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Motorcycle racing helmet brands

Shoei RF-1200 Helm - Solide 1310 Shoei X-14 Helm - Solids 100 Bell Race Star Flex DLX Helm 50 Scorpion EXO-R710 Helm - Solide $ 159.96 300 AGV K5 S Helm - Solide 100 AGV Pista GP R Carbon Helm $999.99 55 Bell Star MIPS DLX Helm 45 AGV Corsa R Helm 29 Arai Corsair X Helm $499.99 122 Bell Star MIPS DLX Tantrum Helm $339.99 45 Nexx XR2 Carbon Zero
Helm 48 HJC RPHA 11 Pro Carbon Helmet $476.99 $481 .49 $529.99 $534.99 10% tiṭt kiệm 8 Shoei X-14 Aerodyne Helm 100 Icon Airframe Pro Construct Helm 127 Icon Airframe Pro Carbon Helm 37 Icon Airframe Pro Barong Helm $335.00 127 Bell Star MIPS Helm $2 99.9 9 90 Icon Airframe Pro Harbinger Helm 127 Scorpion EXO-R1 Air Corpus Helm 24 Icon Airframe Pro
Helm 127 Nexx XR2 Carbon Helmet 48 Bell Race Star Flex DLX Velocity Helm 50 Shoei X-14 Marquez Black Concept Helm 100 Nexx XR2 Carbon Golden Edition Helm 48 Arai Corsair X Helm Scorpion EXO-R1 Air Helmet - Solid 24 AGV Pista GP RR Carbon Helmet 3 Shoei X-14 Marquez 5 Helm 100 Bell Star MIPS DLX Lux Checkers Helm 45 Arai Corsair X Bracket Helm
$499.99 122 Shoei X-14 Daijiro Helm 100 Sedici Mũ b Hiểm Strada II Primo 1 Shoei X-14 Marquez Motegi 3 Mũ bṭo hiểm 100 AGV Corsa R Balda 2016 Mũ bṭo hiểm $ 499,99 29 Shoei X-14 Mũ bṭo hiểm Rush điện 100 Icon Airframe Pro Quicksilver Helm 127 X-Lite X-803 Ultra Carbon Puro Helm 4 Icon Airframe Pro Rubatone Helm 127 AGV Corsa R Mugello 2016 Helm $699.99
29 Arai Corsair X Hayden Laguna Helm 122 Schuberth SR2 Helm (LG) $599.99 4 AGV Pista GP RR Mugello 201 Mũ bṭo hiểm 3 Shoei X-14 HS55 Helm 100 Shark Race-R Pro Carbon Helmet 22 AGV Pista GP RR Carbon Performance Helm 3 AGV Corsa R Sic 58 Helm 29 Icon Airframe Pro Fastfood Helm AGV Pista GP RR Carbon Rossi Winter Test 2020 Helm 3 HJC RPHA 11
Pro Fesk Helm $ 404,99 $ 409,49 $ 449,99 $ 454,99 10% tiṭt kiệm 265 Bell Race Star Flex DLX RSD De Zone Helm 50 X-Lite X-803 Ultra Carbon Stoner Helm Replica4 Sedici Strada II Primo Carbon Helmet X-Lite X-803 Mũ bṭo hiểm sṭc thái siêu carbon 4 Arai Corsair X IOM 2019 122 Arai Corsair X Pedrosa Samurai 2 Mũ bṭo hiểm 122 LS2 Arrow Carbon Sting Helmet 11 Mũ bṭo
hiểm 6D ATS-1R 4 Mũ bṭo hiểm AGV Corsa R Miller 2018 Mũ bṭo hiểm $649.99 Arai Corsair X Kiy Mũ bṭo hiểm Arai 122 Arai Corsair X IOM 2020 122 Mũ bṭo hiểm Arai Corsair X CB $499.99 122 LS2 Arrow Carbon Fury Helm 11 AGV Pista GP RR Rossi Misano 2019 Mũ bṭo hiểm 3 X-Lite X-803 Ultra Carbon Superbike Helm 4 Scorpion EXO-R1 Air Black Mũ bṭo hiểm 24
Scorpion EXO-R1 Air Limited Edition Bautista Helmet 24 Schuberth SR2 Traction Helmet (XS) $649.99 4 AGV Pista GP RR Carbon Scuderia Helmet 3 Schuberth SR2 Wildcard Helmet (LG) $649.99 4 Nexx XR2 Dark Division Carbon Helmet 3 Schuberth SR2 Wildcard Helmet (LG) $649.99 4 Nexx XR2 Dark Division Carbon Helmet 48 AGV P Carbon Essenza 46 Helm 3 Arai
Corsair X CBR Helm 122 Shark Race-R Pro Helm 27 GBP categorie /Motorhelmen / Motorhelmen Door Ride Style / Racer MotorHelmen 507 496 Racer Motorhelmen 4 Dit is de beste 3 racehelmen. Waarom? Omdat ze mogen rijden in de MotoGP en Superbike. Top van de beste! Het is tijd om in de Racing mode te komen! Toegegeven, want vandaag hadden we een vergelijking
van drie motorhelmen concurreren met FIM homologatie, de enigen die mogen rijden in de MotoGP: Arai RX-7V Racing, AGV Pista GP RR en Shark Race-R Pro GP FIM. Dus stel de kaart dienovereenkomstig en lijm jezelf aan je zadel, zijn we verdisconteerd met de top helm van de markt. Arai RX-7V Racing AGV Pista GP RR Shark Race-R Pro FIM Racing Motorhelmen met
FIM Homologation Ten eerste, wat is er speciaal aan deze modellen? Gemakkelijk, alle drie houden zich aan FIM gelijkenissen om te concurreren op internationaal niveau. Ja, we hebben het over precies dezelfde helmen gedragen door motogp, Superbike en vele andere wedstrijden. En u ook kopen om een aantal ronden rond de baan te doen of rijden op de straat... Cool hè? Ik
wil niet ingaan op saaie specificaties over de exacte verschillen tussen deze modellen met FIM homologatie en die normen. Dit zijn details zoals dikkere - en dus sterkere - schelpen - en andere maatregelen om de meest veeleisende test van de FIM (je weet wel, de Internationale Motor federatie) te halen, die alles wat met concurrentie te maken heeft regelt. Hoe definieer ik een
ander FIM-model van het woord? Ja, simpel: ze hebben een speciaal label op de slotband. Dat is fysiek, maar hoe ze te identificeren bij het kopen van online? Bij Motocard staat dit in de beschrijving en we hebben zelfs een zoekfilter voor het web voor deze helmen. Dit gezegd zijnde, laten we eens kijken naar hen, een voor een. Arai RX-7V Racing Laten we beginnen met Arai,
het nieuwste merk marketing hun FIM-versie genaamd Arai RX-7V Racing. Wat te zeggen over dit legendarische model! De jaren en het lijkt hetzelfde te zijn, maar in werkelijkheid, elke keer is het beter, Dit is de helm van Maverik Viñales of Jonathan Rea. En de RX-7V bewijst het met de shell, die is gemaakt van een geheel nieuwe draad genaamd PB-SNC2. In Arai, zeggen ze
dat het de sterkste ooit gemaakt en het is ook mild. En we geloven ze omdat deze Japanners zo goed werken. De Arai filosofie is streng: de behuizing onderhoudt de R75 ontwerp, waar de omtrek straal is altijd 75 ° rond de behuizing. Bovendien heeft het niets anders toegevoegd, alle anthendix van cye en ventilatie is extern. Ze worden verondersteld te komen in het geval er een
impact op de R75 behuizing tegen de best mogelijke impact. En spreken van de cyromatische bijlage: kijk naar de hunk van spoiler die ze hebben op de RX-7V, dit is niet op standaard helmen. Want nu in competitie, 300km/h is niet de ultieme hindernis en de dynamiek worden steeds belangrijker (we hebben motoren met spoilers!). Een spoiler als deze, meer dan het bereiken van
maximale snelheid, wat het doet is stabiliseren van de helm op hoge snelheid ... en ze waardeert het echt Het. Het interieur van RX-7V Racing is een Zoals alle goede Arais, alles is kwaliteit en comfortabel vanaf het moment dat we onze hoofden in. De stof is super ademend, de kussens zijn erg zacht en hebben een peelingsysteem waarmee je de dikte aanpassen. En het is
duidelijk dat er een dubbele sluiting slot. AGV Pista GP RR op AGV. Wat hebben Valentino Rossi, Jack Miller of Pol Espargaró met elkaar gemeen? Nou, deze AGV Pista GP RR. Nogmaals, de shell is volledig gemaakt van koolstofvezel en dit blijkt in zijn lichte gewicht. Kijk naar de behuizing lijnen: ja, Arai is ronder en de inname zijn buiten, deze AGV is scherper en we kunnen de
uitstulp van de kanalen waar de lucht circuleert zien. Twee totaal verschillende filosofieën voor hetzelfde einde. Spoiler achter is zeer elegant, veel breder, in deze Pista GP RR. Het interieur van de AGV is ook zeer extreem: het kussen is gereduceerd tot het maximum van alle naden, om krassen te voorkomen. Het is een super sport padding. Een ander verschil tussen Pista GP
RR en andere helmen is de inname: ze hebben geen sluiting! Ze komen met zulke covers dat: of we gaan met alles open of alles gesloten. En meestal zou het eerder om te voorkomen dat overtollig zweten. Tot slot, een ander kenmerk van de Pista GP RR is dat het een hydratatie buis standaard, zodat we het kunnen aansluiten op de achterste hydratatie systeem van het pak. Dit
is een bijna universeel systeem in het racen en we prijzen AGV voor het opnemen van het als standaard en we willen dat andere merken hetzelfde doen. Shark Race-R Pro GP FIM Racing #1 en tenslotte Haaien. Let op zoals we de volledige naam van het model zullen zeggen en dit zal de helft van de video: Shark Race-R Pro GP FIM Racing 1. Een grote naam als de
dynamische spoiler die deze Race-R onderscheidt van anderen. Een model dat we zagen in 2018, toen Jorge Lorenzo het droeg als hij voor het eerst voor Ducati reed en dat ons doet denken aan de testtijd van een fietshelm. De schaal is gemaakt van een mengsel van twee vezels: koolstof met aramideversterkingen. Waarom aramide toevoegen? Omdat het zeer goed bestand
is tegen slijtage en helpt voorkomen dat koolstofvezel stof scheuren tijdens het trekken na de impact die meestal optreedt met vallen op het spoor. Houd er rekening mee dat koolstofvezel zeer stijf is en bij het kruisen van bochten breekt, dus het is beter om het te combineren met andere, meer flexibele materialen. En als we naar binnen gaan. Haaien maken zeer goede interieurs
en deze helm is niet anders. Het insolates windgeruis zeer goed, dat is belangrijk als je moet concentreren op de baan (dat is de reden waarom renners dragen oorknoppen op de baan, maar het is illegaal op de weg). En dan zijn er merkwaardige details zoals filters op de kinbalk die vervuiling buiten de weg houden: iets wat je waardeert als je je sport oefent. Concurrerende
motorhelm functies kan ik meer zeggen over deze helmen, maar deze functies zijn wat hen te onderscheiden. Ze hebben zeer redelijke dingen gemeen: drie hebben schermen voor je installeert tear-offs, wangen kan worden geëxtraheerd in het geval van vallen om te helpen de helm te verwijderen, de sluiting is uiteraard dubbel slot ... in principe, wat is vereist van pure
concurrerende helmen als deze. Als je rond of zal concurreren: drie helmen zijn een zeer goede koop. Toonaangevende materialen, super-dynamisch ontwerp, niet inbegrepen in het gebruik ervan en ook met een gerust hart komen uit strenge FIM-normen. De laatste optie laten we je achter. Koop het tegen de beste prijs, GARANTIE
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