
Wzmocniona poWłoka SFL
Atestowana skorupa wykonana  
w technologii SFL, znacznie lżejsza oraz 
wytrzymalsza. Stosowana w modelu 
REBEL.

zapięcie DD
Najprostsze jednak najodporniejsze 
oraz najbardziej bezpiecznie 
rozwiązanie.

Szeroki Wizjer Sai
Wizjer jest przedłużony z każdej strony  
o 5mm, co zapewnia szersze pole widzenia. 
Stosowany w modelu REBEL.

ręczne Wykonanie
Każdy kask ARAI jest ręcznie wykonany. 
Około 18 godzin zajmuje wykonanie 
pojedynczego egzemplarza.

WSzechStronne zaStoSoWanie
Kask ARAI TOUR-X4 można dowolnie 
konfigurować. Daszek oraz wizjer można 
zdemontować, przez co kask ma szerokie 
zastosowanie. 

WentyLacja DyFuzoroWa
Dzięki specjalnemu daszkowi dostarczana 
jest większa ilość powietrza do wlotów 
przednich. Następnie gorące powietrze 
odprowadzane jest przez tylne dyfuzory. 

reguLoWana kurtyna
System regulowanej kurtyny powoduje 
zmniejszenie turbulencji w okolicach szyi 
oraz skutecznie ochrania przed pędem 
powietrza. Stosowana w modelach 
Quantum oraz Quantum ST.

Wzmocnienie pB
Wzmocnienie PB jest to specjalna taśma  
z włókien szklanych umieszczona na czole 
kasku, poprawiająca o 40% odporność na 
uderzenia. Dotyczy tylko kasku RX-7 GP. Wiele innowacyjnych 

rozwiązań jakie 
wprowadził 
Arai zostało 

skopiowanych przez 
innych producentów 

kasków.

pięcioLetnia gWarancja

GWARANCJI
5lat

Wzmocniona poWłoka Snc
Atestowana skorupa wykonana  
w technologii SNC, składająca się  
z kilku warstw włókien szklanych 
wzmacnianych specjalną siatką.

różne rozmiary poWłoki 
zeWnętrznej  
Pięć rozmiarów skorupy pozwalających na 
idealne dopasowanie kasku do głowy  
i zapewnienie optymalnej grubości skorupy 
wewnętrznej.

3-StreFoWy epS
Skorupa wewnętrzna wykonana  
z materiału EPS o trzech różnych 
gęstościach aby maksymalnie pochłonąć 
siłę uderzenia.

certyFikaty ece oraz SneLL
Kask RX-7 GP jest jednym  
z nielicznych, które posiadają zarówno 
certyfikat ECE 22-05 jak  
i SNELL M2010.

reStrykcyjne teSty arai
Pięciokrotna, drobiazgowa kontrola 
każdego kasku w czasie procesu produkcji 
oraz zaawansowane testy są domeną firmy 
ARAI.

zWiękSzenie komFortu
Poduszki policzkowe opcjonalnie  
w kilku rozmiarach pozwalające na idealne 
dopasowanie kasku.

Wnętrze 
Wyjmowane wnętrze wykonane  
z chłonnego materiału Dry-Cool, 
dopasowującego się do kształtu twarzy.

SyStem erS
System awaryjnego wyciągania poduszek 
policzkowych, umożliwiający w razie wypadku 
zdjęcie kasku bez narażania kierowcy na 
urazy karku lub głowy.

zeWnętrzna poWłoka ScLc
Aż 40% wytrzymalszy materiał na 
zgniatanie oraz rozszerzanie. Stosowana  
w modelach Quantum oraz Quantum ST. Arai to marka 

najczęściej używana 
przez profesjonalnych 

zawodników  
w wyścigach F1  
oraz Man TT.

Arai jest 
najbezpieczniejszym 
kaskiem na świecie.

Arai jest w 100% ręcznie 
produkowany w Japonii 

od 1937r.

Wyłącznie w Arai 
kask zawodnika jest 

identyczny z kaskiem 
który możesz kupić 

w sklepie.
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wentylacja górna w pełni regulowana, wielokanałowa: 
szeroko rozstawione wloty przednie zintegrowane  
z otworami wentylacyjnymi na wizjerze oraz 
dyfuzorem tylnym zapewniają idealne ochłodzenie 
górnej części głowy i twarzy

przetłoczenia na boku kasku poprawiające 
sztywność konstrukcji

skorupa wewnętrzna wykonana z materiału EPS 
o trzech różnych gęstościach, aby maksymalnie 
pochłonąć siłę uderzenia

system awaryjnego wyciągania poduszek policzkowych, 
umożliwiający zdjęcie kasku bez narażania kierowcy na 
urazy karku lub głowy

trzykrotna, drobiazgowa kontrola każdego kasku  
w czasie procesu produkcji 

wyjmowane wnętrze, wykonane  
z oddychającego i chłonnego materiału  
Dry-Cool, dopasowującego się do kształtu 
twarzy

idealne wyważenie odciążające kark

dostępność wszystkich części zamiennych

kształt skorupy maksymalnie zbliżony do wyglądu 
ludzkiej głowy zapewniający idealny opływ powietrza 

przetłoczenia na bokach kasku poprawiające 
opływ powietrza

Według JD Power - 
największej amerykańskiej 
agencji badającej opinię 

publiczną w branży 
motoryzacyjnej Arai jest 
marką, której klienci już 

ponad 13 lat z rzędu deklarują 
najwyższy poziom satysfakcji 

z produktu.

bezpieczne zapięcie DD

wizjer z wkładką Anti- Fog (pinlock), 
zintegrowany z wlotami powietrza, wykonany 
z materiałów odpornych na zarysowania  
i odkształcenia

system pozwalający na „rozszczelnienie” wizjera, aby 
doprowadzić jeszcze więcej powietrza na twarz oraz 
odparować szybkę (w kaskach integralnych)

zabezpieczenie zapobiegające 
przypadkowemu otwarciu wizjera

deflektor na nos ograniczający parowanie szyby 

kołnierz zapobiegający podwiewaniu powietrza do 
kasku i zmniejszający turbulencje

otwory wylotowe zintegrowane z dyfuzorem 
poprawiającym opływ powietrza wokół kasku 
oraz zmniejszającym turbulencje

wentylacja przednia i boczna: wlot szczękowy oraz 
tylnymi dyfuzorami, zapewnia idealne doprowadzenie 
chłodnego powietrza, odprowadzenie gorąca i wilgoci 
oraz zapobieganie parowaniu wizjera

poduszki policzkowe, opcjonalnie w kilku rozmiarach, 
pozwalające na idealne dopasowanie kasku

wyściółka środkowa, w różnych rozmiarach, 
dająca możliwość optymalnego dopasowania 
kasku

pięć rozmiarów skorupy pozwalających na 
idealne dopasowanie kasku do głowy oraz 
zapewnienie optymalnej grubości skorupy 
wewnętrznej

Arai przeprowadza najbardziej 
restrykcyjne testy swoich kasków: 

oprócz testów wymaganych do 
homologacji, posiada własne 

laboratorium,  
w którym testuje się kaski 

dla większych niż wymagane 
obciążeń.
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Wentylacja W kaskach aRaI

5 wlotów powietrza/ 
7 wylotów powietrza

4 wloty powietrza/
 5 wylotów powietrza

7 wlotów powietrza/ 
6 wylotów powietrza

6 wlotów powietrza/ 
8 wylotów powietrza

MODELE KASKÓW OPEN FACE / OFF ROAD

6 wlotów powietrza/ 
7 wylotów powietrza

5 wlotów powietrza/ 
5 wylotów powietrza

5 wlotów powietrza/ 
6 wylotów powietrza

4 wloty powietrza/ 
5 wylotów powietrza

MODELE KASKÓW FULL FACE

Wentylacja W kaskach aRaI



emergency cheekpaD 
reLeaSe SyStem 

materiały WeWnętrzne

Pomaga w zminimalizowaniu 
hałasu powodowanego przez wiatr 
i jednocześnie wypycha gorące 
powietrze z obszaru twarzy. 
Zabezpiecza szyję przed uderzeniem 
rykoszetem od odłamków leżących 
na drodze.

Dry cool™ - materiał Dry 
Cool™ Arai odprowadza szybko  
i wydajnie ciepło oraz wilgoć  
z dala od głowy.

eco – pure™ - nowa 
ekskluzywna wkładka Eco-
pure™ z antybakteryjnym 
materiałem zachowuje świeżość 
przez długi czas.

Brushed nylon – delikatny  
i gładki, a jednocześnie trwały 
materiał, zapewnia balans 
wszystkich pożądanych 
właściwości niezbędnych  
w wyściółce kasku.

Wnętrze micro Fit 

kieSzeŃ na zeStaW 
auDio 

poLiczki micro Fit 

Ta przełomowa, często powielana 
przez inne firmy innowacja Arai 
była zaprojektowana tak, aby 
ułatwić dostęp do głowy rannego 
motocyklisty. Polegała ona na 
stworzeniu kasku łatwiejszym do 
zdjęcia przez wyszkolony zespół 
medyczny.

Zdejmowalne wkładki skroniowo-
ciemieniowe Arai dają możliwość 
uzyskania 5 mm więcej przestrzeni 
wewnątrz kasku.

W nowym Quantum-ST PRO 
znajdują się łatwo formowalne 
kieszonki na głośniki, umiej-
scowione w okolicach uszu, 
gwarantujące dopasowanie  
i dobry dźwięk.

Wkładki policzkowe posiadają 
zdejmowalną warstwę o grubości 
5 mm, co daje jeszcze więcej 
możliwości zapewnienia sobie 
perfekcyjnego dopasowania  
i komfortu.

reguLoWany SpoiLer 
poDBróDka

Dla jesZcZe WIĘksZeGO kOMFORtU!

Występuje w modelach: RX-7 RC / RX-7 GP / 
QUANTUM-ST PRO / REBEL / TOUR-X 4 / ASTRO-LIGHT

Występuje w modelach: RX-7 RC / RX-7 GP / X-TEND RAM / ROUR-X 4 / 
MX-V / SZ-RAM 4 / ASTRO-LIGHT / SZ-LIGHT / VX-PRO JUNIOR

Występuje w modelach: RX-7 RC / RX-7 GP / QUANTUM-ST PRO / MX-V / TOUR-X 4

Występuje w modelach: RX-7 RC / RX-7 GP / 
QUANTUM-ST PRO / MX-V / CHASER-V PRO / 
CHASER-V / REBEL / SZ-RAM 4 / TOUR-X 4

Występuje w modelach: REBEL / 
CHASER-V / QUANTUM-ST PRO / SZ-RAM 
4 /  CHASER-V PRO

Występuje w modelach: CHASER-V PRO / X-TEND / REBEL / FREEWAY-2 / 
PENTA / AXCES-II 

Występuje w modelach: QUANTUM-ST 
PRO / MX-V / CHASER-V PRO 

Występuje w modelach: RQUANTUM-ST PRO / CHASER-V PRO

Fixed Air Spoiler: CHASER-V PRO

cFc - najwyższa technologia zaprojektowana przez Arai dla kasku GP-6RC F-1 
wykorzystuje włókno węglowe, opracowane dla potrzeb lotnictwa oraz wiązania 
żywicami Arai. Skorupa jest wzmocniona wiązką niezwykle silnych włókien,  
w pasku mającym rozproszyć ładunki energii kierując je bokiem, wzdłuż powierzchni 
skorupy. W strefie przedniej wiązka zwiększa siłę skorupy bez dodawania jej grubości 
czy ciężaru, a także pozwala na użycie jeszcze cieńszej wkładki wewnętrznej, co 
bardzo poprawia widoczność w górnym obszarze – właściwość szczególnie ważna 
w integralnym kasku.

sclc - najnowsze lotnicze włókna, mające o 30% większą siłę w opieraniu 
się procesom rozszerzania i gięcia niż standardowe włókna szklane, stanowią 
większość w skorupie SCLC. Chociaż ten wynalazek jest droższy niż większość 
włókien szklanych (a nawet niektórych włókien węglowych), zapewnia niezwykłą 
elastyczność i wytrzymałość, która maksymalizuje integralność skorupy. Specjalnie 
zaprojektowana mechanicznie rozszerzona włóknista podkładka umieszczona 
pomiędzy wewnętrznymi i zewnętrznymi warstwami laminatów z super włókien, 
jest używana do wzmocnienia i związania tych dwóch warstw bez zwiększania 
ciężaru kasku.

sFl - ściśle kontrolowana pod względem jakości konstrukcja używa specjalnych 
warstw pełnych włókien znajdujących się zaraz przy powierzchni skorupy  
i połączonych specjalnymi żywicami Arai. Dzięki takiemu rozwiązaniu, w razie 
wypadku, skorupa wykorzystuje swoją wytrzymałość, integralność strukturalną  
i elastyczność uderzeniową i rozprasza energię uderzenia po możliwie największej 
powierzchni całego kasku.

PB - snc - firmowy Peripheral Belt, zaczerpnięty z technologii F-1, 
maksymalizuje wytrzymałość skorupy i zwiększa jej elastyczność przy jednocześnie 
niskiej wadze. Umieszczona w poprzek wierzchołka wizjera wiązka pozwala na 
zamontowanie cieńszego wnętrza kasku, które poprawia widoczność, co jest 
bardzo przydatne w kasku integralnym. Specjalna siatka strukturalna z kompozytu 
jest dodatkowym fizycznym łączeniem, obok żywicznego, wielu warstw włókien  
i wzmacnia materiały w skorupie.

kOnstRUkcja skORUPy


