
Tecnologia
Espanhola



CASCO
• Moderno, leve, resistente e com   
   excelente visão periférica.
• Confeccionado em resina termoplástica  
   ABS - HP (High Pressure ABS Technology).
• Design aerodinâmico.
• Excelente fluxo de ar (entrada e saída).
• Pintura externa com proteção UV.

CASCO INTERNO (EPS)
• Câmaras técnicas e canais que   
   proporcionam a absorção do impacto 
   e um fluxo de ar contínuo.
• 2 tamanhos: pequeno (P – M)  
   e grande (G – GG).

SISTEMA DE RETENÇÃO
• Cinta jugular com engate rápido 
   micrométrico.

REVESTIMENTO INTERNO (FORRAÇÃO)
• Extremamente confortável.
• Tecidos respiráveis de alta qualidade  
   e durabilidade.
• Hipoalergênico, com certificado 
   de inocuidade internacional. 
• Removível e lavável.
• Narigueira e bavete removíveis.

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

PESO
• +/- 1,350 kg.

VENTILAÇÃO
• Superior e frontal, com botões para 
   o controle do fluxo de ar.
• Extratores de ar com efeito Venturi,    
   posicionados na parte posterior do casco.

VISEIRA
• Antirrisco.
• Com filtro UV.
• Dupla curvatura.
• Sistema de troca rápida, para a substituição   
   da viseira, sem a utilização de ferramentas.

Design
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Rápida Reposição 
de PeçasConforto

Viseira com
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Viseira
Antirrisco shirocapacete.com.br

Tecnologia
Espanhola

Não Requer Uso 
de Ferramentas

AERODINAMIC PINK & GREY
SH-881

FULL FACE

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.



CASCO
• Moderno, leve, resistente e com   
   excelente visão periférica.
• Confeccionado em resina termoplástica  
   ABS - HP (High Pressure ABS Technology).
• Design aerodinâmico.
• Excelente fluxo de ar (entrada e saída).
• Pintura externa com proteção UV.

CASCO INTERNO (EPS)
• Câmaras técnicas e canais que   
   proporcionam a absorção do impacto 
   e um fluxo de ar contínuo.
• 2 tamanhos: pequeno (P – M)  
   e grande (G – GG).

SISTEMA DE RETENÇÃO
• Cinta jugular com engate rápido 
   micrométrico.

REVESTIMENTO INTERNO (FORRAÇÃO)
• Extremamente confortável.
• Tecidos respiráveis de alta qualidade  
   e durabilidade.
• Hipoalergênico, com certificado 
   de inocuidade internacional. 
• Removível e lavável.
• Narigueira e bavete removíveis.

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

PESO
• +/- 1,350 kg.

VENTILAÇÃO
• Superior e frontal, com botões para 
   o controle do fluxo de ar.
• Extratores de ar com efeito Venturi,    
   posicionados na parte posterior do casco.

VISEIRA
• Antirrisco.
• Com filtro UV.
• Dupla curvatura.
• Sistema de troca rápida, para a substituição   
   da viseira, sem a utilização de ferramentas.

Design
 Moderno

Ultraleve Tecido
Antibacteriano Durabilidade

Rápida Reposição 
de PeçasConforto

Viseira com
 Proteção UV

Viseira
Antirrisco shirocapacete.com.br

Tecnologia
Espanhola

Não Requer Uso 
de Ferramentas

FULL FACE

AERODINAMIC SPACE
SH-881

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.



CASCO
• Moderno, leve, resistente e com   
   excelente visão periférica.
• Confeccionado em resina termoplástica  
   ABS - HP (High Pressure ABS Technology).
• Design aerodinâmico.
• Excelente fluxo de ar (entrada e saída).
• Pintura externa com proteção UV.

CASCO INTERNO (EPS)
• Câmaras técnicas e canais que   
   proporcionam a absorção do impacto 
   e um fluxo de ar contínuo.
• 2 tamanhos: pequeno (P – M)  
   e grande (G – GG).

SISTEMA DE RETENÇÃO
• Cinta jugular com engate rápido 
   micrométrico.

REVESTIMENTO INTERNO (FORRAÇÃO)
• Extremamente confortável.
• Tecidos respiráveis de alta qualidade  
   e durabilidade.
• Hipoalergênico, com certificado 
   de inocuidade internacional. 
• Removível e lavável.
• Narigueira e bavete removíveis.

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

PESO
• +/- 1,350 kg.

VENTILAÇÃO
• Superior e frontal, com botões para 
   o controle do fluxo de ar.
• Extratores de ar com efeito Venturi,    
   posicionados na parte posterior do casco.

VISEIRA
• Antirrisco.
• Com filtro UV.
• Dupla curvatura.
• Sistema de troca rápida, para a substituição   
   da viseira, sem a utilização de ferramentas.

Design
 Moderno

Ultraleve Tecido
Antibacteriano Durabilidade
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de PeçasConforto

Viseira com
 Proteção UV

Viseira
Antirrisco shirocapacete.com.br

Tecnologia
Espanhola

Não Requer Uso 
de Ferramentas

FULL FACE

ATLANTA RED & WHITE
SH-881

A estrutura oval do circuito Atlanta Motor 
Speedway, em Hampton, no estado da Geórgia, 
nos Estados Unidos, faz os motores acelerarem ao 
máximo. A velocidade e as linhas retas e agressivas 
inspiraram o grafismo do capacete, que ganhou 
na pintura cores vibrantes e um efeito brilhoso 
que faz toda a diferença no design.



CASCO
• Moderno, leve, resistente e com   
   excelente visão periférica.
• Confeccionado em resina termoplástica  
   ABS - HP (High Pressure ABS Technology).
• Design aerodinâmico.
• Excelente fluxo de ar (entrada e saída).
• Pintura externa com proteção UV.

CASCO INTERNO (EPS)
• Câmaras técnicas e canais que   
   proporcionam a absorção do impacto 
   e um fluxo de ar contínuo.
• 2 tamanhos: pequeno (P – M)  
   e grande (G – GG).

SISTEMA DE RETENÇÃO
• Cinta jugular com engate rápido 
   micrométrico.

REVESTIMENTO INTERNO (FORRAÇÃO)
• Extremamente confortável.
• Tecidos respiráveis de alta qualidade  
   e durabilidade.
• Hipoalergênico, com certificado 
   de inocuidade internacional. 
• Removível e lavável.
• Narigueira e bavete removíveis.

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

PESO
• +/- 1,350 kg.

VENTILAÇÃO
• Superior e frontal, com botões para 
   o controle do fluxo de ar.
• Extratores de ar com efeito Venturi,    
   posicionados na parte posterior do casco.

VISEIRA
• Antirrisco.
• Com filtro UV.
• Dupla curvatura.
• Sistema de troca rápida, para a substituição   
   da viseira, sem a utilização de ferramentas.

Design
 Moderno

Ultraleve Tecido
Antibacteriano Durabilidade

Rápida Reposição 
de PeçasConforto

Viseira com
 Proteção UV

Viseira
Antirrisco shirocapacete.com.br

Tecnologia
Espanhola

Não Requer Uso 
de Ferramentas

FULL FACE

ATLANTA USA
SH-881

A estrutura oval do circuito Atlanta Motor 
Speedway, em Hampton, no estado da Geórgia, 
nos Estados Unidos, faz os motores acelerarem ao 
máximo. A velocidade e as linhas retas e agressivas 
inspiraram o grafismo do capacete, que ganhou 
na pintura cores vibrantes e um efeito brilhoso 
que faz toda a diferença no design.



CASCO
• Moderno, leve, resistente e com   
   excelente visão periférica.
• Confeccionado em resina termoplástica  
   ABS - HP (High Pressure ABS Technology).
• Design aerodinâmico.
• Excelente fluxo de ar (entrada e saída).
• Pintura externa com proteção UV.

CASCO INTERNO (EPS)
• Câmaras técnicas e canais que   
   proporcionam a absorção do impacto 
   e um fluxo de ar contínuo.
• 2 tamanhos: pequeno (P – M)  
   e grande (G – GG).

SISTEMA DE RETENÇÃO
• Cinta jugular com engate rápido 
   micrométrico.

REVESTIMENTO INTERNO (FORRAÇÃO)
• Extremamente confortável.
• Tecidos respiráveis de alta qualidade  
   e durabilidade.
• Hipoalergênico, com certificado 
   de inocuidade internacional. 
• Removível e lavável.
• Narigueira e bavete removíveis.

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

PESO
• +/- 1,350 kg.

VENTILAÇÃO
• Superior e frontal, com botões para 
   o controle do fluxo de ar.
• Extratores de ar com efeito Venturi,    
   posicionados na parte posterior do casco.

VISEIRA
• Antirrisco.
• Com filtro UV.
• Dupla curvatura.
• Sistema de troca rápida, para a substituição   
   da viseira, sem a utilização de ferramentas.

Design
 Moderno

Ultraleve Tecido
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Rápida Reposição 
de PeçasConforto

Viseira com
 Proteção UV

Viseira
Antirrisco shirocapacete.com.br

Tecnologia
Espanhola

Não Requer Uso 
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FULL FACE

BRNO FOSCO BLACK & FLUOR
SH-881

Inspirado no circuito de Masaryk, conhecido 
como Brno, na República Tcheca, esse capacete 
combina com a pista que foi desenhada 
especialmente para motos em 1930 e abriga o 
moto GP desde 1965. O acabamento em verniz 
fosco destaca seu estilo Racing Old School.



CASCO
• Moderno, leve, resistente e com   
   excelente visão periférica.
• Confeccionado em resina termoplástica  
   ABS - HP (High Pressure ABS Technology).
• Design aerodinâmico.
• Excelente fluxo de ar (entrada e saída).
• Pintura externa com proteção UV.

CASCO INTERNO (EPS)
• Câmaras técnicas e canais que   
   proporcionam a absorção do impacto 
   e um fluxo de ar contínuo.
• 2 tamanhos: pequeno (P – M)  
   e grande (G – GG).

SISTEMA DE RETENÇÃO
• Cinta jugular com engate rápido 
   micrométrico.

REVESTIMENTO INTERNO (FORRAÇÃO)
• Extremamente confortável.
• Tecidos respiráveis de alta qualidade  
   e durabilidade.
• Hipoalergênico, com certificado 
   de inocuidade internacional. 
• Removível e lavável.
• Narigueira e bavete removíveis.

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

PESO
• +/- 1,350 kg.

VENTILAÇÃO
• Superior e frontal, com botões para 
   o controle do fluxo de ar.
• Extratores de ar com efeito Venturi,    
   posicionados na parte posterior do casco.

VISEIRA
• Antirrisco.
• Com filtro UV.
• Dupla curvatura.
• Sistema de troca rápida, para a substituição   
   da viseira, sem a utilização de ferramentas.

Design
 Moderno

Ultraleve Tecido
Antibacteriano Durabilidade

Rápida Reposição 
de PeçasConforto

Viseira com
 Proteção UV

Viseira
Antirrisco shirocapacete.com.br

Tecnologia
Espanhola

Não Requer Uso 
de Ferramentas

FULL FACE

BRNO FOSCO BLACK & GREY
SH-881

Inspirado no circuito de Masaryk, conhecido 
como Brno, na República Tcheca, esse capacete 
combina com a pista que foi desenhada 
especialmente para motos em 1930 e abriga o 
moto GP desde 1965. O acabamento em verniz 
fosco destaca seu estilo Racing Old School.



CASCO
• Moderno, leve, resistente e com   
   excelente visão periférica.
• Confeccionado em resina termoplástica  
   ABS - HP (High Pressure ABS Technology).
• Design aerodinâmico.
• Excelente fluxo de ar (entrada e saída).
• Pintura externa com proteção UV.

CASCO INTERNO (EPS)
• Câmaras técnicas e canais que   
   proporcionam a absorção do impacto 
   e um fluxo de ar contínuo.
• 2 tamanhos: pequeno (P – M)  
   e grande (G – GG).

SISTEMA DE RETENÇÃO
• Cinta jugular com engate rápido 
   micrométrico.

REVESTIMENTO INTERNO (FORRAÇÃO)
• Extremamente confortável.
• Tecidos respiráveis de alta qualidade  
   e durabilidade.
• Hipoalergênico, com certificado 
   de inocuidade internacional. 
• Removível e lavável.
• Narigueira e bavete removíveis.

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

PESO
• +/- 1,350 kg.

VENTILAÇÃO
• Superior e frontal, com botões para 
   o controle do fluxo de ar.
• Extratores de ar com efeito Venturi,    
   posicionados na parte posterior do casco.

VISEIRA
• Antirrisco.
• Com filtro UV.
• Dupla curvatura.
• Sistema de troca rápida, para a substituição   
   da viseira, sem a utilização de ferramentas.

Design
 Moderno

Ultraleve Tecido
Antibacteriano Durabilidade

Rápida Reposição 
de PeçasConforto

Viseira com
 Proteção UV

Viseira
Antirrisco shirocapacete.com.br

Tecnologia
Espanhola

Não Requer Uso 
de Ferramentas

FULL FACE

BRNO FOSCO BLACK & WHITE
SH-881

Inspirado no circuito de Masaryk, conhecido 
como Brno, na República Tcheca, esse capacete 
combina com a pista que foi desenhada 
especialmente para motos em 1930 e abriga o 
moto GP desde 1965. O acabamento em verniz 
fosco destaca seu estilo Racing Old School.



CASCO
• Moderno, leve, resistente e com   
   excelente visão periférica.
• Confeccionado em resina termoplástica  
   ABS - HP (High Pressure ABS Technology).
• Design aerodinâmico.
• Excelente fluxo de ar (entrada e saída).
• Pintura externa com proteção UV.

CASCO INTERNO (EPS)
• Câmaras técnicas e canais que   
   proporcionam a absorção do impacto 
   e um fluxo de ar contínuo.
• 2 tamanhos: pequeno (P – M)  
   e grande (G – GG).

SISTEMA DE RETENÇÃO
• Cinta jugular com engate rápido 
   micrométrico.

REVESTIMENTO INTERNO (FORRAÇÃO)
• Extremamente confortável.
• Tecidos respiráveis de alta qualidade  
   e durabilidade.
• Hipoalergênico, com certificado 
   de inocuidade internacional. 
• Removível e lavável.
• Narigueira e bavete removíveis.

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

PESO
• +/- 1,350 kg.

VENTILAÇÃO
• Superior e frontal, com botões para 
   o controle do fluxo de ar.
• Extratores de ar com efeito Venturi,    
   posicionados na parte posterior do casco.

VISEIRA
• Antirrisco.
• Com filtro UV.
• Dupla curvatura.
• Sistema de troca rápida, para a substituição   
   da viseira, sem a utilização de ferramentas.

Design
 Moderno

Ultraleve Tecido
Antibacteriano Durabilidade

Rápida Reposição 
de PeçasConforto

Viseira com
 Proteção UV

Viseira
Antirrisco shirocapacete.com.br

Tecnologia
Espanhola

Não Requer Uso 
de Ferramentas

FULL FACE

BRNO FOSCO BLACK & ORANGE
SH-881

Inspirado no circuito de Masaryk, conhecido 
como Brno, na República Tcheca, esse capacete 
combina com a pista que foi desenhada 
especialmente para motos em 1930 e abriga o 
moto GP desde 1965. O acabamento em verniz 
fosco destaca seu estilo Racing Old School.



CASCO
• Moderno, leve, resistente e com   
   excelente visão periférica.
• Confeccionado em resina termoplástica  
   ABS - HP (High Pressure ABS Technology).
• Design aerodinâmico.
• Excelente fluxo de ar (entrada e saída).
• Pintura externa com proteção UV.

CASCO INTERNO (EPS)
• Câmaras técnicas e canais que   
   proporcionam a absorção do impacto 
   e um fluxo de ar contínuo.
• 2 tamanhos: pequeno (P – M)  
   e grande (G – GG).

SISTEMA DE RETENÇÃO
• Cinta jugular com engate rápido 
   micrométrico.

REVESTIMENTO INTERNO (FORRAÇÃO)
• Extremamente confortável.
• Tecidos respiráveis de alta qualidade  
   e durabilidade.
• Hipoalergênico, com certificado 
   de inocuidade internacional. 
• Removível e lavável.
• Narigueira e bavete removíveis.

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

PESO
• +/- 1,350 kg.

VENTILAÇÃO
• Superior e frontal, com botões para 
   o controle do fluxo de ar.
• Extratores de ar com efeito Venturi,    
   posicionados na parte posterior do casco.

VISEIRA
• Antirrisco.
• Com filtro UV.
• Dupla curvatura.
• Sistema de troca rápida, para a substituição   
   da viseira, sem a utilização de ferramentas.

Design
 Moderno

Ultraleve Tecido
Antibacteriano Durabilidade

Rápida Reposição 
de PeçasConforto

Viseira com
 Proteção UV

Viseira
Antirrisco shirocapacete.com.br

Tecnologia
Espanhola

Não Requer Uso 
de Ferramentas

FULL FACE

BRNO FOSCO BLACK & PINK
SH-881

Inspirado no circuito de Masaryk, conhecido 
como Brno, na República Tcheca, esse capacete 
combina com a pista que foi desenhada 
especialmente para motos em 1930 e abriga o 
moto GP desde 1965. O acabamento em verniz 
fosco destaca seu estilo Racing Old School.



CASCO
• Moderno, leve, resistente e com   
   excelente visão periférica.
• Confeccionado em resina termoplástica  
   ABS - HP (High Pressure ABS Technology).
• Design aerodinâmico.
• Excelente fluxo de ar (entrada e saída).
• Pintura externa com proteção UV.

CASCO INTERNO (EPS)
• Câmaras técnicas e canais que   
   proporcionam a absorção do impacto 
   e um fluxo de ar contínuo.
• 2 tamanhos: pequeno (P – M)  
   e grande (G – GG).

SISTEMA DE RETENÇÃO
• Cinta jugular com engate rápido 
   micrométrico.

REVESTIMENTO INTERNO (FORRAÇÃO)
• Extremamente confortável.
• Tecidos respiráveis de alta qualidade  
   e durabilidade.
• Hipoalergênico, com certificado 
   de inocuidade internacional. 
• Removível e lavável.
• Narigueira e bavete removíveis.

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

PESO
• +/- 1,350 kg.

VENTILAÇÃO
• Superior e frontal, com botões para 
   o controle do fluxo de ar.
• Extratores de ar com efeito Venturi,    
   posicionados na parte posterior do casco.

VISEIRA
• Antirrisco.
• Com filtro UV.
• Dupla curvatura.
• Sistema de troca rápida, para a substituição   
   da viseira, sem a utilização de ferramentas.

Design
 Moderno

Ultraleve Tecido
Antibacteriano Durabilidade

Rápida Reposição 
de PeçasConforto

Viseira com
 Proteção UV

Viseira
Antirrisco shirocapacete.com.br

Tecnologia
Espanhola

Não Requer Uso 
de Ferramentas

FULL FACE

BRNO FOSCO BLACK & RED
SH-881

Inspirado no circuito de Masaryk, conhecido 
como Brno, na República Tcheca, esse capacete 
combina com a pista que foi desenhada 
especialmente para motos em 1930 e abriga o 
moto GP desde 1965. O acabamento em verniz 
fosco destaca seu estilo Racing Old School.



CASCO
• Moderno, leve, resistente e com   
   excelente visão periférica.
• Confeccionado em resina termoplástica  
   ABS - HP (High Pressure ABS Technology).
• Design aerodinâmico.
• Excelente fluxo de ar (entrada e saída).
• Pintura externa com proteção UV.

CASCO INTERNO (EPS)
• Câmaras técnicas e canais que   
   proporcionam a absorção do impacto 
   e um fluxo de ar contínuo.
• 2 tamanhos: pequeno (P – M)  
   e grande (G – GG).

SISTEMA DE RETENÇÃO
• Cinta jugular com engate rápido 
   micrométrico.

REVESTIMENTO INTERNO (FORRAÇÃO)
• Extremamente confortável.
• Tecidos respiráveis de alta qualidade  
   e durabilidade.
• Hipoalergênico, com certificado 
   de inocuidade internacional. 
• Removível e lavável.
• Narigueira e bavete removíveis.

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

PESO
• +/- 1,350 kg.

VENTILAÇÃO
• Superior e frontal, com botões para 
   o controle do fluxo de ar.
• Extratores de ar com efeito Venturi,    
   posicionados na parte posterior do casco.

VISEIRA
• Antirrisco.
• Com filtro UV.
• Dupla curvatura.
• Sistema de troca rápida, para a substituição   
   da viseira, sem a utilização de ferramentas.

Design
 Moderno

Ultraleve Tecido
Antibacteriano Durabilidade

Rápida Reposição 
de PeçasConforto

Viseira com
 Proteção UV

Viseira
Antirrisco shirocapacete.com.br

Tecnologia
Espanhola

Não Requer Uso 
de Ferramentas

FULL FACE

BYTE BLACK & YELLOW
SH-881

O modelo traz um design high tech e futurista, 
com pintura robotizada e ondas que remetem 
ao mundo virtual. Um modelo para quem busca 
um grafismo moderno e com poucas cores, mas 
que não deixa a desejar no estilo.



CASCO
• Moderno, leve, resistente e com   
   excelente visão periférica.
• Confeccionado em resina termoplástica  
   ABS - HP (High Pressure ABS Technology).
• Design aerodinâmico.
• Excelente fluxo de ar (entrada e saída).
• Pintura externa com proteção UV.

CASCO INTERNO (EPS)
• Câmaras técnicas e canais que   
   proporcionam a absorção do impacto 
   e um fluxo de ar contínuo.
• 2 tamanhos: pequeno (P – M)  
   e grande (G – GG).

SISTEMA DE RETENÇÃO
• Cinta jugular com engate rápido 
   micrométrico.

REVESTIMENTO INTERNO (FORRAÇÃO)
• Extremamente confortável.
• Tecidos respiráveis de alta qualidade  
   e durabilidade.
• Hipoalergênico, com certificado 
   de inocuidade internacional. 
• Removível e lavável.
• Narigueira e bavete removíveis.

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

PESO
• +/- 1,350 kg.

VENTILAÇÃO
• Superior e frontal, com botões para 
   o controle do fluxo de ar.
• Extratores de ar com efeito Venturi,    
   posicionados na parte posterior do casco.

VISEIRA
• Antirrisco.
• Com filtro UV.
• Dupla curvatura.
• Sistema de troca rápida, para a substituição   
   da viseira, sem a utilização de ferramentas.

Design
 Moderno

Ultraleve Tecido
Antibacteriano Durabilidade

Rápida Reposição 
de PeçasConforto

Viseira com
 Proteção UV

Viseira
Antirrisco shirocapacete.com.br

Tecnologia
Espanhola

Não Requer Uso 
de Ferramentas

FULL FACE

FLY RACING
SH-881

O modelo foi inspirado na anatomia de uma 
mosca. As linhas agressivas de patas, olhos 
e asas se misturam com as cores que eram 
utilizadas nos games dos anos 90. O resultado 
é um gráfico moderno que combina os tons da 
época com as linhas radicais do inseto.



CASCO
• Moderno, leve, resistente e com   
   excelente visão periférica.
• Confeccionado em resina termoplástica  
   ABS - HP (High Pressure ABS Technology).
• Design aerodinâmico.
• Excelente fluxo de ar (entrada e saída).
• Pintura externa com proteção UV.

CASCO INTERNO (EPS)
• Câmaras técnicas e canais que   
   proporcionam a absorção do impacto 
   e um fluxo de ar contínuo.
• 2 tamanhos: pequeno (P – M)  
   e grande (G – GG).

SISTEMA DE RETENÇÃO
• Cinta jugular com engate rápido 
   micrométrico.

REVESTIMENTO INTERNO (FORRAÇÃO)
• Extremamente confortável.
• Tecidos respiráveis de alta qualidade  
   e durabilidade.
• Hipoalergênico, com certificado 
   de inocuidade internacional. 
• Removível e lavável.
• Narigueira e bavete removíveis.

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

PESO
• +/- 1,350 kg.

VENTILAÇÃO
• Superior e frontal, com botões para 
   o controle do fluxo de ar.
• Extratores de ar com efeito Venturi,    
   posicionados na parte posterior do casco.

VISEIRA
• Antirrisco.
• Com filtro UV.
• Dupla curvatura.
• Sistema de troca rápida, para a substituição   
   da viseira, sem a utilização de ferramentas.

Design
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Rápida Reposição 
de PeçasConforto

Viseira com
 Proteção UV

Viseira
Antirrisco shirocapacete.com.br

Tecnologia
Espanhola

Não Requer Uso 
de Ferramentas

FULL FACE

FUNNY WHITE
SH-881

O Funny foi inspirado nos grafites dos anos 
80 das cidades europeias . As imagens, formas 
e palavras compõem o design divertido que 
encanta quem é apaixonado pela vida urbana. 
Praticamente único em seu estilo, um modelo 
cartoon old school que é sinônimo de sucesso 
também fora do Brasil.



CASCO
• Moderno, leve, resistente e com   
   excelente visão periférica.
• Confeccionado em resina termoplástica  
   ABS - HP (High Pressure ABS Technology).
• Design aerodinâmico.
• Excelente fluxo de ar (entrada e saída).
• Pintura externa com proteção UV.

CASCO INTERNO (EPS)
• Câmaras técnicas e canais que   
   proporcionam a absorção do impacto 
   e um fluxo de ar contínuo.
• 2 tamanhos: pequeno (P – M)  
   e grande (G – GG).

SISTEMA DE RETENÇÃO
• Cinta jugular com engate rápido 
   micrométrico.

REVESTIMENTO INTERNO (FORRAÇÃO)
• Extremamente confortável.
• Tecidos respiráveis de alta qualidade  
   e durabilidade.
• Hipoalergênico, com certificado 
   de inocuidade internacional. 
• Removível e lavável.
• Narigueira e bavete removíveis.

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

PESO
• +/- 1,350 kg.

VENTILAÇÃO
• Superior e frontal, com botões para 
   o controle do fluxo de ar.
• Extratores de ar com efeito Venturi,    
   posicionados na parte posterior do casco.

VISEIRA
• Antirrisco.
• Com filtro UV.
• Dupla curvatura.
• Sistema de troca rápida, para a substituição   
   da viseira, sem a utilização de ferramentas.
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Rápida Reposição 
de PeçasConforto

Viseira com
 Proteção UV

Viseira
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Tecnologia
Espanhola

Não Requer Uso 
de Ferramentas

FULL FACE

MONOCOLOUR BLACK MATT
SH-881

O preto fosco tem sido a escolha de muitos 
motociclistas. Desde os que buscam um modelo 
discreto até os que optam por um lado Racing 
Old School. O visual Matt traz modernidade e 
tem feito a cabeça de muitos estilos.



CASCO
• Moderno, leve, resistente e com   
   excelente visão periférica.
• Confeccionado em resina termoplástica  
   ABS - HP (High Pressure ABS Technology).
• Design aerodinâmico.
• Excelente fluxo de ar (entrada e saída).
• Pintura externa com proteção UV.

CASCO INTERNO (EPS)
• Câmaras técnicas e canais que   
   proporcionam a absorção do impacto 
   e um fluxo de ar contínuo.
• 2 tamanhos: pequeno (P – M)  
   e grande (G – GG).

SISTEMA DE RETENÇÃO
• Cinta jugular com engate rápido 
   micrométrico.

REVESTIMENTO INTERNO (FORRAÇÃO)
• Extremamente confortável.
• Tecidos respiráveis de alta qualidade  
   e durabilidade.
• Hipoalergênico, com certificado 
   de inocuidade internacional. 
• Removível e lavável.
• Narigueira e bavete removíveis.

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

PESO
• +/- 1,350 kg.

VENTILAÇÃO
• Superior e frontal, com botões para 
   o controle do fluxo de ar.
• Extratores de ar com efeito Venturi,    
   posicionados na parte posterior do casco.

VISEIRA
• Antirrisco.
• Com filtro UV.
• Dupla curvatura.
• Sistema de troca rápida, para a substituição   
   da viseira, sem a utilização de ferramentas.
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Não Requer Uso 
de Ferramentas

FULL FACE

MONOCOLOUR BLACK
SH-881 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
• Moderno, leve, resistente e com   
   excelente visão periférica.
• Confeccionado em resina termoplástica  
   ABS - HP (High Pressure ABS Technology).
• Design aerodinâmico.
• Excelente fluxo de ar (entrada e saída).
• Pintura externa com proteção UV.

CASCO INTERNO (EPS)
• Câmaras técnicas e canais que   
   proporcionam a absorção do impacto 
   e um fluxo de ar contínuo.
• 2 tamanhos: pequeno (P – M)  
   e grande (G – GG).

SISTEMA DE RETENÇÃO
• Cinta jugular com engate rápido 
   micrométrico.

REVESTIMENTO INTERNO (FORRAÇÃO)
• Extremamente confortável.
• Tecidos respiráveis de alta qualidade  
   e durabilidade.
• Hipoalergênico, com certificado 
   de inocuidade internacional. 
• Removível e lavável.
• Narigueira e bavete removíveis.

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

PESO
• +/- 1,350 kg.

VENTILAÇÃO
• Superior e frontal, com botões para 
   o controle do fluxo de ar.
• Extratores de ar com efeito Venturi,    
   posicionados na parte posterior do casco.

VISEIRA
• Antirrisco.
• Com filtro UV.
• Dupla curvatura.
• Sistema de troca rápida, para a substituição   
   da viseira, sem a utilização de ferramentas.
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Antirrisco shirocapacete.com.br
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FULL FACE

MOTEGI BLACK & FLUOR
SH-881

O modelo Motegi é, acima de tudo, a essência 
da marca Shiro que, mesmo sendo espanhola, 
sempre buscou inspiração no Japão para criar 
seus produtos. O gráfico desse modelo foi 
inspirado no circuito japonês que leva o mesmo 
nome, construído pela Honda em 1998, e é a 
casa do moto GP até hoje.



CASCO
• Moderno, leve, resistente e com   
   excelente visão periférica.
• Confeccionado em resina termoplástica  
   ABS - HP (High Pressure ABS Technology).
• Design aerodinâmico.
• Excelente fluxo de ar (entrada e saída).
• Pintura externa com proteção UV.

CASCO INTERNO (EPS)
• Câmaras técnicas e canais que   
   proporcionam a absorção do impacto 
   e um fluxo de ar contínuo.
• 2 tamanhos: pequeno (P – M)  
   e grande (G – GG).

SISTEMA DE RETENÇÃO
• Cinta jugular com engate rápido 
   micrométrico.

REVESTIMENTO INTERNO (FORRAÇÃO)
• Extremamente confortável.
• Tecidos respiráveis de alta qualidade  
   e durabilidade.
• Hipoalergênico, com certificado 
   de inocuidade internacional. 
• Removível e lavável.
• Narigueira e bavete removíveis.

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

PESO
• +/- 1,350 kg.

VENTILAÇÃO
• Superior e frontal, com botões para 
   o controle do fluxo de ar.
• Extratores de ar com efeito Venturi,    
   posicionados na parte posterior do casco.

VISEIRA
• Antirrisco.
• Com filtro UV.
• Dupla curvatura.
• Sistema de troca rápida, para a substituição   
   da viseira, sem a utilização de ferramentas.

Design
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Viseira
Antirrisco shirocapacete.com.br

Tecnologia
Espanhola

Não Requer Uso 
de Ferramentas

FULL FACE

O modelo Motegi é, acima de tudo, a essência 
da marca Shiro que, mesmo sendo espanhola, 
sempre buscou inspiração no Japão para criar 
seus produtos. O gráfico desse modelo foi 
inspirado no circuito japonês que leva o mesmo 
nome, construído pela Honda em 1998, e é a 
casa do moto GP até hoje.

MOTEGI FRANCE
SH-881



CASCO
• Moderno, leve, resistente e com   
   excelente visão periférica.
• Confeccionado em resina termoplástica  
   ABS - HP (High Pressure ABS Technology).
• Design aerodinâmico.
• Excelente fluxo de ar (entrada e saída).
• Pintura externa com proteção UV.

CASCO INTERNO (EPS)
• Câmaras técnicas e canais que   
   proporcionam a absorção do impacto 
   e um fluxo de ar contínuo.
• 2 tamanhos: pequeno (P – M)  
   e grande (G – GG).

SISTEMA DE RETENÇÃO
• Cinta jugular com engate rápido 
   micrométrico.

REVESTIMENTO INTERNO (FORRAÇÃO)
• Extremamente confortável.
• Tecidos respiráveis de alta qualidade  
   e durabilidade.
• Hipoalergênico, com certificado 
   de inocuidade internacional. 
• Removível e lavável.
• Narigueira e bavete removíveis.

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

PESO
• +/- 1,350 kg.

VENTILAÇÃO
• Superior e frontal, com botões para 
   o controle do fluxo de ar.
• Extratores de ar com efeito Venturi,    
   posicionados na parte posterior do casco.

VISEIRA
• Antirrisco.
• Com filtro UV.
• Dupla curvatura.
• Sistema de troca rápida, para a substituição   
   da viseira, sem a utilização de ferramentas.
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FULL FACE

MOTEGI ITALY
SH-881

O modelo Motegi é, acima de tudo, a essência 
da marca Shiro que, mesmo sendo espanhola, 
sempre buscou inspiração no Japão para criar 
seus produtos. O gráfico desse modelo foi 
inspirado no circuito japonês que leva o mesmo 
nome, construído pela Honda em 1998, e é a 
casa do moto GP até hoje.



CASCO
• Moderno, leve, resistente e com   
   excelente visão periférica.
• Confeccionado em resina termoplástica  
   ABS - HP (High Pressure ABS Technology).
• Design aerodinâmico.
• Excelente fluxo de ar (entrada e saída).
• Pintura externa com proteção UV.

CASCO INTERNO (EPS)
• Câmaras técnicas e canais que   
   proporcionam a absorção do impacto 
   e um fluxo de ar contínuo.
• 2 tamanhos: pequeno (P – M)  
   e grande (G – GG).

SISTEMA DE RETENÇÃO
• Cinta jugular com engate rápido 
   micrométrico.

REVESTIMENTO INTERNO (FORRAÇÃO)
• Extremamente confortável.
• Tecidos respiráveis de alta qualidade  
   e durabilidade.
• Hipoalergênico, com certificado 
   de inocuidade internacional. 
• Removível e lavável.
• Narigueira e bavete removíveis.

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

PESO
• +/- 1,350 kg.

VENTILAÇÃO
• Superior e frontal, com botões para 
   o controle do fluxo de ar.
• Extratores de ar com efeito Venturi,    
   posicionados na parte posterior do casco.

VISEIRA
• Antirrisco.
• Com filtro UV.
• Dupla curvatura.
• Sistema de troca rápida, para a substituição   
   da viseira, sem a utilização de ferramentas.
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FULL FACE

O modelo Motegi é, acima de tudo, a essência 
da marca Shiro que, mesmo sendo espanhola, 
sempre buscou inspiração no Japão para criar 
seus produtos. O gráfico desse modelo foi 
inspirado no circuito japonês que leva o mesmo 
nome, construído pela Honda em 1998, e é a 
casa do moto GP até hoje.

MOTEGI BLACK & RED
SH-881



CASCO
• Moderno, leve, resistente e com   
   excelente visão periférica.
• Confeccionado em resina termoplástica  
   ABS - HP (High Pressure ABS Technology).
• Design aerodinâmico.
• Excelente fluxo de ar (entrada e saída).
• Pintura externa com proteção UV.

CASCO INTERNO (EPS)
• Câmaras técnicas e canais que   
   proporcionam a absorção do impacto 
   e um fluxo de ar contínuo.
• 2 tamanhos: pequeno (P – M)  
   e grande (G – GG).

SISTEMA DE RETENÇÃO
• Cinta jugular com engate rápido 
   micrométrico.

REVESTIMENTO INTERNO (FORRAÇÃO)
• Extremamente confortável.
• Tecidos respiráveis de alta qualidade  
   e durabilidade.
• Hipoalergênico, com certificado 
   de inocuidade internacional. 
• Removível e lavável.
• Narigueira e bavete removíveis.

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

PESO
• +/- 1,350 kg.

VENTILAÇÃO
• Superior e frontal, com botões para 
   o controle do fluxo de ar.
• Extratores de ar com efeito Venturi,    
   posicionados na parte posterior do casco.

VISEIRA
• Antirrisco.
• Com filtro UV.
• Dupla curvatura.
• Sistema de troca rápida, para a substituição   
   da viseira, sem a utilização de ferramentas.
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Antirrisco shirocapacete.com.br
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FULL FACE

O modelo Motegi é, acima de tudo, a essência 
da marca Shiro que, mesmo sendo espanhola, 
sempre buscou inspiração no Japão para criar 
seus produtos. O gráfico desse modelo foi 
inspirado no circuito japonês que leva o mesmo 
nome, construído pela Honda em 1998, e é a 
casa do moto GP até hoje.

MOTEGI BLACK SPACE
SH-881



Tecnologia
Espanhola

www.shirocapacete.com.br
#Shirocapacete


