
CASCO
• Laminado em Composto de Carbono.
•  Design racing aerodinâmico com 

estabilizadores.
• 2 tamanhos de casco
• Fluxo de ar ajustável (entrada e saída)
• Pintura com proteção UV

CASCO INTERNO (EPS)
•  Distribuição técnica de câmaras e canais 

que garantem fluxo de ar contínuo
• 2 Densidades diferentes

SISTEMA DE RETENÇÃO
•Engate Duplo D.

REVESTIMENTO INTERNO 
(FORRAÇÃO)
• Durável e confortável
• Fabricado em COOLMAX®
•  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
• +/- 1,230 kg.

VENTILAÇÃO
•  Frontal: queixo e superior (com botão para 

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

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

Alto Nível
de Proteção

Ultraleve Tecido
Antibacteriano Durabilidade

Rápida Reposição 
de PeçasConforto shirocapacete.com.br

Tecnologia
Espanhola

O Aerodinamic tem um grafismo totalmente 
inovador: mistura duas cores distintas com toque 
esfumaçado “color smoke”. Ele é diferente de 
tudo já visto no mercado de capacetes e perfeito 
para quem curte um visual único.

Composto
 de Carbono

Usado por pilotos 
profissionais

Viseira preparada
 para Pinlock®

TAMANHOS DISPONÍVEIS
• 54, 56, 58, 60 e 62.

CROWN
SH-336

O grafismo Crown faz uma homenagem 
especial à monarquia espanhola com as cores 
de seu brasão. Ele está na linha mais top de 
produtos da Shiro e tem o objetivo de ser 
exatamente o que está no seu nome: a coroa 
do rei ou The King’s Crown.  
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VISEIRA
• Anti-risco.
• Curvatura única com trava.
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• Preparada para Pinlock®
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Alto Nível
de Proteção

Ultraleve Tecido
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O Aerodinamic tem um grafismo totalmente 
inovador: mistura duas cores distintas com toque 
esfumaçado “color smoke”. Ele é diferente de 
tudo já visto no mercado de capacetes e perfeito 
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TAMANHOS DISPONÍVEIS
• 54, 56, 58, 60 e 62.

RAISER
SH-336

O Raiser traz um grafismo totalmente 
racing, imponente e agressivo, com linhas 
vorazes que traduzem a energia das pistas. 
Seu acabamento fosco completa o visual 
totalmente voltado para quem ama alta 
velocidade.


