouten kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld. © ABUS 06/2022

