
- Casco X-MATRIX 2 (fibra de Vidro, fibras orgânicas 3D; malha estrutural especial; 
  fibras orgânicas de alto desempenho; fibra de vidro biaxial twile; fibras orgânicas);
- Número de calotas: 3 (XS-L | XL | XXL-XXXL);
- Fecho em duplo anel em D;
- Tecidos X.MART DRY;
- Forro anti-alérgico e anti-transpiração;
- Forro e laterais 3D, amovíveis, ajustáveis e laváveis;
- Preparado para o uso de pala (acessório não incluído);
- Preparado para o uso de viseira mini bubble (acessório não incluído);

 

Peso: 950 grs +/- 50 grs
Tamanhos disponíveis: XS ao XXXL
Homologações: ECE/22-05, DOT FMVSS 218 e NBR-7471:2001

X.G10
CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICAÇÕES

   (Purist, Devon)



- Casco X-MATRIX 2 (fibra de Vidro, fibras orgânicas 3D; malha estrutural especial;
  fibras orgânicas de alto desempenho; fibra de vidro biaxial twile; fibras orgânicas);
- Número de calotas: 3 (XS-L | XL | XXL-XXXL);
- Viseira Plana PC Lexan;
- Fecho em duplo anel em D;
- Tecidos X.MART DRY;
- Óculos de Sol Internos com botão de fácil acesso;
- Forro anti-alérgico e anti-transpiração;
- Forro e laterais 3D, amovíveis, ajustáveis e laváveis;

 

Peso: 1200 grs +/- 50 grs
Tamanhos disponíveis: XS ao XXXL
Homologações: ECE/22-05, DOT FMVSS 218 e NBR-7471:2001

X.G10
CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICAÇÕES

   (Clubhouse SV)



- Casco X-MATRIX 2 (fibra de Vidro, fibras orgânicas 3D; malha estrutural especial; 
  fibras orgânicas de alto desempenho; fibra de vidro biaxial twile; fibras orgânicas);
- Número de calotas: 3 (XS-L | XL | XXL-XXXL);
- Fecho em duplo anel em D;
- Tecidos X.MART DRY;
- Forro anti-alérgico e anti-transpiração;
- Forro e laterais 3D, amovíveis, ajustáveis e laváveis;
- Preparado para o uso de pala (acessório incluído);
- Preparado para o uso de viseira mini bubble (acessório não incluído);

 

Peso: 950 grs +/- 50 grs
Tamanhos disponíveis: XS ao XXXL
Homologações: ECE/22-05, DOT FMVSS 218 e NBR-7471:2001

X.G10
CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICAÇÕES

   (Saloon)



- Casco fibra carbono;
- Número de calotas: 3 (XS-L | XL | XXL-XXXL);
- Viseira Plana PC Lexan;
- Fecho em duplo anel em D;
- Tecidos X.MART DRY;
- Forro anti-alérgico e anti-transpiração;
- Forro e laterais 3D, amovíveis, ajustáveis e laváveis.
- Óculos de Sol Internos com botão de fácil acesso;

 

Peso: 1150 grs +/- 50 grs
Tamanhos disponíveis: XS ao XXXL
Homologações: ECE/22-05, DOT FMVSS 218 e NBR-7471:2001

X.G10
CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICAÇÕES

   (Carbon SV, Savage 2)



- Casco X-MATRIX 2 (fibra de Vidro, fibras orgânicas 3D; malha estrutural especial; 
  fibras orgânicas de alto desempenho; fibra de vidro biaxial twile; fibras orgânicas);
- Número de calotas: 3 (XS-L | XL | XXL-XXXL);
- Fecho em duplo anel em D;
- Tecidos X.MART DRY;
- Forro anti-alérgico e anti-transpiração;
- Forro e laterais 3D, amovíveis, ajustáveis e laváveis;
- Preparado para o uso de pala longa (acessório incluído);
- Preparado para o uso de viseira mini bubble (acessório não incluído);

 

Peso: 950 grs +/- 50 grs
Tamanhos disponíveis: XS ao XXXL
Homologações: ECE/22-05, DOT FMVSS 218 e NBR-7471:2001

X.G10
CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICAÇÕES

   (Larry Span)



- Casco X-MATRIX 2 (fibra de Vidro, fibras orgânicas 3D; malha estrutural especial;
  fibras orgânicas de alto desempenho; fibra de vidro biaxial twile; fibras orgânicas);
- Número de calotas: 3 (XS-L | XL | XXL-XXXL);
- Viseira Plana PC Lexan;
- Fecho em duplo anel em D;
- Tecidos X.MART DRY;
- Forro anti-alérgico e anti-transpiração;
- Forro e laterais 3D, amovíveis, ajustáveis e laváveis;

 

Peso: 1200 grs +/- 50 grs
Tamanhos disponíveis: XS ao XXXL
Homologações: ECE/22-05, DOT FMVSS 218 e NBR-7471:2001

X.G10
CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICAÇÕES

   (Clubhouse)


