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NA WYMAGAJĄCE SZLAKI
CliffHanger to flagowy model trailowy w serii ABUS MTB. Kask MTB zapewnia niezawodną ochronę podczas jazdy
rowerem enduro stromo w dół i pod górę.
CliffHanger jest lżejszy, lepiej wentylowany i posiada regulowany rozdzielacz paska TriVider. Specjalny system regulacji
MTB sprawia, że kask wygodnie i pewnie leży na głowie podczas pokonywania najdzikszych skalnych tras.
Wewnętrzna skorupa wykonana z twardej pianki EPS jest umieszczona w trzyczęściowej skorupie zewnętrznej.
Zapewnia to lekkość i stabilność. ActiCage to dodatkowe wzmocnienie konstrukcji kasku, które jednocześnie tworzy
przestrzeń dla dużych otworów wentylacyjnych. Wraz z CliffHanger udało nam się stworzyć kask, który oferuje niemal
optymalne warunki do jazdy z dużymi prędkościami i na wymagających trasach.
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Multi-Shell In-Mold dla trwałego połączenia pomiędzy skorupą zewnętrzną a materiałem EPS (materiał
pochłaniający wstrząsy) kasku
Zoom-Ace-MTB: System regulacji wysokości umożliwiający dostosowanie do obwodu głowy
Kompatybilność z kucykiem: kask dla osób noszących włosy spięte w kucyk
Regulowany na boki, antypoślizgowy system pasków TriVider
QUIN ready - łatwa rozbudowa o dostępny oddzielnie chip QUIN do wykrywania upadków
ActiCage: zintegrowane w EPS wzmocnienie strukturalne zapewniające optymalną stabilność
Odlewana dolna powłoka do zwiększenia trwałości
Daszek z regulacją wysokości
GoggFit: Przyrząd umożliwiający mocowanie gogli, gdy zawodnik nie potrzebuje ich podczas jazdy
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Wentylacja: doskonała wentylacja dzięki 8 wlotom powietrza i 6 wylotom powietrza
Magnetyczna klamra FidLock

Technical Data - CliffHanger iced mint M
Helmet Visor
Helmet shield
Kolor fasety
Kolory
Podświetlenie
Rozmiar
Smart
Waga
Wielkość głowy
EAN

Tak
Nnie
zielony, różowy
iced mint
Nnie
M
Nnie
380 g
54-58 cm
4003318655388
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