
CASCO
• Laminado em Composto de Carbono.
• Design Off Road aerodinâmico.
• 2 tamanhos de casco
•  Acabamento da base desenhado para 

proteção cervical
• 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
• 4 tamanhos (P, M, G, GG)

SISTEMA DE RETENÇÃO
•Engate Duplo D.

REVESTIMENTO INTERNO (FORRAÇÃO)
• Durável e confortável
• Fabricado em COOLMAX®
•  Hipoalergênico com certificado de 
 inocuidade 

• 100% removível e lavável.
• Material respirável.

HOMOLOGAÇÕES
• INMETRO.
• ECE/ONU 22.05.
• DOT.

PESO
• +/- 1,050 kg.

TAMANHOS DISPONÍVEIS
• 56, 58, 60 e 62.

VENTILAÇÃO
• Frontal: queixo e superior.
• Posterior: extratores de ar, efeito Venturi.

PALA
•  Possui grande passagem de ar para altas 

velocidades.
• Equipada com extensor regulável.
• Pintura com proteção UV

Alto Nível
de Proteção

Design
 Moderno

Ultraleve Tecido
Antibacteriano Durabilidade

Rápida Reposição 
de PeçasConforto shirocapacete.com.br

Tecnologia
Espanhola

Composto
 de Carbono

Usado por pilotos 
profissionais

MXON
MX-917 O MX-on é a réplica do capacete utilizado 

pelo Team Spain no Mundial das Nações de 
Motocross. A mistura do amarelo com laranja 
flúor dá a este grafismo um destaque especial 
mesmo visto de longe.



CASCO
• Laminado em Composto de Carbono.
• Design Off Road aerodinâmico.
• 2 tamanhos de casco
•  Acabamento da base desenhado para 

proteção cervical
• 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
• 4 tamanhos (P, M, G, GG)

SISTEMA DE RETENÇÃO
•Engate Duplo D.

REVESTIMENTO INTERNO (FORRAÇÃO)
• Durável e confortável
• Fabricado em COOLMAX®
•  Hipoalergênico com certificado de 
 inocuidade 

• 100% removível e lavável.
• Material respirável.

HOMOLOGAÇÕES
• INMETRO.
• ECE/ONU 22.05.
• DOT.

PESO
• +/- 1,050 kg.

TAMANHOS DISPONÍVEIS
• 56, 58, 60 e 62.

VENTILAÇÃO
• Frontal: queixo e superior.
• Posterior: extratores de ar, efeito Venturi.

PALA
•  Possui grande passagem de ar para altas 

velocidades.
• Equipada com extensor regulável.
• Pintura com proteção UV

Alto Nível
de Proteção

Design
 Moderno

Ultraleve Tecido
Antibacteriano Durabilidade

Rápida Reposição 
de PeçasConforto shirocapacete.com.br

Tecnologia
Espanhola

Composto
 de Carbono

Usado por pilotos 
profissionais

LEOPARD
MX-917

O Leopard é a réplica da equipe italiana 
Marchetti Racing,  que corre no Mundial de 
Motocross. Suas linhas e as cores da bandeira 
da Itália em seu topo afirmam a sua origem e, 
ao fundo, um azul exclusivo que o deixa ainda 
mais atraente.



CASCO
• Laminado em Composto de Carbono.
• Design Off Road aerodinâmico.
• 2 tamanhos de casco
•  Acabamento da base desenhado para 

proteção cervical
• 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
• 4 tamanhos (P, M, G, GG)

SISTEMA DE RETENÇÃO
•Engate Duplo D.

REVESTIMENTO INTERNO (FORRAÇÃO)
• Durável e confortável
• Fabricado em COOLMAX®
•  Hipoalergênico com certificado de 
 inocuidade 

• 100% removível e lavável.
• Material respirável.

HOMOLOGAÇÕES
• INMETRO.
• ECE/ONU 22.05.
• DOT.

PESO
• +/- 1,050 kg.

TAMANHOS DISPONÍVEIS
• 56, 58, 60 e 62.

VENTILAÇÃO
• Frontal: queixo e superior.
• Posterior: extratores de ar, efeito Venturi.

PALA
•  Possui grande passagem de ar para altas 

velocidades.
• Equipada com extensor regulável.
• Pintura com proteção UV

Alto Nível
de Proteção

Design
 Moderno

Ultraleve Tecido
Antibacteriano Durabilidade

Rápida Reposição 
de PeçasConforto shirocapacete.com.br

Tecnologia
Espanhola

Composto
 de Carbono

Usado por pilotos 
profissionais

THUNDER YELLOW FLUOR
MX-917 O Thunder tem um grafismo com tons  

fluorescentes em todas as suas variantes de 
cor. O brilho e as linhas agressivas do trovão 
deixam o visual bem chamativo para você ser 
visto entre todos.



CASCO
• Laminado em Composto de Carbono.
• Design Off Road aerodinâmico.
• 2 tamanhos de casco
•  Acabamento da base desenhado para 

proteção cervical
• 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
• 4 tamanhos (P, M, G, GG)

SISTEMA DE RETENÇÃO
•Engate Duplo D.

REVESTIMENTO INTERNO (FORRAÇÃO)
• Durável e confortável
• Fabricado em COOLMAX®
•  Hipoalergênico com certificado de 
 inocuidade 

• 100% removível e lavável.
• Material respirável.

HOMOLOGAÇÕES
• INMETRO.
• ECE/ONU 22.05.
• DOT.

PESO
• +/- 1,050 kg.

TAMANHOS DISPONÍVEIS
• 56, 58, 60 e 62.

VENTILAÇÃO
• Frontal: queixo e superior.
• Posterior: extratores de ar, efeito Venturi.

PALA
•  Possui grande passagem de ar para altas 

velocidades.
• Equipada com extensor regulável.
• Pintura com proteção UV

Alto Nível
de Proteção

Design
 Moderno

Ultraleve Tecido
Antibacteriano Durabilidade

Rápida Reposição 
de PeçasConforto shirocapacete.com.br

Tecnologia
Espanhola

Composto
 de Carbono

Usado por pilotos 
profissionais

THUNDER ORANGE FLUOR
MX-917 O Thunder tem um grafismo com tons  

fluorescentes em todas as suas variantes de 
cor. O brilho e as linhas agressivas do trovão 
deixam o visual bem chamativo para você ser 
visto entre todos.



CASCO
• Laminado em Composto de Carbono.
• Design Off Road aerodinâmico.
• 2 tamanhos de casco
•  Acabamento da base desenhado para 

proteção cervical
• 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
• 4 tamanhos (P, M, G, GG)

SISTEMA DE RETENÇÃO
•Engate Duplo D.

REVESTIMENTO INTERNO (FORRAÇÃO)
• Durável e confortável
• Fabricado em COOLMAX®
•  Hipoalergênico com certificado de 
 inocuidade 

• 100% removível e lavável.
• Material respirável.

HOMOLOGAÇÕES
• INMETRO.
• ECE/ONU 22.05.
• DOT.

PESO
• +/- 1,050 kg.

TAMANHOS DISPONÍVEIS
• 56, 58, 60 e 62.

VENTILAÇÃO
• Frontal: queixo e superior.
• Posterior: extratores de ar, efeito Venturi.

PALA
•  Possui grande passagem de ar para altas 

velocidades.
• Equipada com extensor regulável.
• Pintura com proteção UV

Alto Nível
de Proteção

Design
 Moderno

Ultraleve Tecido
Antibacteriano Durabilidade

Rápida Reposição 
de PeçasConforto shirocapacete.com.br

Tecnologia
Espanhola

Composto
 de Carbono

Usado por pilotos 
profissionais

THUNDER PINK FLUOR
MX-917 O Thunder tem um grafismo com tons  

fluorescentes em todas as suas variantes de 
cor. O brilho e as linhas agressivas do trovão 
deixam o visual bem chamativo para você ser 
visto entre todos.


