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BEZPIECZNIE W TERENIE
ABUS Montrailer MIPS doskonale sprawdza się w trudnych warunkach, z dala od zwykłych dróg i ścieżek.
Dzięki lepszym umiejętnościom prowadzenia i rosnącym wymaganiom na trasie wzrasta zapotrzebowanie na sprzęt
i związane z nim wymagania w zakresie ochrony. MonTrailer MIPS może sprostać zwiększonym wymaganiom
w zakresie ochrony, gdyż posiada wiele dobrze zaprojektowanych funkcji do użytku w terenie. Materiał absorbujący
wstrząsy EPS w połączeniu z trzema otaczającymi, zewnętrznymi żebrami skorupy z poliwęglanu wraz
ze wzmocnieniem strukturalnym ABUS ActiCage sprawiają, że kask jest trwały i bezpieczny. Istniejący wielokierunkowy
system ochrony przed uderzeniami (MIPS) może zredukować energię w przypadku uderzenia ukośnego nawet o 40%.

Technologie
•
•
•
•
•
•
•
•

Metoda In-Mold zapewnia trwałe połączenie powłoki zewnętrznej z absorbującym uderzenia materiałem
wewnętrznym (EPS)
Pasuje do kitek: kask dopasowany do osób noszących warkocze
Dobra wentylacja dzięki 5 wlotom i 7 wylotom powietrza połączonym kanałami przepływowymi
W połowie otoczony pierścieniem z tworzywa sztucznego, połączonym z systemem regulacji, gwarantującym
optymalną stabilność i dopasowanie kasku do kształtu głowy
Zabezpieczenie dolnej krawędzi: chroni kask przed czynnikami zewnętrznymi
ActiCage: zintegrowane w EPS wzmocnienie strukturalne zapewniające optymalną stabilność
Zoom Ace: precyzyjny system regulacji z poręcznym pokrętłem do indywidualnego dopasowywania
GoggFit: umożliwia pewne ułożenie okularów i zapewnia miejsce do przechowywanie, kiedy nie jest w użyciu
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Wskazówki
•
•

Przezroczysty wizjer zapewnia dobrą widoczność wkoło, dzięki czemu można w pełni skupić się na trasie
Torba ABUS dostępna jako akcesorium

Technical Data - MonTrailer MIPS fuchsia pink M
Helmet Visor
Helmet shield
Kolor fasety
Kolory
Podświetlenie
Rozmiar
Smart
Waga
Wielkość głowy
EAN

Tak
Nnie
czarny, różowy
fuchsia pink
Nnie
M
Nnie
400 g
55-58 cm
4003318816857
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