
CASCO
•  Resina Termo plástica ABS-HP (alta 

pressão)
• Design aerodinâmico.
• Fluxo de ar (entrada e saída)
• Pintura com proteção UV

CASCO INTERNO (EPS)
• Distribuição técnica de câmaras e canais 
que garantem fluxo de ar contínuo
• 2 tamanhos
• 2 Densidades diferentes

SISTEMA DE RETENÇÃO
• Fivela de engate rápido e micrométrico.

REVESTIMENTO INTERNO 
(FORRAÇÃO)
• Durável e confortável
• Materiais têxteis de alta qualidade.
•  Hipoalergênico com certificado de 

inocuidade 
• 100% removível e lavável.
• Protetores de nariz e ar removíveis 
(narigueira e bavete).
• Material respirável.

HOMOLOGAÇÕES
• INMETRO
• ECE/ONU 22.05
• DOT

PESO
• +/- 1,470 Kg
• Tam. disponíveis 56, 58, 60, 62 e 64.

VENTILAÇÃO
•  Frontal: queixo e superior (com botão para 

abertura e fechamento).
• Posterior: extratores de ar, efeito Venturi.

VISEIRA
• Anti-risco.
• Curvatura única
• Excelente visão periférica.
• Rápida instalação.
• Preparada para Pinlock®
• Com Filtro UV

ÓCULOS INTERNO
•  Acionamento através de botão externo de 

fácil comando e acesso, mesmo com luvas.
• Redução de luminosidade aproximada de 25%.
• Com Filtro UV
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Viseira
 interna

MONOCOLOR BLACK
SH-600

O visual Black Gloss deste modelo faz com que 
ele agrade a todos os públicos. Um preto nada 
básico que oferece pintura moderna e design 
que combina com tudo.



CASCO
•  Resina Termo plástica ABS-HP (alta 

pressão)
• Design aerodinâmico.
• Fluxo de ar (entrada e saída)
• Pintura com proteção UV

CASCO INTERNO (EPS)
• Distribuição técnica de câmaras e canais 
que garantem fluxo de ar contínuo
• 2 tamanhos
• 2 Densidades diferentes

SISTEMA DE RETENÇÃO
• Fivela de engate rápido e micrométrico.

REVESTIMENTO INTERNO 
(FORRAÇÃO)
• Durável e confortável
• Materiais têxteis de alta qualidade.
•  Hipoalergênico com certificado de 

inocuidade 
• 100% removível e lavável.
• Protetores de nariz e ar removíveis 
(narigueira e bavete).
• Material respirável.

HOMOLOGAÇÕES
• INMETRO
• ECE/ONU 22.05
• DOT

PESO
• +/- 1,470 Kg
• Tam. disponíveis 56, 58, 60, 62 e 64.

VENTILAÇÃO
•  Frontal: queixo e superior (com botão para 

abertura e fechamento).
• Posterior: extratores de ar, efeito Venturi.

VISEIRA
• Anti-risco.
• Curvatura única
• Excelente visão periférica.
• Rápida instalação.
• Preparada para Pinlock®
• Com Filtro UV

ÓCULOS INTERNO
•  Acionamento através de botão externo de 

fácil comando e acesso, mesmo com luvas.
• Redução de luminosidade aproximada de 25%.
• Com Filtro UV
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 para Pinlock®

Viseira
 interna

SCRATCHED CHROME 
SH-600

A Shiro inovou trazendo ao Brasil uma técnica 
revolucionária em pintura de capacetes. 
O casco do SCRATCHED CHROME tem 
uma aparência de Cromo riscado incrível 
que dá um visual único. Como são feitos 
manualmente um a um, não existem dois 
capacetes exatamente iguais. Seja exclusivo 
com o SH-600 SCRATCHED CHROME.



CASCO
•  Resina Termo plástica ABS-HP (alta 

pressão)
• Design aerodinâmico.
• Fluxo de ar (entrada e saída)
• Pintura com proteção UV

CASCO INTERNO (EPS)
• Distribuição técnica de câmaras e canais 
que garantem fluxo de ar contínuo
• 2 tamanhos
• 2 Densidades diferentes

SISTEMA DE RETENÇÃO
• Fivela de engate rápido e micrométrico.

REVESTIMENTO INTERNO 
(FORRAÇÃO)
• Durável e confortável
• Materiais têxteis de alta qualidade.
•  Hipoalergênico com certificado de 

inocuidade 
• 100% removível e lavável.
• Protetores de nariz e ar removíveis 
(narigueira e bavete).
• Material respirável.

HOMOLOGAÇÕES
• INMETRO
• ECE/ONU 22.05
• DOT

PESO
• +/- 1,470 Kg
• Tam. disponíveis 56, 58, 60, 62 e 64.

VENTILAÇÃO
•  Frontal: queixo e superior (com botão para 

abertura e fechamento).
• Posterior: extratores de ar, efeito Venturi.

VISEIRA
• Anti-risco.
• Curvatura única
• Excelente visão periférica.
• Rápida instalação.
• Preparada para Pinlock®
• Com Filtro UV

ÓCULOS INTERNO
•  Acionamento através de botão externo de 

fácil comando e acesso, mesmo com luvas.
• Redução de luminosidade aproximada de 25%.
• Com Filtro UV
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Viseira preparada
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Linhas discretas diferenciam o ELITE de 
todos os gráficos. Para quem quer ser 
elegante mas sem perder o estilo arrojado. 
O acabamento fosco dá ainda mais charme 
ao visual racing deste gráfismo. Inspirado 
em linhas de automóveis super esportivos, o 
ELITE apresenta requinte e bom gosto.

ELITE YELLOW FLUOR
SH-600



CASCO
•  Resina Termo plástica ABS-HP (alta 

pressão)
• Design aerodinâmico.
• Fluxo de ar (entrada e saída)
• Pintura com proteção UV

CASCO INTERNO (EPS)
• Distribuição técnica de câmaras e canais 
que garantem fluxo de ar contínuo
• 2 tamanhos
• 2 Densidades diferentes

SISTEMA DE RETENÇÃO
• Fivela de engate rápido e micrométrico.

REVESTIMENTO INTERNO 
(FORRAÇÃO)
• Durável e confortável
• Materiais têxteis de alta qualidade.
•  Hipoalergênico com certificado de 

inocuidade 
• 100% removível e lavável.
• Protetores de nariz e ar removíveis 
(narigueira e bavete).
• Material respirável.

HOMOLOGAÇÕES
• INMETRO
• ECE/ONU 22.05
• DOT

PESO
• +/- 1,470 Kg
• Tam. disponíveis 56, 58, 60, 62 e 64.

VENTILAÇÃO
•  Frontal: queixo e superior (com botão para 

abertura e fechamento).
• Posterior: extratores de ar, efeito Venturi.

VISEIRA
• Anti-risco.
• Curvatura única
• Excelente visão periférica.
• Rápida instalação.
• Preparada para Pinlock®
• Com Filtro UV

ÓCULOS INTERNO
•  Acionamento através de botão externo de 

fácil comando e acesso, mesmo com luvas.
• Redução de luminosidade aproximada de 25%.
• Com Filtro UV
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de PeçasConforto shirocapacete.com.br
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Espanhola

Viseira preparada
 para Pinlock®

Viseira
 interna

Linhas discretas diferenciam o ELITE de 
todos os gráficos. Para quem quer ser 
elegante mas sem perder o estilo arrojado. 
O acabamento fosco dá ainda mais charme 
ao visual racing deste gráfismo. Inspirado 
em linhas de automóveis super esportivos, o 
ELITE apresenta requinte e bom gosto.

ELITE RED FLUOR
SH-600



CASCO
•  Resina Termo plástica ABS-HP (alta 

pressão)
• Design aerodinâmico.
• Fluxo de ar (entrada e saída)
• Pintura com proteção UV

CASCO INTERNO (EPS)
• Distribuição técnica de câmaras e canais 
que garantem fluxo de ar contínuo
• 2 tamanhos
• 2 Densidades diferentes

SISTEMA DE RETENÇÃO
• Fivela de engate rápido e micrométrico.

REVESTIMENTO INTERNO 
(FORRAÇÃO)
• Durável e confortável
• Materiais têxteis de alta qualidade.
•  Hipoalergênico com certificado de 

inocuidade 
• 100% removível e lavável.
• Protetores de nariz e ar removíveis 
(narigueira e bavete).
• Material respirável.

HOMOLOGAÇÕES
• INMETRO
• ECE/ONU 22.05
• DOT

PESO
• +/- 1,470 Kg
• Tam. disponíveis 56, 58, 60, 62 e 64.

VENTILAÇÃO
•  Frontal: queixo e superior (com botão para 

abertura e fechamento).
• Posterior: extratores de ar, efeito Venturi.

VISEIRA
• Anti-risco.
• Curvatura única
• Excelente visão periférica.
• Rápida instalação.
• Preparada para Pinlock®
• Com Filtro UV

ÓCULOS INTERNO
•  Acionamento através de botão externo de 

fácil comando e acesso, mesmo com luvas.
• Redução de luminosidade aproximada de 25%.
• Com Filtro UV
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Rápida Reposição 
de PeçasConforto shirocapacete.com.br

Tecnologia
Espanhola

Viseira preparada
 para Pinlock®

Viseira
 interna

ELITE ORANGE FLUOR
SH-600

Linhas discretas diferenciam o ELITE de 
todos os gráficos. Para quem quer ser 
elegante mas sem perder o estilo arrojado. 
O acabamento fosco dá ainda mais charme 
ao visual racing deste gráfismo. Inspirado 
em linhas de automóveis super esportivos, o 
ELITE apresenta requinte e bom gosto.



CASCO
•  Resina Termo plástica ABS-HP (alta 

pressão)
• Design aerodinâmico.
• Fluxo de ar (entrada e saída)
• Pintura com proteção UV

CASCO INTERNO (EPS)
• Distribuição técnica de câmaras e canais 
que garantem fluxo de ar contínuo
• 2 tamanhos
• 2 Densidades diferentes

SISTEMA DE RETENÇÃO
• Fivela de engate rápido e micrométrico.

REVESTIMENTO INTERNO 
(FORRAÇÃO)
• Durável e confortável
• Materiais têxteis de alta qualidade.
•  Hipoalergênico com certificado de 

inocuidade 
• 100% removível e lavável.
• Protetores de nariz e ar removíveis 
(narigueira e bavete).
• Material respirável.

HOMOLOGAÇÕES
• INMETRO
• ECE/ONU 22.05
• DOT

PESO
• +/- 1,470 Kg
• Tam. disponíveis 56, 58, 60, 62 e 64.

VENTILAÇÃO
•  Frontal: queixo e superior (com botão para 

abertura e fechamento).
• Posterior: extratores de ar, efeito Venturi.

VISEIRA
• Anti-risco.
• Curvatura única
• Excelente visão periférica.
• Rápida instalação.
• Preparada para Pinlock®
• Com Filtro UV

ÓCULOS INTERNO
•  Acionamento através de botão externo de 

fácil comando e acesso, mesmo com luvas.
• Redução de luminosidade aproximada de 25%.
• Com Filtro UV
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ROBOTIC WHITE
SH-600

Inspirado nas linhas de robôs de um filme de 
nossa atualidade, as cores fortes e distintas 
deste gráfico lhe dão uma aparência única. 
Uma combinação diferente de cores de cada 
lado é o que mais chama atenção nesse 
grafismo. De frente uma cor, de costas outra. 
Diferente de todos os gráficos que você já viu.



CASCO
•  Resina Termo plástica ABS-HP (alta 

pressão)
• Design aerodinâmico.
• Fluxo de ar (entrada e saída)
• Pintura com proteção UV

CASCO INTERNO (EPS)
• Distribuição técnica de câmaras e canais 
que garantem fluxo de ar contínuo
• 2 tamanhos
• 2 Densidades diferentes

SISTEMA DE RETENÇÃO
• Fivela de engate rápido e micrométrico.

REVESTIMENTO INTERNO 
(FORRAÇÃO)
• Durável e confortável
• Materiais têxteis de alta qualidade.
•  Hipoalergênico com certificado de 

inocuidade 
• 100% removível e lavável.
• Protetores de nariz e ar removíveis 
(narigueira e bavete).
• Material respirável.

HOMOLOGAÇÕES
• INMETRO
• ECE/ONU 22.05
• DOT

PESO
• +/- 1,470 Kg
• Tam. disponíveis 56, 58, 60, 62 e 64.

VENTILAÇÃO
•  Frontal: queixo e superior (com botão para 

abertura e fechamento).
• Posterior: extratores de ar, efeito Venturi.

VISEIRA
• Anti-risco.
• Curvatura única
• Excelente visão periférica.
• Rápida instalação.
• Preparada para Pinlock®
• Com Filtro UV

ÓCULOS INTERNO
•  Acionamento através de botão externo de 

fácil comando e acesso, mesmo com luvas.
• Redução de luminosidade aproximada de 25%.
• Com Filtro UV
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Viseira preparada
 para Pinlock®

Viseira
 interna

ROBOTIC BLACK
SH-600

Inspirado nas linhas de robôs de um filme de 
nossa atualidade, as cores fortes e distintas 
deste gráfico lhe dão uma aparência única. 
Uma combinação diferente de cores de cada 
lado é o que mais chama atenção nesse 
grafismo. De frente uma cor, de costas outra. 
Diferente de todos os gráficos que você já viu.


