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Prilby Kabuto
BEZPEČNOSŤ A ŠTÝL
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Motocykle Honda a prilby Kabuto tvoria 
dokonalú synergiu inovácií a nekompromis-
nej kvality. Veľmi podobne ako v prípade 
výrobkov Honda, sú aj výrobky spoločnosti 
Kabuto vyvíjané predovšetkým s dôrazom 
na bezpečnosť a sú založené na dvoch zá-
kladných pilieroch – chrániť život a podporiť 
vašu identitu. Práve to je podstatou prilieb 
Kabuto

Kabuto –  
Japonsko:
KVALITA ROBENÁ 
SRDCOM
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NA ČELE OD ROKU 
1982
KABUTO – slovo, ktoré označuje prilbu, 
nosili starovekí japonskí bojovníci a bola 
dôležitou súčasťou tradičného samuraj-
ského brnenia. Od roku 1982 pokračuje 
spoločnosť Kabuto Helmets v tomto 
odkaze a využíva vyspelú technológiu na 
ochranu motocyklistov. 

■ V roku 1992 bola prilba RS-1R ako prvá 
na svete vybavená hornou ventiláciou. 

■ V roku 2006 Kabuto prvýkrát zvíťazila 
na svetovej scéne, a to na 8-hodinovke 
v Suzuke s Hondou FCC. 

■ V roku 2008 bola FF-5 prvá prilba, kto-
rá využívala technológiu na stabilizáciu 
vo vysokých rýchlostiach. 

V súčasnosti spoločnosť Kabuto spo-
lupracuje s najlepšími japonskými uni-
verzitami a  využíva výpočtové modely 
dynamiky tekutín (CFD), aby posúvala 
hranice možného. Aerodynamiku a stabi-
litu vo vysokých rýchlostiach overuje pri 
testovaní vo veternom tuneli.

PRIEKOPNÍCI
DIZAJNU 
PRILIEB
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Spom
alenie G

Zrýchlenie G

Hlava

Krk
Vietor

Vietor

Sortiment prilieb značky ponúka niekoľko 
patentovaných technológií navrhnutých 
na zabezpečenie maximálneho pohodlia, 
aerodynamiky, praktickosti.

VYSPELÁ 
TECHNOLÓGIA

PATENTOVANÝ STABILIZÁTOR PRI 
JAZDE VO VYSOKEJ RÝCHLOSTI
Patentovaný systém spoločnosti Kabuto kontroluje prúdenie 
vzduchu okolo prilby počas jazdy a znižuje záťaž na hlavu, 
krk a  plecia. Roky vývoja a testov vo veternom tuneli viedli k 
dokonalej aerodynamike. (Patentované pod č. 4311691)

DIZAJN S NÍZKOU HMOTNOSŤOU  
Pre spoločnosť Kabuto bolo vždy 
prioritou vytvorenie čo najľahšej 
prilby. Zdokonalením aerodyna-
mických vlastností a výberom 
tých správnych materiálov sa 
znížila záťaž a namáhanie krku a 
pliec jazdcov.

1 Menšie pôsobenie preťaženia na hlavu pri spomaľovaní 
a zrýchľovaní pomáha stabilizovať výhľad

2 Ľahšie pohybovanie hlavou, zlepšenie 
viditeľnosti na všetky strany

3 Nižšia záťaž a menšie namáhanie 
znižujú stuhnutosť pliec

4 Menší aerodynamický odpor vedie k stabilnejšej 
polohe pri riadení a pomáha pri koncentrácii
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BEZPEČNOSTNÁ 
KONŠTRUKCIA

A.C.T (TECHNOLÓGIA VYSPELÝCH 
KOMPOZITOV)
Plášte prilieb Kabuto sú vyrobené z kombinácie hyper 
sklenného vlákna a organických vlákien s vysokou pev-
nosťou v ťahu a vysokou pružnosťou. Spoločnosť  Kabuto 
vyvinula také kombinácie s  optimálnym pomerom 
vrstiev a živice, ktoré viedli k nízkej hmotnosti a posil-
nili jej celkovú pevnosť.

TESTY BEZPEČNOSTI A HODNOTENIA
Všetky prilby Kabuto podliehajú prísnym testom, aby vyhovovali 
európskej homologácii ECE 22.05. To zahŕňa aj nárazové testy: prvotného 
dopadu, pevnosti, odolnosti pri trení, odolnosti upínacieho remienka, 
či schopnosti zadržania (uistenie sa, že prilba zostane počas nárazu 
na svojom mieste), pričom všetky testy sa vykonávajú v rôznych 
podmienkach prostredia, aby sa presvedčili, že jazdec bude vždy 
dostatočne chránení.

Prilby Aeroblade V, Ibuki a Avand II sú testované aj podľa 
nariadenia REACH, ktorých cieľom je regulovať používanie 
škodlivých látok ako je olovo, ortuť a nikel, ktoré sa môžu 
nachádzať vo farbe a kovových častiach prilby.

1. Hyper sklenné vlákno

2. Organické vlákno s vysokou pevnosťou

3. Organické vlákno s vysokou pevnosťou 
a vysokou pružnosťou

4. Organické vlákno s vysokou 
pevnosťou v ťahu

5. Hyper sklenné vlákno
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Všetky prilby značky Kabuto sú dodávané 
štandardne so záručnou dobou 5 rokov.

Správnou údržbou zachováte všetky vlast-
nosti (čistotu, bezpečnosť, aerodynamiku 
a celkový stav) na dlhý čas.
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4 VEĽKOSTI PLÁŠŤA/6 VEĽKOSTÍ HLAVY

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

ĽAHKÁ. KOMPAKTNÁ. 
AERODYNAMICKÁ. TICHÁ.
Aeroblade 5 je celotvárová prilba vyvinutá s dô-
razom na nízku hmotnosť, komfort a aerodynami-
ku. Aeroblade 5 ponúka veľmi kvalitnú povrchovú 
úpravu a celú radu prémiových prvkov.
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SYSTÉM TICHÉHO PRIEZORU

Nový navrhnutý aerodynamický systém priezoru so západkou 
DAF (patent č. 4839373) ma dvojosú štruktúru a nové gumené 
obloženie na lepšie utesnenie a zníženie hluku. Zároveň ma 
väčšiu páčku na priezore so systémom centrálneho zámku na 
rýchlejšie nastavenie.

BEZPROBLÉMOVÉ NASADENIE/ZLOŽENIE

V spodnej časti prilby Aeroblade 5 sú lišty na jej jednoduché a 
bezproblémové nasadenie a zloženie.

ZAPÍNANIE NA DVA D-KRÚŽKY

Prilba Aeroblade V je vybavená dvomi D-krúžkami, ktoré pred-
stavujú najjednoduchší a najúčinnejší spôsob zaistenia prilby na 
hlave. Ide o jediné schválené zapínanie prílb pri amatérskom aj 
profesionálnom jazdení.

NÍZKY OKRAJ, AERODYNAMICKÝ TVAR A STABI-
LIZÁCIA VO VYSOKEJ RÝCHLOSTI

Prilba Aeroblade 5 využíva patentovanú technológiu stabilizácie 
vo vysokej rýchlosti od spoločnosti Kabuto (pat. č. 4311691) so zú-
ženou prednou časťou na zníženie odporu vzduchu v smere do-
predu a pri otočení hlavy, keď kontrolujte situáciu za sebou. Tým 
sa znižuje tlak na jazdca, čo napomôže hlavne pri dlhšej jazde.

ORIGINÁLNA VLOŽKA SO ŠOŠOVKOU PINLOCK® 
(VOLITEĽNÁ)

Súčasťou plexi prilby Aeroblade 5 sú špeciálne piny pre inšta-
láciu voliteľne dodávanej Pinlock fólie. Tieto šošovky redukujú 
zahmlievanie udržiavaním teploty vnútri prilby i okolo nej.

VHODNÉ I PRE OKULIARE

Polstrovanie okolo tváre bolo špecialne navrhnuté tak, aby si 
vodič mohol svoje okuliare ľahko nasadiť ale aj zložiť.

MIMORIADNA ĽAHKOSŤ A METÓDA FEM

Aeroblade 5 využíva analýzu FEM (metóda koncových prvkov) 
v kombinácii s technológiou A.C.T (technológia vyspelých 
kompozitov) na optimalizáciu pevnosti každej časti. Vďaka 
tomu je prilba mimoriadne ľahká a zároveň bez problémov vy-
hovuje normám odvetvia pre pevnosť a bezpečnosť.

KONTROLA ČERSTVÉHO VZDUCHU

Predný prívod vzduchu s novým dizajnom je prepojený s ve-
dením vzduchu v plášti a pomáha odstrániť zahmlievanie skiel 
a vnútra priezoru a zároveň pomáha pri dýchaní.

POHODLIE OKOLO UŠÍ

Model Ibuki je štandardne vybavený vyberateľnými vložkami 
v oblasti uší, vďaka nim si môžete prilbu prispôsobiť, aby Vám 
dokonale sadla.

TECHNOLÓGIE
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FLAT BLACK

FLAT ROYAL 
GUNMETAL

FLASH YELLOW

WBR STRIPE WHITE BLUE RED

ENVOY  
FLAT BLACK

PEARL WHITE

2 VEĽKOSTI PLÁŠŤA/5 VEĽKOSTÍ HLAVY

VÝKLOPNÝ PRIEZOR. 
VNÚTORNÁ SLNEČNÁ 
CLONA. ĽAHKÁ. ŠIROKÝ 
VÝHĽAD. AERODYNAMICKÁ.
Ibuki je aerodynamická prilba s výklopným priezorom, 
šošovkou 100% MAX VISION Pinlock®, integrovanou 
slnečnou clonou a vyspelými materiálmi vo vnútri 
prilby. To všetko spolu vytvára mimoriadne pohodlie, 
eliminuje vznik zápachu a odvádza vlhkosť.
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VNÚTORNÁ SLNEČNÁ CLONA

Ibuki disponuje integrovanou slnečnou clonou, ktorú je možné 
behom dňa sklopiť, aby vás chránila pred oslnením, alebo 
nechať odkrytú, takže získate jasný výhľad v noci alebo pri 
prechádzaní tunelom.

ÚPLNE ODNÍMATELNÉ POLSTROVANIE

Vnútorné polstrovanie sa skladá z vnútornej vložky, lícneho 
polstrovania a chrániča brady. Polstrovanie je vyrobené 
z  vysoko funkčného kompozitného vlákna cupro/esteru a  je 
možné ho kompletne vybrať a vyprať.

ÚČINNÉ REFLEXNÉ PRVKY

Model Ibuki má vzadu zabudované štyri extra 
žiarivé reflektory, takže je vodiča vidieť i v noci.

MOFF

Systém „MOFF’ bol vyvinutý na základe 
originálnej technológie, ktorá eliminuje zápach 
a naviac neutralizuje jeho pôvod. Upínacie 
remienka sú taktiež čalúnené látkou MOFF.

AERODYNAMIKA

Model Ibuki používa patentovaný cirkulační stabilizátor, ale aj 
dômyselne zúženú prednú časť, čo spoločne vedie k zníženiu 
odporu vzduchu pri čelnom pohľade, ale i pri otáčaní hlavy 
späť. Vodič tak čelí menšej záťaži, čo oceníte hlavne pri dlhšej 
jazde.

PINLOCK® ORIGINÁLNA FÓLIA (SÚČASŤ)

Obsahuje Pinlock fóliu ako súčasť štandardného vybavenia. 
Táto fólia vyrovnáva teplotu vnútri a  zabraňuje zahmlievaniu 
plexiskla.

VHODNÉ I PRE OKULIARE

Polstrovanie okolo tváre bolo špeciálne 
navrhnuté tak, aby si vodič mohol svoje 
okuliare ľahko nasadiť ale aj zložiť.

VYKLÁPACÍ SYSTÉM

Ibuki behom jazdy poskytuje podobný výkon ako celohlavová 
prilba, ale môžete ju kedykoľvek vyklopiť a prežívať rovnaký 
pocit slobody ako u otvorenej prilby. Prilbu ľahko otvoríte 
pomocou aretačnej páčky umiestnenej naľavo od chrániče 
brady.

MIKROUPÍNACÍ MECHANISMUS

Originálny mikroupínací mechanizmus Kabuto pozostáva 
z  vrúbkovaného remienku a uvoľňovacej páčky, vďaka nej 
pásik ľahko upnete, presne nastavíte a nijako nenarušíte svoju 
bezpečnosť.

POHODLIE OKOLO UŠÍ

Model Ibuki je štandardne vybavený vybera-
teľnými vložkami v oblasti uší, vďaka nim si 
môžete prilbu prispôsobiť, aby Vám dokonale 
sadla.

TECHNOLÓGIE



14

CITTA PEARL WHITE

LB BLACK METALLIC

PEARL WHITECITTA FLAT BLACK

FLAT ROYAL GUNMETALKOU-K SILVER BLACK

FLAT BLACKGUNMETAL

FLASH YELLOWFLAG ITALIA

3 VEĽKOSTI PLÁŠŤA/5 VEĽKOSTÍ HLAVY

ĽAHKÁ. POHODLNÁ.
Avand II je špičková otvorená športová prilba 
na jazdu v meste i dlhšie cesty. Vďaka priezoru 
 s prípravou na technológiu Pinlock®, systému 
stabilizácie vo vysokej rýchlosti a vyberateľnej 
výstelke, ktorú možno prať, je táto prilba ideálna 
na krátke výlety i každodennú cestu do práce
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VYBERATEĽNÁ VNÚTORNÁ VÝSTELKA COOLMAX®

Všetky miesta, ktoré prichádzajú do kontaktu s pokožkou sú 
vyrobené z materiálu COOLMAX®, ktorý odvádza akúkoľvek 
vlhkosť a uvoľňuje ju do vzduchu mimo prilby. Vnútorná vý-
stelka sa skladá z hlavnej vnútornej výstelky, výstelky na líca 
a krytov na popruh na brade. Je vyberateľná a dá sa prať.

PRACKA S MIKROZÁPADKOU

Originálna pracka Kabuto s mikrozápadkou má zuby na 
viacnásobný záber a otočný systém uvoľňovacej páčky, vďaka 
ktorému sa dá jednoducho, jemne a bezpečne nastaviť na 
zaistenie potrebnej bezpečnosti.

VETRANIE ZHORA A ZOZADU

Prilba Avand II má vyspelú štruktúru vetrania na efektívnejší 
prívod a vývod vzduchu. Veľké vetracie otvory sa ľahko otvá-
rajú a zatvárajú aj v zimných rukaviciach.

ZADNÝ REFLEXNÝ PRVOK

Systém stabilizácie pri jazde vo vysokej rýchlosti je vybavený 
aj reflexným prvkom, ktorý zabezpečuje dobrú viditeľnosť pre 
vodičov za vami.

ŠOŠOVKA SAJ-P PINLOCK® (VOLITEĽNÁ)

Prilba Avand II je vybavená aj na použitie voliteľnej šošovky 
SAJ-P Pinlock®. Tieto šošovky redukujú zahmlievanie udržia-
vaním teploty vnútri prilby i okolo nej.

VLOŽKA NA LÍCA NA TLMENIE NÁRAZOV

Avand II je vybavená ochrannými vložkami pod výstelkou na 
líca, ktoré zabezpečujú lepšiu úroveň bezpečnosti.

STABILIZÁTOR PRI JAZDE VO VYSOKEJ 
RÝCHLOSTI

Prilba Avand II patentovanú technológiu stabilizácie vo vysokej 
rýchlosti od spoločnosti Kabuto (pat. č. 4311691) na riadenie 
prúdu rozrušeného vzduchu a na stabilizáciu prilby v smere 
dopredu a pri otočení hlavy, keď kontrolujte situáciu za sebou.

SYSTÉM PRIEZORU SAJ

Avand II využíva patentovaný systém priezoru SAJ (patent č. 
4839373) na jednoduchú a rýchlu výmenu priezoru.

PLÁŠŤ S REBROVANOU VÝSTUŽOU

Avand II je vyrobená s využitím rebier na extra výstuž a 
zabezpečenie nízkej hmotnosti.

TECHNOLÓGIE
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KOMPATIBILITA 
VELKOSŤ VÝSTELKY

VEĽKOSŤ AEROBLADE-5 IBUKI AVAND-II

LÍCNICA
Použiteľná vo všetkých 

veľkostiach plášťa.

● = Predávaná ako 
možnosť

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 – –

VNÚTORNÁ 
VÝPLŇ

● = Predávaná ako 
možnosť

XXS – – –
XS Plášť veľkosti 

S
15

Plášť veľkosti 

 M

19 Plášť veľkosti 
S

15
S 9 15 12
M Plášť veľkosti M 9 9 Plášť veľkosti 

L
12

L Plášť veľkosti L 9
Plášť veľkosti 

L

12 9
XL Plášť veľkosti 

XL
9 9 Plášť veľkosti 

XL
9

2XL 6 ● 6 ● 6
3XL – – –
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KOMPATIBILITA PLÁŠŤA 
A PRIEZORU PINLOCK®

PLÁŠŤ AEROBLADE-5 IBUKI AVAND-II

PLÁŠŤ

■ = Štandardná 
farba 

● = Predávaná ako 
možnosť

DAF-1 CM-1P
CM-1 

VNÚTORNÁ 
SLNEČNÁ CLONA SAJ-P

Čiré ■ ■ – ■
Ľahko 

zatmavené ● – – ●
Zatmavené ● – ■ ●

Stredne 
zatmavené ● – – ●
Zrkadlovo 
strieborná ● – ● ●
Zrkadlovo 

tmovostrieborná ● – – ●
Zrkadlovo 

modrá ● – ● ●

VNÚTORNÁ 
ŠOŠOVKA

DAF ■ – –

CM-1-P – ■ –

SAJ-P – – ■
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Výrobca si vyhradzuje právo meniť špecif ikácie, vrátane farieb, a to i  bez oznámenia a tak často a takým spôsobom, ako považuje za vhodné. 
Môže sa to týkať veľkých i malých zmien. Výrobca sa však snaží zachovávať presnosť údajov uvedených v tomto katalógu. Tento katalóg 

v žiadnom prípade nepredstavuje akúkoľvek ponuku zo strany spoločnosti.  Všetok predaj zaisťuje príslušný distribútor alebo predajca na 
základe štandardných predajných podmienok a záruky poskytovanej týmto distribútorom alebo predajcom, pričom príslušné kópie je od 

nich získať na požiadanie. Navzdory všetkému úsil iu o zaistenie presnosti údajov je katalóg pripravovaný a t lačený niekoľko mesiacov pred 
distribúciou, a nemôže teda vždy bezprostredne odrážať zmeny špecif ikácií  alebo v niektorých ojedinelých prípadoch poskytovať konkrétne 

informácie. Zákazníci by preto mali príslušné špecif ikácie vždy prejednať s predajcom, hlavne keď závisí výber modelu na niektorej z 
uvádzaných charakteristík.

Honda Motor Europe Limited, organizačná zložka Slovensko 
Cesta na Senec 2/A, 821 09 Bratislava

www.honda.sk

Spoločnosť Honda Motor Europe 
kupuje papier zodpovedne od 
výrobcov v rámci EÚ.
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Prosím, nezahadzujte ma.
Darujte ma priateľovi
alebo ma recyklujte.


