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Kabuto bukósisakok
A BIZTONSÁG ÉS STÍLUS TALÁLKOZÁSA
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A Honda motorkerékpárjai és a Kabuto 
bukósisakok a tökéletes együttműködést 
jelentik, ha az innovációról és a kompro-
misszumok nélküli minőségről van szó. A 
Hondához rendkívül hasonló módon a Ka-
buto termékeit is első sorban a biztonságot 
szem előtt tartva, és két kulcsfontosságú 
meggyőződésen alapulva fejlesztik, me-
lyek az élet védelme és az önmegvalósítás 
elősegítése. Ez minden Kabuto bukósisak 
esszenciája
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UTAT MUTAT –  
1982 ÓTA  
KABUTO: az ősi japán harcosok fejvisele-
te és a hagyományos szamuráj páncélzat 
fontos része. 1982 óta a Kabuto sisakokkal 
folytatjuk ezt az örökséget: ezek a bukósi-
sakok a legfejlettebb technológiával védik 
a motorosok testi épségét. 

■ 1992-ben az RS-1R volt a világ első, fel-
ső szellőzéssel rendelkező bukósisakja. 

■ 2006-ban a Kabuto első világmé-
retű győzelmét könyvelhette el az 
FCC-Hondával a 8 órás suzukai verse-
nyen. 

■ Majd 2008-ban az FF-5 volt az első 
bukósisak, amely menetszél elleni 
stabilizálóval rendelkezett. 

Ma pedig Japán top egyetemeivel közös 
együttműködés keretében a Kabuto a 
számítógépes folyadékdinamikát (CFD) al-
kalmazza annak érdekében, hogy a lehe-
tőségek határait kijjebb tolja. Emellett szél-
csatornában is teszteljük termékeinket, 
hogy próbára tegyük azok aerodinamikáját 
és stabilitását nagy sebességen.

A BUKÓSISAK- 
TERVEZÉS 
ÚTTÖRŐI
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A Kabuto sisakjai, melyek tervezésekor fontos 
szempont volt a kényelem, az aerodinamika, a 
praktikum és a maximális teljesítmény, számos 
szabadalmazott technológiát nyújtanak.

ÉLVONALBELI 
TECHNOLÓGIA

MENETSZÉL ELLENI 
STABILIZÁLÓPAT  
A Kabuto szabadalmazott rendszere kontrollálja 
a sisak körüli légáramlást motorozás közben, és 
csökkenti a sisakra ható terhelést. A több éves 
fejlesztés és szélcsatornában végzett kísérletek 
eredménye a forradalmi aerodinamika. (Szabada-
lomsz. 4311691)

A Kabuto számára mindig 
elsődleges szempont volt 
a lehető legkönnyebb sisak 
létrehozása. Az aerodinami-
ka tökéletesítése és a meg-
felelő anyagok kiválasztása 
csökkenti a motoros nyaká-
ra és vállára nehezedő ter-
helést és nyomást.

1 A lassuláskor és gyorsuláskor a fejre nehezedő kisebb 
G-erő, azaz nehézségi gyorsulási erő lehetővé teszi a látás 
stabilizálását

2 Könnyebb a fej mozgatása, ezáltal minden irányban 
széles a látótér

3 A kisebb terhelés és nyomás lehetővé teszi a vállak 
lazaságát

4 A kisebb menetszél stabilabb motorozási testhely-
zetet eredményez és segíti a jobb koncentrációt

PEHELYKÖNNYŰ DIZÁJN
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BIZTONSÁG 
VEZETTE 
TERVEZÉS

A.C.T (FEJLETT  
KOMPOZIT-TECHNOLÓGIA)  
A Kabuto sisakok kompozit héja nagyteljesít-
ményű üvegszál, valamint nagy rugalmassági mo-
dulusú és nagy szakítószilárdságú szerves rostok 
kombinációjából készül. A Kabuto kifejlesztette az 
optimális rétegzés és műgyanta kombinációkat, 
mely megfelel az egyes modelleknek és szabá-
lyozásoknak. Ez azt eredményezi, hogy a sisakok 
rendkívül könnyűek és erősek.

BIZTONSÁGI TESZTEK ÉS MINŐSÍTÉSEK
Minden Kabuto sisakot szigorú tesztelésnek vetnek alá, hogy megfelel-
jenek a közúti használatra vonatkozó ECE 22.05 európai uniós szabályozás-
nak. Ez a következők ütközéstesztelését foglalja magában: kezdeti be-
hatás, merevség, súrlódás, az állheveder szilárdsága és „visszatartó 
ereje” (azt biztosítandó, hogy a sisak megfelelő helyzetben maradjon 
egy ütközés során). Mindezeket különböző környezeti körülmények 
között végzik, hogy a motoros védelme bárhol biztosított legyen.

Az Aeroblade V, Ibuki és Avand II sisakokat REACH tesztelésnek 
is alávetik, amely a veszélyes anyagok, mint pl. ólom, higany és 
nikkel használatát szabályozza. Ezek általában megtalálhatók 
a bukósisakok festésében és fém részeiben.

1. Nagyteljesítményű üvegszál

2. Nagy szilárdságú szerves összetételű rostok

3. Nagy szilárdságú/ nagy rugalmassági 
modulusú szerves összetételű rostok

4. Nagy szakítószilárdságú szerves 
összetételű rostok

5. Nagyteljesítményű üvegszál
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Standardként minden Kabuto bukósisakra 
5 éves gyártói garancia érvényes* 

A bukósisak a megfelelő karbantartásnak 
és ápolásnak köszönhetően hosszabb ide-
ig lesz biztonságos, tiszta és jó állapotú. 
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4 HÉJ MÉRET / 6 FEJKÖRMÉRET

PEARL WHITEFLAT BLACK

RUSH  
WHITE SILVER

VISION  
WHITE BLUE RED

SMART FLAT BLACK RED

GO  
WHITE BLUE RED

SMART FLAT  
BLACK WHITE

REIDA FLAT  
WHITE BLUE RED

PEHELYKÖNNYŰ. KOMPAKT. 
AERODINAMIKUS. CSENDES.
Az Aeroblade 5 egy zárt sisak, melynek tervezésekor 
a könnyűségre, a kényelemre és az aerodinamikára 
fektették a hangsúlyt. Az Aeroblade 5 minőségi kivite-
lezésű és tele van prémium felszereltségi elemekkel.
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CSENDES PLEXI-RENDSZER

Az újonnan tervezett, aerodinamikus DAF racsnis plexi-rend-
szer (szabadalomsz.: 4839373) duplatengelyes szerkezetet és 
új gumiszegélyt alkalmaz a jobb tömítés és zajcsökkentés ér-
dekében. A gyorsabb beállítás érdekében nagyobb plexieme-
lő karral és középső rögzítőrendszerrel is rendelkezik.

AKADÁLYMENTES LE- ÉS FELVÉTEL

Az Aeroblade 5 alsó borítása könnyűvé és akadálymentessé 
teszi a sisak le- és felvételét.

DUPLA D-GYŰRŰS CSAT

Az Aeroblade V dupla D-gyűrűs csattal rendelkezik, amely a 
legegyszerűbb és leghatékonyabb módja a sisak fejen való 
rögzítésének. Ez az egyetlen jóváhagyott sisakrögzítési mód 
hobbicélú és profi versenyzői használatra egyaránt.

ALACSONY ÉL, AERODINAMIKUS FORMA ÉS 
MENETSZÉL ELLENI STABILIZÁLÓ

Az Aeroblade 5 a Kabuto szabadalmazott menetszél elleni 
stabilizáló technológiáját (szabadalomsz.: 4311691) használ-
ja, valamint egy elkeskenyített első részt, ezáltal csökken a 
légellenállás, amikor a motoros előre néz vagy hátrafordul, 
hogy ellenőrizze a mögötte haladó forgalmat. Ez csökkenti a 
motorosra ható nyomást, ami nagy segítség lehet a hosszabb 
túrázások során.

PINLOCK® EREDETI PLEXIBETÉT (EXTRA)

Az Aeroblade 5 előre fel van szerelve az extraként kapható, 
széles, 100% MAX VISION Pinlock® eredeti plexibetét besze-
reléséhez szükséges rögzítőkkel. Ez a plexibetét azáltal csök-
kenti a párásodást, hogy fenntartja a hőmérsékletet a sisak 
belseje és külseje között.

SZEMÜVEGESEKNEK IS

Az arcpárnákat kifejezetten úgy tervezték, hogy a motoros 
könnyen le- és felvehesse a szemüvegét.

A FEM-NEK KÖSZÖNHETŐEN RENDKÍVÜL KÖNNYŰ

Az Aeroblade 5 esetén az A.C.T.-t (Fejlett kompozit-techno-
lógiát) és a FEM (végeselem-módszer) szerkezeti elemzést 
használják az egyes részek szilárdságának optimalizálására. 
Ez adja a sisak rendkívüli könnyűségét, miközben könnyedén 
meghaladja a szilárdságra és biztonságra vonatkozó ipari 
szabványokat.

FRISSLEVEGŐ-SZABÁLYOZÁS

Az új tervezésű első levegőnyílás csatlakozik a levegő útjához 
a bukósisak héján belül, ezzel kiküszöbölve a plexi és a sisak 
belsejének párásodását, továbbá segíti a szabad légzést. 

KÉNYELMES A FÜLEKNÉL IS

Az Aeroblade 5 alapfelszereltségként levehető fülvédőkkel 
rendelkezik, lehetővé téve a fülek körüli tér egyszerű beállí-
tását.

TECHNOLÓGIÁK
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FLAT BLACK

FLAT ROYAL 
GUNMETAL

FLASH YELLOW

WBR STRIPE WHITE BLUE RED

ENVOY  
FLAT BLACK

PEARL WHITE

2 HÉJ MÉRET / 5 FEJKÖRMÉRET

FELNYITHATÓ. BELSŐ 
NAPELLENZŐ. PEHELYKÖNNYŰ. 
PERIFÉRIKUSAN IS KIVÁLÓ 
KILÁTÁS. AERODINAMIKA.
Az Ibuki egy aerodinamikus, felnyitható bukósisak 100% 
MAX VISION Pinlock® plexibetéttel és integrált napellen-
zővel, mely fejlett belső anyagokat használ. Ezek mind-
egyike elsőrangú kényelmet, szagelvezetést, hűtést és 
nedvszívást biztosít.
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BELSŐ NAPELLENZŐ

Az Ibuki egy integrált belső napellenzővel rendelkezik, melyet 
nappal leengedve megelőzhető, hogy a nap elvakítsa a mo-
torost, éjjel vagy alagutakban pedig a tiszta látás érdekében 
felhajtható.

TELJESEN KIVEHETŐ BELSŐ PÁRNÁZAT

A belső párnázat a fő belső párnából, az arcpárnából és az 
állheveder-párnákból áll. Rendkívül funkcionális, rézkatalizált 
észter kompozitszálas anyagból készültek, teljesen kivehetők 
és moshatók.

NAGYTELJESÍTMÉNYŰ FÉNYVISZ-
SZAVERŐK

Az Ibuki hátsó része négy rendkívül fényes 
fényvisszaverővel van ellátva, amelyek bizto-
sítják a jó láthatóságot éjjel is.

MOFF

A ‘MOFF’ egy új fejlesztésű szagmentesítő 
technológia, mely semlegesíti a szag forrá-
sát. Az állheveder szintén MOFF-szövetből 
készült.

AERODINAMIZMUS

Az Ibuki a Kabuto szabadalmazott menetszél elleni stabilizáló 
technológiáját (szabadalomsz.: 4311691), valamint egy keskeny 
első sisakrészt alkalmaz, ezzel szabályozva a légáramlást, 
felfogva a hátul keletkező légörvényeket és csökkentve a lé-
gellenállást. Ez csökkenti a motorosra ható nyomást, ami nagy 
segítség lehet a hosszabb túrázások során.

PINLOCK® EREDETI PLEXIBETÉT (A SISAK RÉSZE)

Az Ibuki alapfelszereltségként rendelkezik a széles, 100% 
MAX VISION Pinlock® eredeti plexibetéttel. Ez a plexibetét az-
által csökkenti a párásodást, hogy fenntartja a hőmérsékletet 
a sisak belseje és külseje között.

SZEMÜVEGESEKNEK IS

Az arcpárnákat kifejezetten úgy tervezték, 
hogy a motoros könnyen le- és felvehesse a 
szemüvegét.

FELNYITHATÓ RENDSZER

Az Ibuki sisak motorozás közben hasonló teljesítményt nyújt 
mint egy zárt sisak, de az állrész bal oldalán található rögzítő-
kar használatával akár fel is nyitható, hogy a szabadság ugyan-
olyan érzését nyújtsa, mint egy nyitott sisak.

MIKRORACSNIS ÁLLCSAT

A Kabuto eredeti mikroracsnis állcsatja több rögzítőfoggal és 
egy kioldókaros forgócsap rendszerrel is rendelkezik, amellyel 
könnyen és biztonságosan beállítható.

KÉNYELMES A FÜLEKNÉL IS

Az Ibuki alapfelszereltségként levehető fül-
védőkkel rendelkezik, lehetővé téve a fülek 
körüli tér egyszerű beállítását.

TECHNOLÓGIÁK
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CITTA PEARL WHITE

LB BLACK METALLIC

PEARL WHITECITTA FLAT BLACK

FLAT ROYAL GUNMETALKOU-K SILVER BLACK

FLAT BLACKGUNMETAL

FLASH YELLOWFLAG ITALIA

3 HÉJ MÉRET / 5 FEJKÖRMÉRET

PEHELYKÖNNYŰ. EGYSZERŰ. 
KÉNYELMES.
Az Avand II egy csúcskategóriás, sportos nyitott bukósi-
sak városi és túramotorozáshoz. Jellemzői a Pinlock® 
plexibetét, a menetszél elleni stabilizáló rendszer és a ki-
vehető és mosható belső párnázat - ez a sisak tökéletes 
választás a rövid túrákhoz és ingázáshoz.
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COOLMAX® TELJESEN KIVEHETŐ BELSŐ PÁRNÁZAT

A COOLMAX® anyagot mindazon területen használjuk, amely 
érintkezésbe kerül a motoros bőrével, elvezetve a nedvességet a 
sisakon kívülre. A belső párnázat a fő belső párnából, az arcpárná-
ból és az állheveder-párnákból áll, teljesen kivehető és mosható.

MIKRORACSNIS ÁLLCSAT

A Kabuto eredeti mikroracsnis állcsatja több rögzítőfoggal és 
egy kioldókaros forgócsap rendszerrel is rendelkezik, amellyel 
könnyen és biztonságosan beállítható a csat.

FEJ- ÉS HÁTSÓ SZELLŐZÉS

Az Avand II fejlett szellőzőrendszere hatékonyan engedi be, 
majd vezeti ki a levegőt. A szellőzőnyílások nagy méretének 
köszönhetően azok kesztyűben is könnyen nyithatók és zár-
hatók.

HÁTSÓ FÉNYVISSZAVERŐ

A menetszél elleni stabilizáló rendszer egy fényvisszaverőt is 
magában foglal, amely biztosítja a jó láthatóságot éjjel is.

SAJ-P PINLOCK® PLEXIBETÉT (EXTRA)

Az Avand II úgy van kialakítva, hogy az extraként kapható 
SAJ-P Pinlock® plexibetét is beszerelhető legyen. Ez a plexi-
betét azáltal csökkenti a párásodást, hogy fenntartja a hőmér-
sékletet a sisak belseje és külseje között.

ÜTKÖZÉSELNYELŐ ARCBETÉT

Az Avand II védőbetétei az arcpárnák alatt helyezkednek el, 
ezzel is plusz védelmet biztosítva.

MENETSZÉL ELLENI STABILIZÁLÓ

Az Avand II a Kabuto szabadalmazott menetszél elleni sta-
bilizáló technológiáját (szabadalomsz.: 4311691) használja a 
légáramlás szabályozásra és a bukósisak stabilabbá tételére, 
amikor a motoros előre néz vagy hátrafordul, hogy ellenőrizze 
a mögötte haladó forgalmat.

SAJ PLEXI-RENDSZER

Az Avand II az SAJ szabadalmazott plexi-rendszert (szabada-
lomsz.: 4839373) használja, ezáltal a plexi könnyen és gyorsan 
kicserélhető.

BORDÁKKAL MEGERŐSÍTETT HÉJSZERKEZET

Az Avand II felépítésénél a még erősebb szerkezet érdekében 
bordákat használtunk, ezáltal a sisak is könnyebb lett.

TECHNOLÓGIÁK
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BELSŐ BÉLÉS 
MÉRETTÁBLÁZAT

MÉRET AEROBLADE-5 IBUKI AVAND-II

ARCPÁRNA
Az összes héjméret 
között felcserélhető.

● = Extraként kapható

XXS ● 35 – – 
XS 30 37 33
S 25 33 29
M 25 24 24
L 25 29 20

XL 25 20 16
2XL 20 ● 16 ● 12
3XL ● 15 – –

BELSŐ 
PÁRNÁZAT

● = Extraként kapható

XXS – – –
XS

S-es héj
15

M-es héj

19
S-es héj

15
S 9 15 12
M M-es héj 9 9

L-es héj
12

L L-es héj 9
L-es héj

12 9
XL

XL-es héj
9 9

XL-es héj
9

2XL 6 ● 6 ● 6
3XL – – –
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SHIELD/PINLOCK® 
MÉRETTÁBLÁZAT

PLEXI AEROBLADE-5 IBUKI AVAND-II

PLEXI

■ = Alapszín 
● = Extraként 

kapható

DAF-1 CM-1P
CM-1 

BELSŐ 
NAPELLENZŐ SAJ-P

SZÍNTELEN ■ ■ – ■
VILÁGOS 

FÜSTSZÍNŰ ● – – ●

FÜSTSZÍNŰ ● – ■ ●
KÖZEPES 

FÜSTSZÍNŰ ● – – ●
EZÜST 

TÜKRÖZŐDŐ ● – ● ●
SÖTÉTEZÜST 
TÜKRÖZŐDŐ ● – – ●

KÉK 
TÜKRÖZŐDŐ ● – ● ●

EREDETI 
PLEXIBETÉT 

DAF ■ – –

CM-1-P – ■ –

SAJ-P – – ■
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A prospektusban szereplő konkrét részletek nem feltétlenül vonatkoznak az értékesítésre kínált vagy száll í tott termékekre. A gyártók fenntartják 
a jogot a specif ikáció megváltoztatására, ideértve a színeket is, értesítés vagy értesítés nélkül, oly módon melyet megfelelőnek ítélnek. Ez kisebb 
és nagyobb módosításokat egyaránt jelenthet. Természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy a tájékoztató füzetben a lehető 
legpontosabb adatok szerepeljenek. Kérjük, a kiadványban bemutatott termékek pontos műszaki jel lemzőiről Honda márkakereskedőjénél 
érdeklődjön. A prospektus – semmilyen körülmények között – nem minősül ajánlattételnek a vállalat részéről. Az értékesítést a kereskedők 
végzik az általuk kiadott értékesítési és jótállási feltételeknek megfelelően, amelyek másolata kérésre hozzáférhető. Mivel a tájékoztatóanyag 
előkészítése és nyomtatása a terjesztés előtt hónapokkal történik, a specif ikációkban időközben bekövetkezett változtatásokat, valamint 
a felszereltségre és egyéb jellemzőkre vonatkozó legfrissebb információkat nem minden esetben tudjuk naprakészen átvezetni. Ezért azt 
tanácsoljuk, hogy a pontos termékjellemzőkkel kapcsolatban mindig konzultáljon a terméket leszáll ító kereskedővel, különösen akkor, ha 
döntése a kiadványban bemutatott valamely tulajdonságon múlik. Kérjük, a további információk és specif ikációk tekintetében tájékozódjon 
márkakereskedőjénél. A fentiek alapján ezennel elfogadja, hogy bármely vásárlás megtétele, vagy bármilyen üzleti tranzakcióba bocsátkozás 

függetlenül attól, hogy a f izetés megtörtént-e teljes mértékben a saját tapasztalatára vagy döntésére van bízva.

VEZESSEN STÍLUSOSAN Olvassa el alaposan a kezelési útmutatót. Ismerkedjen meg a járművel és annak képességeivel. Az odafigyelés segít 
a megelőzésben. Kövesse figyelemmel a többi közlekedő mozgását. Időben fékezzen. Mindig viseljen bukósisakot és jó állapotú felszerelést, 
szellemileg és testi leg is felkészülten vezessen és SOHA NE vezessen alkoholfogyasztás után! A jó vezetési képességekről és udvariasságról 

ismerszik meg a képzett és stí lusos motoros. A Honda egyetért azzal a törvénnyel, hogy minden bukósisak plexinek meg kell felelnie a BS 4110 
szabványnak. Azon plexiket, melyek a látható fény kevesebb mint 50%-át engedik át, t i los közúton használni.

Honda Motor Europe Limited - Magyarországi Fióktelepe 
2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 1.

A Honda Motor Europe 
felelősségteljesen szerzi be a 
papírt,  az EU-n belüli  gyártóktól.

Kérem, ne dobjon a szemetesbe!
Adjon tovább egy barátjának vagy 
adjon le újrahasznosításra.
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