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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 EPS-hårdskum har gjutits i ett 3-delat yttre skal. Detta gör hjälmen lätt och stabil. ActiCage är en
ytterligare förstärkning av hjälmens struktur som samtidigt skapar utrymme för stora ventilationsöppningar. Med
CliffHanger har vi utvecklat en hjälm som erbjuder i det närmaste optimala förutsättningar för höga hastigheter och
krävande stigar.
Med QUIN-tekniken som är integrerad i hjälmen erbjuder ABUS ännu mer säkerhet. Med hjälp av en accelerometer kan
systemet upptäcka fall och informera nödkontakter. Till och med den skadade personens plats skickas via
smartphone.

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
Toppmodern QUIN-teknik: Integrerad accelerationssensor som identifierar och mäter fall. Vid fall meddelar
systemet en angiven kontaktperson
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•
•
•
•
•
•

ActiCage: Inbyggd förstärkning i frigoliten (EPS) för optimal stabilitet
Ingjutet innerskal för ökad hållbarhet
Visir som kan justeras i höjdled
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 QUIN velvet black L
Bakljus
Designfärg
Fasettfärg
Helmet Visor
Helmet shield
Huvud storlek
Smart
Storlek
Vikt
EAN

Nei
velvet black
svart, röd
Ja
Nei
57-61 cm
Ja
L
415 g
4003318655586
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