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FÖR KRÄVANDE STIGAR
CliffHanger är flaggskeppet i ABUS MTB-serie. MTB-hjälmen skyddar när det är brant både upp- och nerför på
endurocykeln.
Lättare, bättre ventilerad och med justerbart TriVider bandfäste - CliffHanger är en riktigt bra hjälm. Det speciella
MTB-justeringssystemet gör också att hjälmen sitter bekvämt och stabilt på huvudet när du cyklar i skog och mark. Det
inre skalet av hårt EPS-skum har gjutits i ett tredelat yttre skal. Detta gör hjälmen lätt och stabil. Multi-directional
Impact Protection System (MIPS) kan minska energin med upp till 40 procent vid en sned kollision.
Med CliffHanger har vi utvecklat en hjälm som erbjuder i det närmaste optimala förutsättningar för höga hastigheter
och krävande stigar.

Tekniker
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Multi-Shell In-Mold för en långvarig förbindelse mellan ytterskalet och det stötdämpande hjälmmaterialet (EPS)
Zoom Ace MTB: Justeringssystem på höjden för anpassning till huvudomkretsen
Anpassad för hästsvans: Hjälmen är lämplig för tofsar och flätor
Sidojusterbart, halkfritt TriVider-remsystem
QUIN ready – enkel uppgradering med det separat tillgängliga QUIN-chipet för fallregistrering
MIPS: Stötskydd som skyddar hjärnan, särskilt när cyklistens huvud träffar marken i en vinkel vid fall.
ActiCage: Inbyggd förstärkning i frigoliten (EPS) för optimal stabilitet
Ingjutet innerskal för ökad hållbarhet
Visir som kan justeras i höjdled
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•
•
•

GoggFit: Anordning som gör det möjligt att fästa skyddsglasögon när man inte behöver dem under cyklingen
Ventilation: Utmärkt ventilation tack vare 8 luftintag och 6 luftutgångar
FidLock-magnetlås

Technical Data - CliffHanger MIPS metallic copper M
Bakljus
Designfärg
Fasettfärg
Helmet Visor
Helmet shield
Huvud storlek
Smart
Storlek
Vikt
EAN

Nei
metallic copper
guld, röd
Ja
Nei
54-58 cm
Nei
M
410 g
4003318655524
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