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VOOR VEELEISENDE TRAILS
De CliffHanger is het vlaggenschip van de trailmodellen van de ABUS MTB-serie. Wanneer u steil bergaf en bergop rijdt
op de enduro-fiets, biedt de MTB helm betrouwbare bescherming.
Lichter, beter geventileerd en verstelbare TriVider riemverdeler - CliffHanger overtuigt in alle opzichten. Het speciale
MTB-verstelsysteem zorgt dat de helm comfortabel en rotsvast op het hoofd zit in de wildste rotstrails. De
EPS-binnenschaal wordt ingeschuimd in een 3-delige buitenschaal. Dit zorgt voor een licht gewicht en stabiliteit.
ActiCage biedt een extra stevige helmstructuur die ruimte creëert voor grote ventilatieopeningen. Met de CliffHanger
hebben we een vrijwel optimale helm gecreëerd voor hoge snelheden en veeleisende trails.
In de helm geïntegreerde QUIN-techniek van ABUS biedt nog meer veiligheid. Via een versnellingsmeter kan het
systeem een val detecteren en contacten inlichten. Zelfs de locatie van de gewonde wordt via de smartphone
doorgegeven.

Technologieën
•
•
•
•
•

Multi-Shell In-Mold voor een duurzame verbinding tussen de buitenschaal en het schokabsorberende
helmmateriaal (EPS)
Zoom-Ace-MTB: In hoogte verstelbaar verstelsysteem voor aanpassing aan de hoofdomtrek
Paardestaart-compatibiliteit: Helm is zeer geschikt voor vlechtdragers-draagsters
Zijdelings verstelbaar, anti-slip TriVider-riemsysteem
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
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ActiCage: Structurele versterking geïntegreerd in het EPS om de stabiliteit te optimaliseren
Ingegoten onderschaal voor extra duurzaamheid
In hoogte verstelbaar vizier
GoggFit: Apparaat dat het mogelijk maakt een goggle te bevestigen wanneer de sporter deze tijdens de rit niet
nodig heeft
Ventilatie: uitstekende ventilatie door 8 luchtinlaten en 6 luchtuitlaten
FidLock magnetische gesp

Technical Data - CliffHanger QUIN velvet black M
Achterlicht
Gewicht
Helmet Visor
Helmet shield
Hoofdomtrek
Kleurontwerp
Maat
Smart
kleur
EAN

Nee
385 g
Ja
Nee
54-58 cm
velvet black
M
Ja
zwart, rood
4003318655579
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