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IEKARO MTB – JAUNIE 2022 GADA MTB MODEĻI



Olimpiskais 
Kross (XCO)

• Sacensības

• Šosejas ķivere

• max. 100mm

• Hardtail x Fully

Kalnu 
riteņbraukšana

• Viegli izbraucieni

• Atvērtā tipa

• 100 - 140mm

• Hardtail x Fully

Enduro

• Nobraucieni un 
MTB braucieni

• Atvērtā tipa, 
slēgtā tipa

• 140 - 180mm

• Fully

Downhill

• Nobraucieni

• Slēgtā tipa

• 180 - 200mm

• Fully

MTB NAV TIKAI KALNU RITEŅBRAUKŠANA
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▪ Cena 59,95€  // Vienas čaulas koncepts

▪ Dalītā lenta

▪ Nav kukaiņu tīkls 

▪ Nav QUIN sistēmas atbalsts

▪ Pieejami dažāda tipa vizieri 

MOTRIP

▪ RRP 79,95€  // Divu čaulu koncepts

▪ Trīsdalīta lenta

▪ Kukaiņu tīkls

▪ QUIN sistēmas atbalsts + QUIN versija

▪ MIPS versija

MODROP
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Moventor 2.0

Cena 99,95€

Quin sistēmas atbalsts

6 krāsas

Moventor 2.0 MIPS

Cena 129,95€

Quin sistēmas atbalsts

3 krāsas

Moventor 2.0 QUIN

Cena 159,95€

Quin sitēma

2 krāsas

MOVENTOR 2.0
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Cliffhanger

Cena 149,95€

QUIN sistēmas atbalsts 

6 Krāsas

Cliffhanger MIPS

Cena 179,95€

QUIN sistēmas atbalsts 

3 Krāsas

Cliffhanger QUIN

RRP 209,95€

QUIN sistēma

2 Krāsas

FAKTI & SKAITĻI
Cliffhanger
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▪ AirDrop MIPS: Cena 269,95€

▪ AirDrop MIPS/QUIN: Cena 329,95€

▪ Svars S/M: 790g 

▪ Svars L/XL: 890g

▪ MIPS iestrādāta regulēšanas sistēma

▪ Atslēgas kaula aizsardzība 

▪ ASC (Ambient Sound Channel) sistēma 
apkārtējās vides dzirdamībai

▪ Regulējams «break-away» vizieris

▪ Quin sistēmas atbalsts

FAKTI & SKAITĻI
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Speciālās versijas ar
MIPS

MIPS (Multi-directional Impact Protection System) apzīmē daudz-virzienu trieciena aizsardzības 
sistēmu, un to izstrādājuši eksperti, kas specializējas smadzeņu bojājumu novēršanā, ko izraisa 
rotāciju veidojoši triecieni kritienā. MIPS sistēma var samazināt triecienu līdz 40 %, kas 
ievērojami samazina vai pilnībā novērš smadzeņu bojājumus.

QUIN- (INTELLIQUIN Gudrā Sistēma)

ABUS ķivere, aprīkota ar Quin sistēmu, nodrošina pirmo šāda veida drošības sistēmu ar holistisku 
pieeju. Neatkarīgi no tā, vai esat iekļuvis negadījumā un atrodaties uz vietas vai jums ir jāturas 
kustībā, šai ķiverei ir drošības protokoli, kas ir pieejami, kad tie ir nepieciešami. Pilnībā 
integrētais Q-Sensors ir revolucionārs papildinājums ABUS ķiverēm, kas spēj noteikt, kad esat 
apdraudēts. Q-Sensors izmanto algoritmu, kas mēra tādus faktorus kā trieciens, ātruma 
izmaiņas, satricinājuma slieksnis, rotācijas un lineāras inerces izmaiņas un citus mērījumus. ABUS 
Quin ķiveres sistēma brīdina jūsu ārkārtas kontaktpersonas par jūsu situāciju un atrašanās vietu, 
lai viņi varētu koordinēt palīdzību.

Contact: www.veloparts.lv


