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ENJOY 
YOUR 
FREEDOM.
 It’s a SCHUBERTH.

PARA MOTOCICLISTAS.  
E PILOTOS. PARA 
EXPLORADORES.  

E SONHADORES. PARA       
QUALQUER DESAFIO. PARA 

QUALQUER TERRENO.  
A PAIXÃO. E A PROFISSÃO.  

A AVENTURA DIÁRIA.  
E SEM DESCULPAS.  

NÓS TRANSPIRAMOS CADA
DETALHE, PORQUE 

ADORAMOS O QUE FAZEMOS. 
ESTE É NOSSO MODO DE VIDA. 

ISTO É A SCHUBERTH.



E1
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O conforto de um capacete 
modular, o design e a sensação 
de um capacete de aventura 
moderno, a segurança de um 
capacete SCHUBERTH! 

Para os aventureiros modernos 
que procuram o que há de melhor:  
máxima performance com 
segurança, conforto e protecção.  
A flexibilidade necessária para 
a sua próxima aventura, sem 
qualquer comprometimento. 

Descubra o mundo com o novo E1.

n  Para um maior aporte de ar fresco. Um 
    ventilador adicional ajustável na zona da 
    queixeira garante-lhe um fluxo pleno de ar 
    fresco nas viagens longas e nos percursos 
    fora de estrada. 

n    Perfeitamente preparado para qualquer 
aventura. Três posições de fixação da pala, 
Cinco opções para a viseira de sol,, sete visei-
ras de cores diferentes.

n    Antenas integradas. 
Duas antenas integradas para uma melhor 
recepção de rádio e para um maior alcance 
de intercomunicação. Perfeitamente prepara-
do para o SRC-System™.

EXPLORE OS SEUS LIMITES
On and off the roads.

Todas as cores e decorações em WWW.SCHUBERTH.COM

44

PVP   CORES SÓLIDAS 649€    DECORAÇÕES 729€  

Matt Black Matt Anthracite Glossy WhiteHunter Blue

Hunter Red

Hunter Yellow



SR2
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NEVER GIVE UP.
 It’s all about performance.

Um capacete para motociclistas ambiciosos e com um perfil desportivo e para 
pilotos profissionais. O SR2 é um capacete desportivo, desenvolvido para propor-
cionar um comportamento perfeito em pista. Graças à sua avançada aerodinâmi-
ca, o capacete apresenta uma estabilidade inabalável, sem qualquer tendência de 
levantamento mesmo a velocidades elevadas.
Spoiler melhorado - aerodinâmica aperfeiçoada . Em pequenos percursos, na au-
toestrada ou em pista: o SR2 tem sempre uma estabilidade notável. 

n O fecho duplo-D permite um ajuste   
 simples e preciso da correia de queixo,   
 mantendo a sua fiabilidade. 
n Visão desportiva de primeira classe:   
 a viseira 2D potencia os benefícios dos   
 tears offs. Viseira anti-embaciamento  
 de grandes dimensões - proporciona  
 um campo de visão perfeito e 100% livre  
 de condensação. 

Todas as cores e decorações em WWW.SCHUBERTH.COM

PVP   CORES SÓLIDAS 669€    DECORAÇÕES 749€  

Pilot Grey

Lightning Red

Glossy White Matt Black Lightning Yellow



88

C3PRODO YOUR THING.
Wherever. Whatever. Whenever.

O capacete mais popular de toda a 
gama da SCHUBERTH. Um capace-
te polivante em termos de funciona-
lidade, conforto e protecção.

O spoiler confere-lhe um comporta-
mento aerodinâmico de excelência em 
qualquer situação.

Sem tendência a levantar. Sem turbu-
lência. 

O forro interior de alta qualidade, 
composto por Coolmax® e microfi-
bras, o sistema de ventilação otimiza-
do e as suas características aeroa-
cústicas únicas, tornam o C3 PRO 
no capacete ideal para mototurismo e 
percursos velozes.

-
n Sem tendência elevatória 
 Zero turbulência – graças à otimização  
 em túnel de vento 
n Leve e compacto 
 2 calotas compactas, apenas. 1,570 g  
 incluindo a viseira de sol (tamanho M)
n Excepcionalmente silencioso. 
 o capacete da SCHUBERTH mais silien  
 cioso de sempre
n Duas antenas integradas para um maior  
 alcance de intercomunicação e uma melhor  
 recepção de rádio. Perfeitamente prepara- 
 do para o SRC-System™.Todas as cores e decorações em WWW.SCHUBERTH.COM

Issue
18 / 2013

Issue 
6 / 2013

Issue 6 / 2013

PVP   CORES SÓLIDAS 599€    CORES METALIZADAS 629€    DECORAÇÕES 679€  

Glossy White

Matt BlueGlossy Silver

Matt AnthraciteGlossy Black

Matt Black

Observer Grey

Observer Yellow

Classic Red

Observer White



Drag Yellow Glossy White Matt Black

S2SPORT
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BORN TO  
GO AHEAD.
 It’s an all-rounder.

Todas as cores e decorações em WWW.SCHUBERTH.COM

O rácio perfeito entre peso, dimensão compacta, aero-
dinâmica, aeroacústica e desempenho desportivo. Para 
uso diário: sendo o mototurismo e mototurismo desportivo 
a sua especialidade, o S2 SPORT também passa com 
distinção no teste de pista. Com um fecho duplo-D para 
uma maior segurança na utilização desportiva. Agra-
davelmente fresco graças ao seu sistema de ventilação 
inteligente e à sua aerodinâmica otimizada com um novo 
spoiler. O S2 SPORT é especificamente ajustado a uma 
posição de condução mototuristica e mototuristica despor-
tiva e permanece estável no fluxo de vento. Simplesmente 
vai adorá-lo!

n   S2 Sport - Visão de alta tecnologia 
garantida. Sem condensação. Com uma  
“posição  urbana” para um ventilação 
máxima em percursos curtos.

n   O melhor especialmente ao amanhecer: 
O S2 Sport também tem uma viseira de 
sol incorporada.

n   Antenas integradas 
Duas antenas integradas para uma melhor 
recepção de rádio e para um maior alcance 
de intercomunicação. Perfeitamente prepa-
rado para o SRC-System™.

Is
su
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Issue 12 / 2012

PVP   CORES SÓLIDAS 479€    DECORAÇÕES 569€  

Drag Red
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JUST RELAX.
It’s a SCHUBERTH.

SRC-SYSTEM™.
Porque não está só.

M1
O INOVADOR CAPACETE JET DA SCHUBERTH

A cor e o design do M1  podem ser ajustados às preferên-
cias individuais de cada um. Inspirado por apaixonados do 
motociclismo - desenvolvido e fabricado com a testada e 
reconhecida tecnologia de segurança da SCHUBERTH.
O design flexível não deixa nenhum desejo por satisfazer!  
Desenhe o seu M1. Sete cores de calota, cinco viseiras de 
cores diferentes, duas variantes de cor para o ventilador e 
para a pala e forros interiores em duas cores, oferecem-lhe 
um vasto leque de possibilidades. Numa scooter, naked ou 
desportiva de turismo, o M1 é sempre o seu melhor com- 
panheiro.

Plug & Play: Todos os componentes, como o microfone ocul-
to, os auscultadores e cabos já estão pré-instalados de série.

Issue
18 / 2013

PVP   399€  

Todas as cores e decorações em WWW.SCHUBERTH.COM

n Cinco viseiras de cores 
    diferentes: 
 Transparente, escurecida,  leve-     
    mente escurecida, prata ou azul 
    espelhada 
n Mecanismo de remoção rápida    
    para a viseira, viseira  
    antiembaciante    
n Cinco viseiras de sol de cores
 diferentes: 80% escurecida,  
 transparente, amarela de  
    alta-definição, azul ou prata
    espelhada 

Vienna 
White

Berlin 
Black

London 
Matt Black

Amsterdam 
Anthracite

Música, navegação por gps, chamadas telefónicas ou inter-
comunicação condutor-passageiro.
Tudo é possível com o SRC-SYSTEM™. Basta encaixar o 
módulo do SRC-SYSTEM™ na porta posterior do capacete.

Madrid
Metal

Paris Blue
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JUST THE RIGHT STYLE. 
Helmets exclusively made for you.C3PRO

 WOMEN

O forro interior do C3 PRO WOMEN foi especialmente desenvolvido para mulheres: ofe-
recendo um melhor envolvimento da cabeça e um acompanhamento perfeito dos con-
tornos do rosto feminino . O C3 PRO WOMEN oferece um acolchoamento extra para as 
laterais da face e uma forma ideal, proporcionando melhor conforto e mais segurança.  
A combinação de materiais de alta qualidade cria um revestimento antialergénico e anti-
bacteriano, ao passo que a cor rubi do seu interior enfatiza o seu carácter feminino.  

n   O forro interior é constituído por:  
selecção cuidada de materais como o 
COOLMAX®, o Interpower® e o Thermo-
cool®  

n     Fecho: Ajuste preciso da correia de 
queixo através do seu prático sistema  
de fecho.

n    Viseira de sol integrada. Basta um sim-
ples movimento para descer ou subir  
a viseira de sol.  

n   Antenas integradas 
Duas antenas integradas para uma melhor 
recepção de rádio e para um maior alcance 
de intercomunicação. Perfeitamente prepa-
rado para o SRC-System™.

Todas as cores e decorações em WWW.SCHUBERTH.COM

Issue
18 / 2013

Issue 6 / 2013

Issue   
6 / 2013

Issue 6 / 2013

PVP   CORES SÓLIDAS 599€    PEARL WHITE 629€    DECORAÇÕES 679€  

Glossy White Classic Silver Matt Black

Pearl White
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C3BASIC

O C3 BASIC é um clássico moderno dentro do universo dos capacete modulares  
e é o melhor amigo em todas as viagens, oferecendo níveis máximos de conforto  
e segurança.  
Este capacete modular, líder na sua categoria,  impressiona pela ergonomia, versa- 
tilidade e facilidade de usar. Graças à viseira de sol integrada, o C3 BASIC está 
preparado para quaisquer condições meteorológicas e de luminosidade que possa 
encontrar nas suas viagens.  
A condensação é prevenida através da viseira anti-embaciante. As suas
características aerodinâmicas e o conforto que proporciona durante as via ens, 
fazem com que o C3 BASIC se destaque no meio da multidão. 

Todas as cores e decorações em WWW.SCHUBERTH.COM

n   Sistema de fecho. Equipado de série com um fecho de acção rápida. 

n   Viseira de sol integrada. A viseira de sol permite um ajuste rápido em 
função das condições de luminosidade. 

n   Viseira anti-embaciante. Ajuda a evitar a condensação. 

ENJOY.
It’s a SCHUBERTH.

Issue 6 / 2013

Issue
18 / 2013

PVP   399€ 

Glossy White

Matt Black
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SRCS C3 SRCS M1 

PVP   299€  

O intercomunicador SRCS™ 
(Schuberth Rider Commu-
nication System) mantém 
os motociclistas atualizados, 
permitindo-lhes que usem  
o telemóvel e que comuni- 
quem com o passageiro  
ou outros motociclistas  
no grupo.  
A forma de integração “plug 
& play” nos capacetes C3  
e C3 Lady é simples e prati-
camente instantânea.  
Mais detalhes, vídeos e  
a aplicação interativa em: 
www.schuberth.com/ 
src-system

Sistema de comunicação 
SRCS™ M1 
Muito intuitivo, fácil de 
utilizar, com apenas três 
botões, totalmente integra-
do no capacete. Concebido 
pela Cardo Systems, líder 
do mercado no fabrico de 
sistemas de comunicação 
Bluetooth. 
Não exige qualquer insta-
lação e para utilizar basta 
encaixar o módulo na 
porta traseira do capacete. 
À excepção do módulo, 
nenhum dos restantes 
componentes é visível pelo 
utilizador. Tanto o microfone 
como as colunas (ocultos 
nas laterais) encontram-se 
pré-instalados de série. 

MODELOS  SRCS™ M1   PVP   179€  
 SRCS™ M1 DUO   PVP   299€  

TM TM
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SRCSYSTEMTM

SRCSYSTEM
PRO

TM

Com o Schuberth rider communication system pode estar sempre ligado. 
Pode comunicar com o passageiro e com outros motociclistas, ouvir rádio ou 
receber instruções de navegação através do seu GPS. Pode ainda ligar o seu 
telemóvel e usar os seus recursos para fazer chamadas telefónicas ou ouvir 
música. 
Todos os SRC systems™ podem ser instalados de forma “Plug & Play” nos 
respetivos capacetes.  

n Intercomunicador
 

 

Conferência entre 2 ou 3  
 participantes

n Telemóvel + GPS  
 suporta ligações Bluetooth®   
 a telemóveis e sistemas de  
 navegação por GPS

n MP 3 suporta ligações stéreo  
 a leitores de MP3 

n Rádio-RDS (integrado)
 

 

Informações de trânsito, mesmo  
 enquanto conduz

Mais detalhes, videos  
e aplicações interativas em: 
WWW.SCHUBERTH.COM

SRC-SYSTEM™  
for S2 and S2  SPORT

n  Intercomunicador
 

 

Conferência até 4 participantes
 comunicação moto-a-moto até  
 1 Km

n  Telemóvel + GPS  
suporta ligações Bluetooth®  
a telemóveis e sistemas de  
 navegação por GPS

n  MP 3 suporta ligações stéreo  
a leitores de MP3 

n  Rádio-RDS (integrado)
 

 

Informações de trânsito, mesmo 
enquanto conduz

SRC-SYSTEM™ PRO 
for E1, C3 PRO and  
C3 PRO WOMEN 

PVP   345€  PVP   345€  
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intercomunicadores CARDO

Cardo PackTalk
Início da tecnologia de terceira 
geração: a geração “rede virtual”!
O scala rider® PACKTALK™ vem equipado com 
a mais avançada tecnologia de comunicação 
entre motociclistas – a DMC™ (Dynamic 
Meshwork Communication), - que irá reinventar 
a sua experiência como motociclista. Esta 

nova e inovadora tecnologia marca o início 
da 3ª geração de sistemas de comunicação, 
permitindo que o grupo se mantenha ligado 
através de uma rede virtual. Qualquer membro  
pode juntar-se ocasionalmente, sair e regressar  

sem comprometer a conversa. O PACKTALK 
incorpora as tecnologias DMC e Bluetooth, 
que são complementares. O modo de 
intercomunicação DMC oferece uma 
tecnologia inovadora para a comunicação em 
grupo. Uma das características da tecnologia 
DMC é a auto-adaptação, que faz com que a 
comunicação entre os elementos nunca se 
seja comprometida, independentemente das 
alterações do meio envolvente.
O modo Bluetooth proporciona-lhe liberdade 
para realizar chamadas via telemóvel, receber 
instruções de navegação, ouvir música (via 
A2DP ou Rádio FM integrado) e conectar-se  
por meio do intercomunicador a outros 
sistemas de comunicação Bluetooth. Pode 

ainda optar por usar o seu smartphone ou 
tablet para controlar o PACKTALK através da 
aplicação Cardo SmartSet e do seu controlo 
remoto.
Faça chamadas via intercomunicador ou 
telemóvel, ouça música e rádio e personalize 
as suas configurações, através dos 
dispositivos móveis Android ou iOS.
Comunicação em grupo – como deveria ser 
desde sempre.

No modo DMC permite a intercomunicação em conferência 
até 15 utilizadores PACKTALK, até 8 km com Full Duplex. 
Rede virtual ajustável para ligação contínua. No modo 
Bluetooth permite ligação simultânea até 4 participantes, 
alternância na comunicação “1+8”; Click-to-Link para ligações 
espontâneas via intercomunicador.  

CARDO PACK TALK   PVP   329,95€    CARDO PACK TALK DUO  PVP   549,95€  

Intercomunicação  
Modo DMC: para chamadas com múltiplos participantes (até 
15) através de uma rede privada; faça/receba/rejeite chamadas 
utilizando o recurso de comando por voz ou pressionando o bo-
tão; modo conferência entre uma chamada externa condutor/
passageiro; intercomunicação moto-a-moto até 8 km 
Modo Bluetooth: conferência com 4 participantes (Full Duplex); 
intercomunicação alternada “1+8” intercomunicação Click-
-to-Link para conversas espontâneas com outros utilizadores 
Scala Rider

Rádio FM: com memória para 6 estações e RDS 
Autonomia com o rádio ligado: 8-10 horas
Partilha de música: condutor e passageiro podem ouvir música 
através do mesmo dispositivo A2DP/AVRCP
Cardo Community: com recursos sociais; personalização do 
dispositivo e atualização do software
Autonomia em conversação: até 13 horas
Autonomia em modo de espera: até uma semana
Outras ligações suportadas: telemóveis, GPS, leitores de MP3, 
ligação para auscultadores com jack de 3,5 mm



SMARTPACK   PVP   289,95€    SMARTPACK DUO  PVP    499,95€  

Intercomunicação 
Modo Bluetooth: moto-a-moto até 1,6 km de distância entre 4 
participantes; condutor-passageiro; intercomunicação alternada 
entre 9 motociclistas (1+8) 
Modo DMC: moto-a-moto até 5 km de distância entre 4 
participantes
Autonomia em conversação: 10 horas
Autonomia em modo de espera: 1 semana
Rádio FM: com memória para 6 estações e RDS 
Autonomia com o rádio ligado: 8-10 horas
Partilha de música: condutor e passageiro podem ouvir música 
através do mesmo dispositivo A2DP (ex. Leitores de MP3) 
Outras ligações suportadas: telemóveis, GPS e leitores de MP3. 
Ligação para auscultadores com jack de 3,5mm 
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intercomunicadores CARDO

SMARTPACK/SMARTPACK Duo
O scala rider® SMARTPACK™ tem a bordo 
a nova e revolucionária tecnologia DMC™ 
(Dynamic Meshwork Communication) assim 
como  Bluetooth®,  oferecendo o melhor 
dos dois mundos. O modo Bluetooth permite 
comunicar com outros dispositivos que não 
tenham tecnologia DMC™. Utilize o seu 
telemóvel, receba instruções de navegação 
através do GPS e oiça música (via A2DP). 

O que é DMC e qual a diferença em relação  
à tecnologia Bluetooth tradicional? 
DMC consiste numa tecnologia avançadíssima, 
desenvolvida pela Cardo para mudar de 
forma radical, a forma de comunicação entre 
os motociclistas. Ao invés da conexão de 
intercomunicação do tipo “corrente-daisy”, 
presente no Bluetooth tradicional, que limita 
a comunicação do grupo sempre que algum 
membro fica fora do raio de alcance, o grupo 
DMC™ é conectado através de uma rede 

dinâmica assegurando que a comunicação 
se mantém ininterrupta a todo o momento. 
No modo de Intercomunicação DMC™ do 
SMARTPACK™, um grupo de 4 motociclistas 
pode comunicar entre si a uma distância 
considerável de 5 km. Qualquer um dos 
motociclistas pode sair/juntar-se ao grupo,  
ou receber chamadas a qualquer momento, 
sem comprometer a conversação dos 
restantes membros. 
Através da aplicação Cardo SmartSet e do 
seu recurso de controle remoto, pode usar 
o seu smartphone ou tablet para controlar 
o SMARTPACK™. Faça chamadas de 
intercomunicação ou telefone, oiça música  
ou rádio e personalize as configurações do  
seu sistema – através do seu dispositivo móvel 
Android ou iOS. 
Desfrute de uma verdadeira comunicação  
em grupo como sempre desejou!

A Cardo Systems, líder do mercado 
de comunicação para grupos de 
motociclistas, tem orgulho em 
apresentar o novo SMARTPACK, 
direcionado para comunicação entre 
pequenos grupos de motociclistas.



scala rider QzTM

Sistema de Comunicação para motociclistas
Sistema de comunicação simplificado, para estar sempre ligado ao que é mais 
importante. Ligação ao telemóvel para estar sempre contactável, ao GPS para não 
se perder nem se distrair e conexão a sistemas de áudio como leitores de MP3.

SCALA RIDER Qz   PVP   129,95€  

Ligações suportadas: telemóveis, GPS e leitores de MP3
Autonomia em conversação: 10 horas
Autonomia em modo de espera: 1 semana
Outros detalhes: atualizações de software; incluí microfone híbrido e ligação para 
auscultadores com jack de 3,5mm

28

intercomunicadores CARDO

SCALA RIDER Q3   PVP   219,95€    SCALA RIDER Q3 MULTISET   PVP   389,95€  

scala rider Q3 / MultiSetTM  *
lntercomunicação Moto-a-Moto

Com uma funcionalidade intuitiva e um design aerodinâmico, o scala rider Q3 torna as viagens em pequenos grupos numa 
diversão. Comunicações bidirecionais alternadas entre 4 motociclistas num raio de alcance de 1 km, Tecnologia Click-to-Link e 
Music-Sharing, são alguns dos recursos que tornam as viagens mais agradáveis.  O Q3 suporta ainda ligações a dois telemóveis 
em simultâneo, leitores de MP3 A2DP (Bluetooth stéreo) e GPS. Com rádio FM incorporado, também permite ligações por cabo 
a dispositivos de áudio. Atualizável via internet. O Q3 MultiSet  contém dois Scala Rider Q3 pré-emparelhados 

Intercomunicação: moto-a-moto até 1 km de distância e condu-
tor-passageiro; intercomunicação alternada entre 4 motociclistas
Autonomia em conversação: 8 horas
Autonomia em modo de espera: 1 semana
Rádio FM: com memória para 6 estações e RDS

Autonomia com o rádio ligado: 8-10 horas
Partilha de música: condutor e passageiro podem ouvir música 
através do mesmo dispositivo A2DP (ex. Leitores de MP3)
Outras ligações suportadas: telemóveis, GPS e leitores de MP3. 
Ligação para auscultadores com jack de 3,5mm

SCALA RIDER Q1   PVP   159,95€    SCALA RIDER Q1 TEAMSET   PVP   279,95€  

scala rider Q1 / TeamSetTM  *
lntercomunicador Condutor - Passageiro

Para que as viagens com passageiro não se tornem monótonas. Sempre ligados! Para desfrutar em pleno do prazer de viajar.  
O Q1 TeamSet contém dois Scala Rider  Q1 pré-emparelhados

Intercomunicação: condutor-passageiro
Autonomia em conversação: 10 horas
Autonomia em modo de espera: 1 semana
Rádio FM: com memória para 6 estações e RDS
Autonomia com o rádio ligado: 8-10 horas

Partilha de música: condutor e passageiro podem ouvir música 
através do mesmo dispositivo A2DP (ex. Leitores de MP3)
Outras ligações suportadas: todos os intercomunicadores 
da Cardo, inclusivamente o SRCS (da Schuberth) e o SHO-1; 
telemóveis, GPS e leitores de MP3



GPS, são apenas alguns dos 
recursos que vão tornar as suas 
viagens mais agradáveis. 
Com o rádio FM incorporado, 
poderá ainda manter-se atualizado 
sobre o estado do do trânsito 
através das rádios locais. 
A exclusiva plataforma web - Cardo 
Community – permite-lhe ligar o 
seu SHO-1 à rede social da Cardo. 
Através desta, pode organizar 
passeios e viagens, emparelhar 
automaticamente com outros 
intercomunicadores e ainda configurar 
e personalizar o seu equipamento para 
retirar o melhor partido da sua viagem.
Quando estiver na estrada, poderá usar a 
aplicação Smartset da Android (disponível na 
Google Play) através do seu Smartphone para 
configurar SHO-1 de forma fácil e rápida.
De forma a garantir que o SHO-1 permanece 
na vanguarda da tecnologia, a Cardo oferece 
atualizações frequentes que podem ser 
descarregadas através da internet. 
O SHO-1 Duo inclui duas unidades pré-
emparelhadas numa só embalagem. 

Caraterísticas: desenho exclusivo
Intercomunicação: alternada entre 9 motociclistas; 4 vias de 
intercomunicação; comandos de voz e sinal de grupo
Cardo Community: com recursos sociais, personalização do 
dispositivo e atualização do software
Autonomia em conversação: 13 horas
Autonomia em modo de espera: 1 semana
Rádio FM: com memória para 6 estações e RDS
Autonomia com o rádio ligado: 8-10 horas
Partilha de música: condutor e passageiro podem ouvir música 
através do mesmo dispositivo A2DP (ex. Leitores de MP3)
Outras ligações suportadas: 2 telemóveis em simultâneo, GPS 
e leitores de MP3

CARDO SHO-1   PVP   319,95€    CARDO SHO-1 DUO   PVP   529,95€  
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intercomunicadores CARDO

Cardo SHO-1 / SHO-1 DUO
Sistema de comunicação desenvolvido 
para capacetes Shoei. Recomendado pela Shoei. 

O Cardo SHO-1 foi desenvolvido para 
corresponder aos requisitos mais elevados de 
comunicação e entretenimento dos entusiastas 
da Shoei. 
Tal como o seu capacete Shoei, o novo Cardo 
SHO-1 é um equipamento extraordinário. 
Com uma arquitetura modular única e patenteada, 
o SHO-1 integra-se perfeitamente no design dos 
capacetes Shoei. 
No seu interior, O SHO-1 aloja a mais avançada 
tecnologia de comunicação, que se traduz numa 
superabundância incomparável de recursos e 
funções. Já o seu exterior, oferece um design 
elegante e discreto que permite a substituição da 
bateria nas viagens mais longas.
Enquanto entusiasta da Shoei irá apreciar a 

possibilidade de controlar o seu Cardo SHO-1 por 
voz. 
Com este recurso, não só pode manter as 
mãos no guiador, mantendo o nível normal de 
segurança, como também controlar de forma 
intuitiva e natural os imensos recursos que o SHO-
1 disponibiliza. 
Entre estes, destacam-se as chamadas de 
intercomunicação para 8 motociclistas alternados 
ou para 4 motociclistas em modo de conferência, 
num raio de 1,6 km. 
Também poderá ligar dois telemóveis em 
simultâneo e efetuar e receber chamadas sem ter 
de utilizar as suas mãos. 
Ouvir música através de qualquer smartphone/
leitor de MP3 ou receber instruções áudio de 



SUPORTES AUTOCOLANTES PEQUENOS  
PARA SCALA RIDER    

PVP  9,95€  

SUPORTES AUTOCOLANTES GRANDES  
SCALA RIDER  
PVP  11,50€  

CARREGADOR SCALA RIDER 
PVP  21,75€  

PLACA DE FIXAÇÃO DOS KITS DE ÁUDIO    
PVP  7,50€  

ESPONJAS PARA MICROFONES SCALA RIDER  
PVP  2,75€  

CONJUNTO DE MICROFONES C/ HASTE 
E HIBRIDO PARA SCALA RIDER Q1/Q3  

 PVP   29,50€  
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acessórios para intercomunicadores

KIT DE ÁUDIO 
SCALA RIDER G9/G9X    

PVP   59,95€  

COLUNAS  SHO-1 (AUDIO CABLE)      
PVP   39,95€  

MICROFONE C/ HASTE PARA SCALA RIDER Q1/Q3  
PVP   17,50€  

BATERIA SHO-1 (BATTERY PACK)   
PVP   44,95€  

COLUNAS  C/ 40MM PARA SCALA RIDER Q1/Q3
PVP   34,95€  

MICROFONE SHO-1 (MIC SET) 
PVP   29,95€  

COLUNAS  C/ 32MM PARA SCALA RIDER Q1/Q3
PVP   24,95€  

KIT ÁUDIO COMPLETO 
SCALA RIDER Q1 E Q3   

PVP   59,95€  

CARREGADORES 
DE ISQUEIRO SCALA RIDER

PVP  21,75€  

CARREGADORES 
DE ISQUEIRO SCALA RIDER

PVP  21,75€  

CABO USB 
PARA SCALA RIDER 

PVP  5,95€  

CABO DE LIGAÇÃO A LEITORES 
MP3 PARA SCALA RIDER

PVP  7,75€  
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S-SPEED

Pensadas para uma utilização 
em estrada e longas viagens, 
este modelo prima pelo 
conforto, conferido pelos 
materiais utilizados, sem 
esquecer a estética moderna 
e desportiva. Com diversos 
pontos de proteção e 
reforço, apresenta zonas 
com materiais respiráveis 
para melhor ventilação e 
respiração do pé.

TAMANHOS  38 AO 49  PVP   259,99€  

Para uma utilização mais lúdica em estrada, mas com toda a 
performance desportiva. Ideais para climas mais quentes.

Black Graphite

TC S®

Material: de “toque suave” com forro em microfibra e inserções 
micro-injectadas; zona frontal e traseira acolchoadas para conforto e 
flexibilidade superiores
Forro: AIR TECH respirável
Reforços: sistema T.C.S.® com entradas de ar em rede metálica; 
proteção de calcanhar em poliuretano; proteção de canela e na zona 
de contacto com o seletor de mudanças em poliuretano
Deslizadores: na biqueira, removível, em poliuretano

Fechos e ajustes: fecho zip e banda de velcro
Palmilha: anatómica e substituível
Entressola: reforçada com PP, espessura diferenciada
Sola: mono-composto, ultra resistente  com área específica anti-
derrapante
Cor: preto/graphite
Tamanhos: do 38 ao 49
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Gama Desportiva

RS2 EVO

Um breve olhar sobre as RS2 
EVO revela no instante que 
estamos perante umas botas 
pensadas para a competição em 
que performance e comodidade 
são duas palavras que não 
podem ser dissociadas. Materiais 
de qualidade superior e utilização 
de diversas proteções na bota, 
conferem uma segurança extra 
aos utilizadores e elevados níveis 
de conforto.

TAMANHOS  38 AO 49  PVP   399,99€  

Botas com puro ADN desportivo, destinadas aos viciados em pista. 
Ideais, igualmente, para a competição ao mais alto nível.

TC S® ®

Material: micro-fibra, respirável e elevada resistência ao desgaste; 
inserções micro-injectadas; zona frontal e traseira acolchoadas para 
maior conforto e flexibilidade.
Forro: AIR TECH respirável; duplo composto PU SOFT na zona 
envolvente do tornozelo.
Reforços: Proteção de canela em poliuretano com entradas de ar 
em rede metálica; proteção em poliuretano na zona de contacto 
com o seletor de mudanças, camurça interna para maior conforto e 
máxima aderência do pé à bota.
Deslizadores: substituíveis na biqueira em material altamente 

resistente, traseiros e nos tornozelos, deslizadores em metal e 
poliuretano
Fechos e ajustes: fecho zip e banda de velcro com material elástico, 
para maior facilidade e rapidez de fecho
Palmilha: anatómica, extra-leve e respirável
Entressola: reforçada com PP, espessura diferenciada
Sola: baixo perfil, mono-composto de borracha com área anti-
derrapante
Nova cor: preto/branco; preto/prateado (chromo); vermelho/preto
Tamanhos: do 38 ao 49

White/Black

Black/Graphite



TRACK EVO IMPERMEÁVEIS

Destinadas a uma utilização 
lúdica em off-road, com 
uma qualidade superior 
de materiais e um alto 
nível de conforto interior. 
Ergonomicamente 
pensadas para se 
adaptarem a qualquer 
tipo de pé, são 100% 
impermeáveis e de longe 
as botas mais leves da sua 
categoria. As três fivelas 
garantem um ajuste 
perfeito.

TAMANHOS  38 AO 48  PVP   239,99€  

Para off-road lúdico, enduro, aventura e moto4.

Anthracite Grey

Material: em camurça e microfibra
Forro: 100% impermeável
Reforços: proteção de canela e na zona de contacto com o seletor 
de mudanças em poliuretano; proteções para os tornozelos
Fechos e ajustes: três fivelas de ajuste em poliuretano, 
posicionadas para garantir um ajuste perfeito

Palmilha: anatómica e substituível
Sola: com rasgos específicos para garantir uma aderência superior 
em qualquer terreno
Cor: cinzento anthracite
Tamanhos: do 38 ao 48
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Touring / Aventura

INFINITY EVO GORE-TEX®

Destinadas aos utilizadores 
mais aventureiros. Muito 
completas e técnicas, 
apresentam uma sola, 
inspirada nos pneus 
Michelin Anakee, mais 
aderentes e com novos 
canais para escoamento 
mais fácil da água e lama. 
Impermeáveis e muito 
confortáveis, têm agora 
duas fivelas de ajuste 
com fechos em alumínio. 
Estética melhorada, mais 
moderna, novos reforços 
na zona do selector.

TAMANHOS  38 AO 48  PVP   319,99€  

Indicadas para quem faz da aventura o seu estilo de vida.  
Novas soluções de aderência e conforto melhorado.

Black

Material: couro integral de alta qualidade e zonas em camurça para 
maior conforto
Forro: tecnologia Gore-Tex® Performance Comfort Footwear 
Reforços: protecção da canela; calcanhares, tornozelos e dedos; 
interior com camurça para maior aderência da bota ao pé na zona do 
selector de mudanças
Fechos e ajustes: dupla micro-fivela de ajuste em alumínio; banda 
ergonómica na zona do peito do pé para um ajuste preciso

Palmilha: anatómica e substituível
Sola: Michelin Adventure, inspirada nos pneus Anakee para 
proporcionar uma excelente aderência e estabilidade. Rasgos 
especiais para evacuar rapidamente a água e facultar o máximo de 
aderência em pisos lamacentos, macios e molhados
Cor: preto
Tamanhos: do 38 ao 48

 



AIRTECH EVO GORE-TEX®

As Airtech Evo 
GORE-TEX foram 
desenvolvidas de 
forma a poderem 
ser usadas 
todo o ano em 
climas quentes e 
amenos. Devido à 
membrana GORE-
TEX Extended 
Comfort, estas 
botas oferecem 
uma excelente 
respirabilidade 
aliada a uma 
impermeabilização 
perfeita. Faça 
chuva ou faça 
sol, as Airtech 
Evo GORE-TEX 
mantêm sempre 
os pés secos 
e com uma 
temperatura 
agradável. 

TAMANHOS  38 AO 49  PVP   229,99€  

Utilização Touring para climas amenos e quentes.

Black

Material: micro-fibra, respirável e com elevada resistência à abrasão; 
inserções micro-injectadas; zona frontal e traseira acolchoadas para 
maior conforto e flexibilidade.
Membrana/Forro: GORE-TEX Extended Comfort para uma maior 
respirabilidade; à prova de água. 
Reforços: proteção de canela em poliuretano; proteção micro-
injectada na zona de contacto com o seletor de mudanças, protecção 
do calcanhar

Fechos e ajustes: fecho zip com tecido elástico e banda de velcro 
de grande dimensão para um melhor conforto e ajuste perfeito
Palmilha: anatómica, extra-leve e respirável
Sola: desenvolvida para mototurismo com áreas específicas de 
maior aderência; substituível.
Cor: preto
Tamanhos: do 38 ao 49
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Touring

X-FIVE EVO GORE-TEX®

A companhia ideal para 
as quatro-estações! 
Foram revistas  
e oferecem maior 
conforto, segurança 
e mais aderência, 
tanto nos pisos mais 
escorregadios como 
nos pousa-pés. Corte 
mais baixo na zona 
do gémeo para maior 
conforto. Protecções 
nas zona chave 
melhoradas, sola 
de maior dimensão 
e protecção para o 
selector de mudanças 
integrado na sola.  
Em Gore-Tex®, 
respiráveis e 100% 
impermeáveis.

TAMANHOS  38 AO 49  PVP   229,99€  

As touring para todo o ano, agora ainda melhores!

Black

Material: couro integral de alta qualidade, com zonas acolchoadas na 
parte da frente e na parte de trás para maior conforto e flexibilidade
Forro: Gore-Tex® Performance Comfort Footwear 
Reforços: protecção da canela; calcanhares, tornozelos e dedos; 
reforço na zona de contacto com o selector de mudanças
Fechos e ajustes: novo fecho de correr com banda elástica e banda 
de velcro para melhor ajuste ao pé

Palmilha: anatómica e substituível
Sola: couring com zona específica anti-derrapante para uma 
aderência máxima e estabilidade superior
Cor: preto
Tamanhos: do 36 ao 49

 

NEW



Material: malha têxtil resistente, de longa 
duração e microfibra
Forro: GORE-TEX® Performance Comfort 
Footwear
Reforços: para os tornozelos, reforço na zona 
da canela, reforço na zona de contacto do 
selector das mudanças em poliuretano, biqueira 
e calcanhar
Palmilha: anatómica e substituível
Sola: com área específica anti-derrapante 
Cor: preto
Tamanhos: do 36 ao 48

EXPLORER EVO GORE-TEX®

De desenho moderno e anatómico, 
apresenta acabamentos de qualidade 
superior e um nível elevado de proteção 
e conforto. Com membrana Gore-Tex®.

TAMANHOS  36 AO 48  PVP   199,99€  

Utilização touring, todo o ano.

Black

Malha têxtil
resistente

 

Material: microfibra, zonas frontais e traseiras 
acolchoadas para um maior conforto, inserção 
traseira refletora
Forro: 100% impermeável
Reforços: para os tornozelos e calcanhar, 
reforço da zona de contato com o seletor de 
mudanças em poliuretano
Palmilha: anatómica e substituível
Sola: material bi-injectado, com zona anti-
derrapante específica e alto padrão de conforto
Cor: preto
Tamanhos: do 36 ao 48

X-RIDE IMPERMEÁVEIS

Botas de cano curto, indicadas para 
utilização diária em cidade, com elevada 
flexibilidade e conforto assinalável. Materiais 
altamente resistentes e leves.

TAMANHOS  36 AO 48  PVP   159,99€  

Utilização touring, citadina, todo o ano.

Black
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Touring

X-ON ROAD GORE-TEX®

Botas de cano baixo, ideais para viajar ou para utilização diária.

Black

TAMANHOS  36 AO 49  PVP   209,99€  

Material: couro integral de alta qualidade e camurça,  
zonas acolchoadas para maior conforto
Forro: Gore-Tex® Performance Comfort Footwear 
Reforços: protecção da canela em poliuretano; calcanhares 
reforçados e protecção nos tornozelos e dedos; reforço almofadado 
na zona de contacto com o selector de mudanças
Fechos e ajustes: fecho de correr e banda de velcro

Palmilha: anatómica e substituível
Sola: pensada para mototurismo e utilização frequente, zona 
específica anti-derrapante para aderência máxima e estabilidade 
superior
Cor: preto
Tamanhos: do 36 ao 49

 

Com elevado nível de 
conforto, de cano baixo, 
ideais para uma utilização 
diária. Protecções nos 
pontos chave para 
evitar lesões e sola anti-
derrapante. Membrana 
Gore-Tex® Extended 
Comfort Footwear que 
para além de garantir 
uma regulação óptima de 
humidade e temperatura, 
são 100% impermeáveis. 
Para todas as estações 
do ano.

NEW



NEW

NEW

TAMANHOS  35 AO 42  PVP   199,99€  

Material: camurça, com inserções em couro 
e zona acolchoada nas canelas
Forro: respirável
Reforços: área dos tornozelos, calcanhar 
e proteção para a zona de contato com o 
seletor de mudanças removível
Fechos e ajustes: sistema de cordões e 

banda de velcro
Palmilha: anatómica e substituível
Sola: pensada para todos os pisos, 
altamente resistente
Cor: preta
Tamanhos: do 35 ao 42

X-SQUARE LADY

Para o público feminino 
que dá extrema 
importância ao estilo 
e conforto diário. 
Nesta pequena bota, 
encontram conforto, 
tecnologia, segurança 
e design discreto, 
simples e atual.

TAMANHOS  35 AO 42  PVP   119,99€  

Utilização urbana e casual, para senhoras.

Black

Black/Pink

Black/Blue

T-LILLY GORE-TEX®

Para além do elevado conforto proporcionado 
pelo couro integral extra suave, e pela estrutura 
desenhada de acordo com a postura feminina, 
a impermeabilidade à água e permeabilidade ao 
ar conferidas pelo Gore-Tex® tornam as T-Lilly 
adequadas a qualquer estação do ano.

TAMANHOS  35 AO 42  PVP   229,99€  

Concebidas para as amantes do mototurismo.

Black

Material: couro integral extra suave
Forro: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
Reforços: proteção interna e externa dos tornozelos, proteção para  
o seletor das mudanças, biqueira e calcanhar reforçados
Fechos e ajustes: fecho de correr e banda de velcro com inserções 
elásticas para um melhor ajuste à perna
Palmilha: anatómica e substituível
Sola: de mototurismo, com zonas de alta aderência e salto alto (2,7 cm)
Cor: preto
Tamanhos: do 35 ao 42  
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LINHA WOMAN 

Material: couro integral extra suave
Forro: 100% à prova de água
Reforços: protecção interna e externa dos tornozelos, biqueira e 
calcanhar reforçados
Fechos e ajustes: fecho zip e banda de velcro com inserções elásticas 
para melhor ajuste à perna
Palmilha: anatómica e substituível
Sola: com zonas de elevada aderência e salto alto de 6 cm 
Cor: preto
Tamanhos: do 35 ao 42

LADY CLASSIC IMPERMEÁVEIS  

Agora as senhoras podem aliar de forma esplendida 
conforto, segurança e estética. Botas de cano e 
salto alto, fabricadas em couro integral e extra 
suave. Desenho ergonómico, destinadas a todas as 
estações do ano, 100% impermeáveis. Fecho de 
correr e sola muito aderente.

Elegantes, confortáveis e com todos os sistemas de segurança.

Black

CONCEITO
A forma das TCX Lady foi desenvolvida 
com base nas características 
específicas dos pés femininos, que 
são, estruturalmente, diferentes dos 
masculinos, com maior enfoque na 
zona dos metatarsos, que são mais 
finos e na zona do peito do pé onde 
apresentam maior altura.
As diferenças estão também presentes 
na sola, onde o trabalho foi realizado, 
essencialmente, ao nível do conforto 
e do apoio, através de uma estrutura 
com quatro camadas: antibacteriana; 
palmilha removível; inserções EVA e 
palmilha em material termoplástico. A 
sola é composta por borracha resistente 
a rasgos, com uma espessura de 2,7 
cm e com áreas diferenciadas de alta 
aderência.



NEW

Material: camurça e têxtil AIR TECH; colar 
almofadado para maior conforto
Forro: 100% à prova de água
Reforços: protecção dos tornozelos em 
PVC, protecção de calcanhar exterior micro-
injectada, protecção na zona do selector de 
mudanças em pele reforçada em PU
Fechos e ajustes: atacadores e banda de 

velcro
Palmilha: anatómica e substituível
Sola: Michelin Urban, inspirada nos pneus 
Pro Grip 4 com tecnologia XST X-SIPE 
estudada para proporcionar uma aderência 
óptima em todos os pisos 
Cor: preta
Tamanhos: do 36 ao 48

X-SQUARE PLUS 

A evolução das antigas X-Square. Botas 
de cano curto muito confortáveis e com 
protecções nos pontos chave. Fabricadas 
em camurça e tecido AIRTECH, para uma 
regulação da temperatura do pé mais 
eficiente. Protecção nos tornozelos e 
nova sola Michelin de elevada aderência 
e conforto. Rasto da sola inspirado no 
pneu Pro Grip 4. 

TAMANHOS  36 AO 48  PVP   99,99€  

Utilização diária com estilo casual.

Black

Material: couro integral de alta qualidade
Forro: 100% impermeável
Reforços: área dos tornozelos, biqueira e 
calcanhar
Fechos e ajustes: sistema de cordões
Palmilha: anatómica e substituível
Sola: desenvolvida para enfrentar qualquer piso, 
resistente e de desgaste lento
Cor: preta, castanha escura
Tamanhos: do 36 ao 48

X-VILLE IMPERMEÁVEIS

À prova de água, para uma utilização 
diária. Couro de qualidade superior e 
estilo clássico. Zonas reforçadas na 
biqueira e no calcanhar para segurança 
extra. Confortáveis e respiráveis.

TAMANHOS  36 AO 48  PVP   149,99€  

Estilo clássico urbano, ideal para todas as estações do ano.

Black

 Removable 
shift pad
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24/7

Material: camurça e malha têxtil de alta 
resistência
Forro: GORE-TEX® Extended Comfort 
Footwear, para uma maior respirabilidade
Reforços: para o tornozelo com 
acabamento em padrão de carbono, reforço 
da biqueira e calcanhar

Fechos e ajustes: sistema de cordões com 
banda de velcro 
Palmilha: anatómica e substituível
Sola: com zonas de alta aderência
Cor: preta
Tamanhos: do 36 ao 48

JUPITER EVO GORE-TEX®

Bota de estilo mais descontraído e de cano 
curto, mas com toda a proteção e conforto 
necessários para uma utilização diária. O 
recurso ao Gore-Tex® permite aumentar 
os níveis de conforto,  assegurando uma 
respiração adequada do pé e 100% de 
impermeabilidade.

TAMANHOS  36 AO 48  PVP   189,99€  

Para uma utilização diária em viagens ou na cidade, 
em todas as estações do ano.

Black

 

Forro: AIR TECH respirável
Reforços: área dos tornozelos, calcanhar e biqueira
Fechos e ajustes: sistema de cordões
Palmilha: anatómica e substituível
Sola: de borracha, estilo vintage, de alta resistência
Cor: cinzenta
Tamanhos: do 36 ao 42

X-STREET LADY

Para senhoras, com o estilo simples e 
atual em primeiro plano. Destacam-se 
pela escolha criteriosa dos materiais, 
que oferecem todo o conforto e 
segurança necessários.

TAMANHOS  36 AO 42  PVP   149,99€  

Utilização urbana, estilo casual e trendy.

Grey/Sky Blue 

Sola de 
borracha  



Material: couro integral vintage de alta qualidade
Forro: 100% impermeável
Reforços: protecção do calcanhar com logótipo em relevo, calcanhar e biqueira 
reforçados e protecção na zona de contacto com o selector das mudanças
Fechos e ajustes: atacadores
Palmilha: anatómica e substituível
Sola: borracha extremamente resistente ao uso com zonas anti-derrapantes 
Cor: castanho
Tamanhos: do 38 ao 48 

X-BLEND 

Este modelo foi pensado para os amantes 
da moda, em que o estilo é tudo! Estética 
vintage e muito atractiva, oferece um elevado 
nível de protecção e conforto. Totalmente 
impermeáveis, fabricadas em couro integral e 
com uma sola altamente aderente. Perfeitas 
para uma utilização diária.

TAMANHOS  38 AO 48  PVP   199,99€  

Estilo vintage, elegantes e impermeáveis.

Brown

Brown

Material: couro integral de alta qualidade com estilo 
vintage
Forro: 100% impermeável
Reforços: área dos tornozelos, biqueira e calcanhar 
Fechos e ajustes: atacadores
Palmilha: anatómica e substituível
Sola: resistente à abrasão, com look vintage
Cor: castanho
Tamanhos: do 38 ao 48 

X-GARAGE 

Destacam-se pelo elevado nível de 
conforto e design atractivo, moderno 
e casual. Com membrana 100% 
impermeável incorporada e sola de elevada 
duração. Indicadas para uma utilização 
diária durante todas as estações do ano.

TAMANHOS  38 AO 48  PVP   199,99€  

Desenho cem por cento casual, para utilizar todo o ano.

48

Material: camurça
Forro: 100% impermeável
Reforços: área dos tornozelos, calcanhar 
e na zona de contato com o seletor de 
mudanças
Fechos e ajustes: sistema de cordões e 

banda de velcro, inserções refletoras
Palmilha: anatómica e substituível
Sola: pensada para todos os pisos, 
altamente resistente
Cor: preta
Tamanhos: do 36 ao 48

Material altamente resistente e 
confortável, destinado a uma utilização 
frequente e diária. Estilo sapatilha, 
mas com toda a tecnologia, conforto 
e proteção de uma bota normal. São 
100% à prova de água.

TAMANHOS  36 AO 48  PVP   139,99€  

Utilização urbana e casual.

Black

 

Material: microfibra aveludada em 
combinação com camurça; material micro-
injectado na zona do tornozelo, deslizadores 
em poliuretano
Forro: AIR TECH respirável
Reforços: área dos tornozelos e calcanhar
Fechos e ajustes: sistema de cordões e 

banda de velcro, inserções refletoras
Palmilha: anatómica e substituível
Sola: pensada para todos os pisos, 
altamente resistente
Cor: preta
Tamanhos: do 36 ao 48

X-SQUARE SPORT

Para imortalizar o espírito jovem, dinâmico 
e desportivo. Alta qualidade de materiais, 
acabamentos de luxo e conforto acima da 
média. Proteções e reforços para aumentar 
a segurança e conforto. Inserções refletoras 
e zonas acolchoadas. 

TAMANHOS  36 AO 48  PVP   129,99€  

Estilo urbano, quotidiano e desportivo, 
pensadas para a Primavera/Verão.

Black

 

24/7

X-SQUARE EVO WP



NEW

NEWNEW

Material: couro integral, respirável. 
Forro: de toque suave, 100% impermeável  
Reforços: área dos tornozelos, calcanhar e 
biqueira 
Fechos e ajustes: sistema de cordões e fecho 
Zip
Palmilha: anatómica e substituível 

Sola: pensada para todos os pisos, com rasto 
específico que lhe confere uma maior aderência 
e estabilidade, altamente resistente ao uso
Cor: preta
Tamanhos: do 36 ao 48

Material: camurça e tecido extra respirável  
e extremamente resistente à abrasão 
Forro: de toque suave, AIR TECH 100% 
respirável
Reforços: área dos tornozelos, calcanhar e 
biqueira 
Fechos e ajustes: sistema de cordões

Palmilha: anatómica e substituível
Sola: pensada para todos os pisos, com rasto 
específico que lhe confere uma maior aderência 
e estabilidade, altamente resistente ao uso
Cor: preta/amarelo fluorescente
Tamanhos: do 36 ao 48

X-GROOVE IMPERMEÁVEIS

Com um design atual e apelativo, as 
X-Groove vêm reforçar a gama 24/7. 
Capazes de oferecer o melhor de dois 
mundos, aliam a moda e o conforto 
à proteção e durabilidade necessária 
ao calçado de motociclismo. 100% 
Impermeáveis e respiráveis, podem 
ser usadas durante todo o ano. 

TAMANHOS  36 AO 48  PVP   169,99€  

Utilização urbana, casual

Black

X-WAVE AIR 

Com um design atual e apelativo, as X-Wave air 
vêm reforçar a gama 24/7. Capazes de oferecer 
o melhor de dois mundos, aliam a moda e o 
conforto à proteção e durabilidade necessária 
ao calçado de motociclismo. Extremamente 
leves e respiráveis, as X-Wave proporcionam 
o conforto desejado mesmo nos dias mais 
quentes. 

TAMANHOS  36 AO 48  PVP   159,99€  

Utilização urbana, casual, para a Primavera e Verão 
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Material: couro integral de alta qualidade 
Forro: 100% impermeável 
Reforços: área dos tornozelos, biqueira e 
calcanhar
Fechos e ajustes: fecho Zip 

Palmilha: anatómica e substituível 
Sola: desenvolvida para enfrentar qualquer piso, 
resistente e de desgaste lento 
Cores: preta, castanha escura 
Tamanhos: do 36 ao 46 

X-AVENUE IMPERMEÁVEIS 

Estilo urbano, formal, para uso diário. 
As X-Avenue proporcionam todo  
o conforto do calçado convencional 
de qualidade aliado à segurança e 
durabilidade do calçado de motociclismo. 
Devido à sua impermeabilização e elevada 
respirabilidade, as X-Avenue podem ser 
usadas durante todas as estações do ano. 

TAMANHOS  36 AO 46  PVP   189,99€  

Utilização citadina com estilo clássico. 

Black

Material: pele natural com visual vintage
Forro: 100% impermeável
Reforços: área dos tornozelos, calcanhar e biqueira 
Fechos e ajustes: atacadores
Palmilha: anatómica e substituível
Sola: de borracha, com estilo vintage
Cor: azul
Tamanhos: do 36 ao 48

X-STREET BLUE WATERPROOF 

Estilo casual, estudadas e desenvolvidas 
para oferecer a melhor protecção e 
conforto. As X-Street Blue Waterproof 
são totalmente impermeáveis e 
indicadas para uma utilização diária 
durante todos os meses do ano.

TAMANHOS  36 AO 48  PVP   149,99€  

Desenvolvidas de acordo com as novas tendências da moda.

Blue

24/7
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Material: pele natural e vintage
Forro: 100% impermeáveis
Reforços: área dos tornozelos, calcanhar e biqueira
Fechos e ajustes: sistema de cordões
Palmilha: anatómica e substituível
Sola: de borracha, estilo vintage
Cores: preta, azul
Tamanhos: do 36 ao 48

X-STREET IMPERMEÁVEIS

Para enfrentar as novas tendências 
da moda sem ter que penalizar 
a segurança e o conforto. 
Estilo moderno e atual, 100% 
impermeáveis e com diversos 
pontos reforçados.

TAMANHOS  36 AO 48  PVP   139,99€  

Utilização urbana, casual 
e dentro das novas tendências

Black

 
Sola de 
borracha

Material: pele vintage e ganga
Forro: AIR TECH respirável
Reforços: área dos tornozelos, calcanhar e biqueira
Fechos e ajustes: sistema de cordões
Palmilha: anatómica e substituível
Sola: de borracha, estilo vintage
Cor: azul
Tamanhos: do 36 ao 48

X-STREET DENIM

Pensadas para oferecer a melhor 
proteção e conforto, com o estilo 
“ganga” em evidência. Enquadradas 
nas novas tendências da moda atual.

TAMANHOS  36 AO 48  PVP   149,99€  

Utilização urbana, casual e dentro das novas tendências.

Blue

 

Sola de 
borracha

Tecnologia OFF-ROAD 

Nova série COMP EVO
Elevadas prestações em motocross e enduro.

CORREIA DE FECHO  
O sistema D.F.C. inclui 
um novo sistema de fecho 
que atua sinergicamente 
com a estrutura anti-torção, 
seguindo a flexão 
mecânica do tornozelo. 
Desta forma, permite ao 
motociclista um controlo 
preciso do calcanhar e 
consequentemente uma 
melhor performance. 

Materiais:
1. Microfibra suave que 
permite um melhor 
envolvimento da perna 
2. Sistema de fecho de 
Velcro duplo
3. Colar elástico que evita  
a entrada de lama e gravilha 

ESCUDO PROTETOR DE CALOR   
O cano da bota está equipado com um escudo 
protetor de calor em borracha, que proporciona 
uma maior aderência ao quadro da moto.

SISTEMA DE AJUSTE À PERNA    
A proteção da canela é feita em poliuretano 
e possui um sistema de ajuste que permite 
um acompanhamento perfeito dos gémeos, 

independentemente da sua dimensão.

NOVAS FIVELAS EM ALUMÍNIO     
`Design ergonómico que facilita a manipulação com luvas
`Nova estrutura permite a micro afinação de cada fivela
Composição das correias:
1. Banda dentada micro ajustável com gancho em alumínio
2. Encaixe em alumínio e nylon 66 para facilitar o 
deslizamento do gancho e o fechar da fivela, mesmo com 
lama ou pó.
A estrutura é completamente removível e substituível. 

D.F.C. DOUBLE FLEX CONTROL SYSTEM  
O novo sistema inclui uma estrutura em PU estudada para  

melhorar a flexibilidade frontal e traseira da perna e oferecer  
uma liberdade máxima de movimentos enquanto conduz. 

Este sistema é fixado à bota através de dois encaixes (substituíveis  
e com parafusos ocultos). A flexibilidade traseira é controlada através  

de dois limitadores que deslizam dentro dos orifícios dedicados. 
Esta construção especial permite uma flexibilidade frontal de 18º e uma 

flexibilidade traseira de 15º, evitando a extensão excessiva dos ligamentos 
do tornozelo, oferecendo assim uma maior protecção contra lesões do pé.

24/7



Comp EVO Michelin
Alto desempenho em competição MX/ Enduro   

Black

Orange/Black

White/Red/Blue Black/Yellow Fluo

Red/White

Tecnologia OFF-ROAD 
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TAMANHOS  38 AO 49  PVP   499€  

White

Material: microfibra altamente resistente  
à abrasão e estrutura em PU 
Forro: tecido respirável com 
acolchoamento em composto duplo de PU 
na zona dos tornozelos
Reforços: Sistema D.F.C. (Double Flex 
Control); escudo protetor da canela em 
PU, ajustável; proteção do calcanhar e dos 
maléolos, escudo protetor de calor

Fivelas: 4 fivelas em alumínio micro 
ajustáveis 
Sola: novo design especifico para MX  
e Enduro, altamente resistente à abrasão,
substituíveis.
Cores: Preto, Branco/Vermelho/Azul,  
Azul/Verde Lima, Laranja/Preto, 
Vermelho/Branco 
Tamanhos: do 38 ao 49 

TAMANHOS  38 AO 49  PVP   479€  

Comp EVO

Para a competição ao mais 
alto nível e para todos os 
que procuram o melhor 
conforto e segurança. 
Equipadas com um sistema 
duplo anti-torsão, fechos 
em alumínio e vários 
sistemas de ajuste, as 
COMP-EVO estão à altura 
de qualquer desafio. 

Alto desempenho em competição MX/ Enduro   

Black

White

White/Orange

NEW NEW

Para a competição ao mais 
alto nível e para todos os que 
procuram o melhor conforto  
e segurança. Equipadas  
com um sistema duplo  
de anti-torsão, fechos  
em alumínio, sola Michelin  
e vários sistemas de ajuste,  
as COMP-EVO Michelin 
estão à altura de qualquer 
desafio. 

Material: microfibra altamente resistente à 
abrasão e estrutura em PU 
Forro: tecido respirável com acolchoamento 
em composto duplo de PU na zona dos 
tornozelos
Reforços: Sistema D.F.C. (Double Flex 
Control); escudo protetor da canela em 
PU, ajustável; proteção do calcanhar e dos 
maléolos, escudo protetor de calor
Fivelas: 4 fivelas em alumínio micro 
ajustáveis 
Sola: Michelin Hybrid MX, altamente
resistente à abrasão, substituíveis.
Cores: Preto, Branco, Branco/Laranja 
Tamanhos: do 38 ao 49



X-HELIUM 

As X-Helium prometem 
revolucionar o calçado 
de Enduro e MX. 
Extremamente leves e 
com um nível proteção 
acima da média, as 
X-Helium oferecem um 
nível de conforto tão 
grande que quase não 
se sentem nos pés. 

Conforto e leveza extrema para a prática de Enduro e MX 

Material: microfibra altamente resistente 
à abrasão com áreas acolchoadas para um 
maior conforto. 
Forro: tecido AIR TECH respirável.  
Reforços: escudo interior protetor de 
calor, proteção do calcanhar, proteção dos 

maléolos e proteção da biqueira 
Fivelas: fivelas em alumínio micro ajustáveis 
Sola: Michelin Hybrid MX, altamente 
resistente à abrasão, substituíveis. 
Cores: branco, preto 
Tamanhos: do 38 ao 49

TAMANHOS  38 AO 49  PVP   269€  
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MX / Enduro

COMP KID

Porque as crianças são o 
melhor do mundo, merecem 
a melhor proteção! 
Materiais de última geração, 
altamente eficazes, conforto 
acentuado e diversas zonas 
de reforço para impedir 
lesões. Muito leves e 
flexíveis.

Elevadas prestações e conforto para motocross e enduro

Black

WhiteWhite/Black

Material: pele
Forro: AIR TECH respirável
Reforços: proteção da canela, reforço da 
biqueira, calcanhar e tornozelos em poliure-
tano
Fechos e ajustes: 3 fivelas em poliuretano

Palmilha: anatómica e substituível
Sola: três cores injectadas, material altamen-
te resistente 
Cor: branca, preta
Tamanhos: do 29 ao 40 Sola 

Off road 
Sola 
Off road 

TAMANHOS  29 AO 40  PVP   139,99€  

Black

NEW
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Caraterísticas do cadeado
Sistema de fecho de pressão
Pino em aço de 6mm
Corpo e canhão à prova de spray de gelo
Características alarme
120 Db 
Ativação automática
Sensores de movimento e impacto
Módulo do alarme removível

Especificações
Peso: 391 g
Bateria: 1 x cr2 3v lítio 
Acessórios
Xpba: conjunto de baterias de substituição
Xxa150: cabo e adaptador combo
Âncora de chão Xena

XZZ6L

CABO E 
ADAPTADOR 
COMBO XZA150
PVP   32,99€  

  AMARELO, PRETO E LARANJA   PVP   53,99€    AÇO INOX   PVP   53,99€  
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de 6 mmCadeados com alarme

Características do cadeado
Sistema de fecho de pressão
Pino em aço de 6mm
Corpo e canhão à prova de spray de gelo
Características alarme
120 Db 
Ativação automática
Sensores de movimento e impacto
Módulo removível

Especificações
Peso: 463 g
Bateria: 1 x cr2 3v lítio 
Acessórios
Xpba: conjunto de baterias de substituição
Xxa150: cabo e adaptador combo
Âncora de chão Xena

XX6

CABO 
E ADAPTADOR 
COMBO XXA150
PVP   32,99€  

  AMARELO E PRETO   PVP   62,99€  



Caraterísticas do cadeado
Sistema de fecho duplo
Pino em aço reforçado de 10mm
Corpo e canhão à prova de spray de gelo
Chave e canhão de segurança máxima
Corpo em aço sólido
Caraterísticas alarme
120 Db 

Ativação automática
Sensores de movimento e impacto
Módulo removível
Especificações
Peso: 621 g
Bateria: 1 x cr2 3v lítio 
Acessórios
Xpb4: conjunto de baterias de substituição

XX10

PVP   77,99€  

de 10 mmCadeados com alarme

XX15

de 14 mmCadeados com alarme

Caraterísticas do cadeado
Sistema de fecho duplo
Pino em aço reforçado de 14mm
Corpo e canhão à prova de spray de gelo
Chave e canhão de segurança máxima
Corpo em aço sólido
Completamente resistente à corrosão
Caraterísticas alarme
120 Db 

Ativação automática
Sensores de movimento e impacto
Módulo removível
Especificações
Bateria: 1 x cr2 3v lítio 
Acessórios
Xpb4: conjunto de baterias de substituição
Xca15: adaptador para correntes xc, xch
Xga03; âncora de chão XenaADAPTADOR  XZA150

PVP   93,99€  
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Caraterísticas do cadeado
Sistema de fecho de pressão
Pino em aço de 6mm
Corpo e canhão à prova de spray de gelo
Especificações
Peso: 475 g
Bateria: 1 x cr2 3v lítio 
Acessórios
- Reminder

X1

REMINDER
PVP   4,59€  

PVP   26,99€  

de 6 mmCadeados sem alarme
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X2

PVP   31,99€  

de 14 mmCadeados sem alarme

Caraterísticas do cadeado
Sistema de fecho de pressão
Pino em aço reforçado de 14mm
Corpo e canhão à prova de spray de gelo
Chave e canhão de segurança máxima
Especificações
Peso: 695 g
Bateria: 1 x cr2 3v lítio 
Acessórios
- Reminder

REMINDER
PVP   4,59€  
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N242
Capacete jet ao estilo “old-school”, indicado 
para motos custom. Possibilidade de montar 
viseira em substituição da pala. Pode optar 
entre uma viseira mais comprida ou a utilização 
de óculos. Interior em pele sintética. 

TAMANHOS  S AO XL   
PVP   CORES PRETO MATE E BRANCO 74,95€    

  CORES GLITTER GREY E GLITTER BLACK 89,95€   

Calota: policarbonato de alta qualidade 
Forro: pele sintética
Exterior: fixação para os óculos e viseira
Cores: preto, branco 
Viseira: óculos vintage C66, viseira 
“bolha” ou normal 
Fecho: micrométrico 
Observações: óculos não incluídos 
Tamanho: do S ao XL 

Branco

Preto

Glitter Black 

Glitter Grey 
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JET

TAMANHOS  XS AO XXL   PVP   72,95€  

N240
Estilo urbano, moderno e 
de acordo com as novas 
tendências da moda. Indicado 
para uma utilização urbana, 
com um look old school. 
Acabamentos requintados e 
um excelente compromisso 
qualidade/preço.

Calota: jet em policarbonato de alta qualidade 
Forro: em material têxtil na cor creme
Exterior: pele sintética com fixação para os óculos
Cores: Preto/cinzento, creme, preto/dourado
Viseira: escurecida
Fecho: micrométrico
Observações: óculos não incluídos
Tamanho: do XS ao XXL

Preto / dourado

Preto / cinzento
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JET

TAMANHOS  S AO XL   PVP   84,95€  

Bobber
Com um visual retro apelativo, o Bobber faz parte da 
linha premium dos capacetes da NOX, apresentando 
acabamentos de alta qualidade e um maior nível 
conforto.

Calota: jet em policarbonato de alta qualidade
Forro: removível e lavável 
Viseira: viseira interior escurecida; exteriores 
(opcionais)   
Fecho: micrométrico
Tamanho: do S ao XL 

Spades

TAMANHOS  S AO XL   PVP   109,95€  

N 237 Aviator 
Com um visual icónico e agressivo, 
o N237 marca pela diferença. 

Calota: jet em policarbonato de alta qualidade  
Forro: removível e lavável
Viseira: viseira interior escurecida; 
Fecho: micrométrico
Tamanho: do S ao XL 

MÁSCARA 

SWATT 

PVP  59,95€ 



TAMANHOS  XS AO XXL   PVP   LISOS 89,95€      DECORADOS 89,95€   

N180
Estilo moderno, fashion, 
urbano, com elevada proteção 
e um óptimo campo de visão.

Calota: jet em policarbonato de alta qualidade
Forro: removível e lavável
Ventilação: sistema para controlar a humidade/calor
Cores: preto mate, branco decorado e preto decorado
Viseira: comprida e viseira interior escurecida
Fecho: micrométrico
Tamanho: do XS ao XXL Preto mate

Preto decorado

Branco decorado
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JET

TAMANHOS  XS AO XXL   PVP   99,95€  

Nox Urban 
O Nox Urban é um capacete moderno e bastante 
confortável. Fazendo parte da gama Nox Premium, 
este capacete tem interiores de toque suave  
e acabamentos de primeira qualidade. Ideal para 
uso citadino.

Calota: jet em policarbonato de alta qualidade  
Forro: removível e lavável  
Viseira: viseira interior escurecida; viseira exterior 
transparente. 
Fecho: micrométrico
Tamanho: do XS ao XXL

Preto Mate



Modular

N964
A polivalência é o grande 
atractivo deste modelo, 
que está vocacionado tanto 
para uma utilização citadina, 
como para grandes viagens, 
devido ao elevado conforto 
e baixo peso.

Calota: modular em policarbonato, com materiais de 
primeira qualidade 
Forro: têxtil, removível e lavável
Ventilação: deflector para respiração e sistema de 
ventilação para controlar a humidade e o calor no interior
Cores: preto brilhante, preto mate, branco brilhante e 
com gráficos 
Viseira: exterior e interior escurecida
Fecho: micrométrico
Tamanho: do XS ao XL

Branco

Preto

Preto Mate

PVP   CORES LISAS 109,95€      DECORAÇÕES 126,95€  

TAMANHOS  XS AO XL  

TAMANHOS  XS AO XXL   PVP   59,95€  

N630
Estilo sóbrio e simples, 
indicado quer para o dia-a-dia 
na cidade ou para viagens 
mais curtas, com interior 
confortável e estrutura sólida.

Calota: em policarbonato de alta qualidade
Forro: têxtil azul
Cores: preto e branco
Viseira: comprida para maior proteção
Fecho: micrométrico
Tamanho: do XS ao XXL

Preto

Branco
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Integral

N917
Este modelo da Nox assegura-lhe 
elevados padrões de segurança, 
elevado nível de conforto, design 
moderno e um eficaz sistema de 
ventilação. 

Calota: policarbonato, com materiais 
de elevada qualidade 
Forro: têxtil, removível e lavável
Ventilação: controlo da humidade e 
extração eficaz do calor
Cores: preto mate
Viseira: exterior e interior escurecida
Fecho: micrométrico
Tamanho: do XS ao XXL

Preto mate

Branco

TAMANHOS  XS AO XXL   

PVP   CORES LISAS 92,95€      DECORAÇÕES 104,95€  

MX

N311
Capacete para os amantes do todo-o-terreno, ou para os 
proprietários de modelos trail. Design moderno, atrativo, 
estrutura sólida, robusta e um interior muito confortável. 
Viseira integral incluída. 

Calota: em policarbonato
Forro: têxtil, removível e lavável
Ventilação: sistema para controlo da 
humidade e extração do calor. Sistema “Air 
cell”, com interior ajustável à fisionomia de 
cada utilizador por via de uma bomba de air. 
Cores: preto mate
Fecho: micrométrico
Tamanho: do XS ao XXL

Preto mate

TAMANHOS  XS AO XXL   PVP   119,95€  

76



Shadow

Fluoline

N915

N682

Todo o conforto e segurança 
para o público feminino. 
Decorações elegantes, com 
estilo mais desportivo. 

Desenvolvido para 
proporcionar conforto e 
segurança ás crianças. 
Materiais leves e resistentes 
e com um eficaz sistema 
de ventilação. Desenho 
específico para melhor ajuste 
à cabeça das crianças.

Calota: policarbonato, com materiais de 
elevada qualidade
Forro: têxtil, removível e lavável
Ventilação: controlo da humidade e 
extração eficaz do calor
Cores: preto decorado com estrelas
Viseira: exterior, branca
Fecho: micrométrico
Tamanho: do YS ao YL

Calota: policarbonato, com materiais de 
elevada qualidade
Forro: têxtil, removível e lavável
Ventilação: controlo da humidade e extração 
eficaz do calor
Cores: branco decorado com borboletas
Viseira: exterior e interior escurecida
Fecho: micrométrico
Tamanho: do XS ao M TAMANHOS  XS AO M   PVP   104,95€  

TAMANHOS  YS AO YL   PVP   84,95€  

78

Integral

N301 FLUOLINE E SHADOW 
Este modelo da 
Nox assegura-lhe 
elevados padrões 
de segurança, 
elevado nível de 
conforto, design 
moderno e um 
eficaz sistema  
de ventilação. 

Calota: policarbonato, com materiais 
de elevada qualidade 
Forro: têxtil, removível e lavável
Ventilação: controlo da humidade e 
extração eficaz do calor
Cores: preto mate
Viseira: exterior e interior escurecida
Fecho: micrométrico
Tamanho: do XS ao XXL

TAMANHOS  XS AO XXL   

PVP   109,95€  



Branco

Preto
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SPARK

Calota: policarbonato, com 
materiais de elevada qualidade 
Forro: têxtil, removível e 
lavável
Ventilação: controlo da 
humidade e extração eficaz 
do calor
Cores: azul/branco/vermelho, 
amarelo, laranja, vermelho e 
verde
Viseira: exterior e interior 
escurecida, anti-embaciamento
Fecho: micrométrico
Tamanho: do XS ao XXL

Azul

Vermelho

Verde

Amarelo

Cross

TAMANHOS  XS AO XXL   PVP   99,95€  

Estética moderna, linhas agressivas 
e desportivas, vocacionado para 
o público mais jovem. Interior 
desmontável e lavável. Entradas de 
ar na frente e sistema de extracção 
do ar na traseira. 

N740
Estilo MX, com 
design moderno e 
carácter desportivo. 
Elevados padrões 
de segurança, muito 
confortável e leve.  

Calota: policarbonato, com 
materiais de elevada qualidade
Forro: têxtil, removível e lavável
Ventilação: controlo da humidade 
e extração eficaz do calor
Cores: várias
Fecho: micrométrico
Tamanho: do XS ao XXL 

TAMANHOS  XS AO XXL   PVP   89,95€  

Laranja



LUVAS DE AQUECIMENTO

MP 06: MICROPOLAR EXTENSÍVEL
T2 = 8/9    T3=10/11
PVP  7,99€  

BALACLAVA 

(1 ORÍFICIO)

PT 18: 100% ALGODÃO 
PVP  5,79€ 
PT 28: 100% SEDA 
PVP  18,99€ 

BALACLAVA 

(2 ORÍFICIOS)

PT 27: 100% SEDA 
PVP  7,88€ 

BALACLAVA 

(2 ORÍFICIOS)

PT 21: 100% ALGODÃO 
PVP  5,99€ 
PT 26: 100% SEDA 
PVP  18,99€ 

MÁSCARA 

DE PROTEÇÃO

68150: 
NEOPRENE/POLAR 
PVP  12,99€ 

MÁSCARA 

DE PROTECÇÃO

MP01:  
NEOPRENE/POLAR 

PVP  5,99€ 
TG01:  

ALGODÃO 
PVP  3,99€ 

COBRE LUVAS

100% IMPERMEÁVEL
TAMANHOS  M AO XXL   PVP  3,79€  

LUVAS DE AQUECIMENTO

PT 25: 100% SEDA - T7 > T10
PVP  17,99€  

COBRE BOTAS

100% IMPERMEÁVEL C/ SOLA COMPLETA DE 
BORRACHA - TAMANHOS   S (40/41) M (42/43) 
L (44/45) XL (46/47) XXL (48/49)   PVP  15,99€  
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Acessórios Equipamento de protecção para chuva

BASIC 006 

FATO COMPLETO C/ ABERTURA DIAGONAL 
-100% IMPERMEÁVEL -  NYLON/PVC

TAMANHOS  XS AO 5XL   PVP  29,99€  

ECO 2400

CALÇAS C/FECHOS 
DE VELCRO -100% 
IMPERMEÁVEIS 
- NYLON/PVC
TAMANHOS
 XS AO 5XL   

PVP  15,99€  

P 100 AW

CALÇAS C / 
FORRO INTERIOR 
REMOVÍVEL 
- IMPERMEÁVEIS 
- NYLON/PVC
TAMANHOS
 XS AO 3XL   

PVP  42,99€  

P 200 AW

CALÇAS C / FORRO 
INTERIOR E FECHO 
LATERAL 
- IMPERMEÁVEIS  
- NYLON/PVC
 XS AO 3XL   

PVP  35,99€  

ECO

CONJUNTO CASACO + CALÇAS -100% 
HIDRÓFUGO - NYLON/PVC

TAMANHOS  XS AO 3XL   PVP  43,99€  

RAINING

CASACO -100% IMPERMEÁVEL - NYLON/PVC
TAMANHOS  XS AO 5XL   PVP  28,99€  

DROP

CASACO -100% IMPERMEÁVEL 
C/REFLETORES - NYLON/PVC

TAMANHOS  XS AO XXL   PVP  34,99€  



CLASSIC

MALA DE GUIADOR -  COURO
CAPACIDADE: 10L

PVP  39,99€  

CRUISER

MALA ALFORGE-  COURO SINTÉTICO 
 CAPACIDADE: 2X10L

PVP  78,99€  

NMO 6203

MALA DE RESERVATÓRIO 
C/ FIXAÇÃO MAGNÉTICA 

 C/ PROTEÇÃO IMPERMEÁVEL 
 CAPACIDADE: 14L

PVP  59,99€  

ÓCULOS AVIATOR T2

(P/ USO COM ÓCULOS 
GRADUADOS)
BRANCO, CROMADO, 
GUNMETALL
PVP  129,90€  

ÓCULOS AVIATOR T1 / T3

BRANCO, CROMADO, 
GUNMETALL
PVP  129,90€  

ÓCULOS SUN 2

PVP  12,99€  ÓCULOS C66

PVP  21,99€  

ÓCULOS SUN 1

PVP  12,99€  
ÓCULOS CLIMAX 595

TRANSPARENTES - AMARELOS - ESCURECIDOS
PVP  5,90€  

ÓCULOS SUN 3

PVP  14,99€  
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Acessórios

6000

MALA DE RESERVATÓRIO - FIXAÇÃO MAGNÉTICA 
C/ PROTEÇÃO IMPERMEÁVEL - CAPACIDADE: 10L

PVP  34,99€  

6002

MALA DE RESERVATÓRIO -  MULTIPLOS BOLSOS 
C/ PROTEÇÃO IMPERMEÁVEL - CAPACIDADE: 15L

PVP  57,99€  

NMO 6205

MALA DE RESERVATÓRIO - EXTENSÍVEL 
C/ PROTEÇÃO IMPERMEÁVEL 

 CAPACIDADE: 18L A 25L 
PVP  69,99€ 

CAPAS PARA MOTOCICLOS E CICLOMOTORES 2 RODAS

TECIDO REFLECTOR, COSTURAS DUPLAS REFORÇADAS, PROTEÇÃO DE TECIDO P/ VISOR DA MOTO,
ORIFÍCIOS P/ CADEADO E/OU CORRENTE, PROTEÇÃO TÉRMICA P/ O ESCAPE

 1500 (ATÉ 1800 CC.)   PVP  49,90€  

CAPAS PARA QUADRICICLOS ATV

TAMANHO PEQUENO 
- ATV DE PEQUENAS DIMENSÕES

 PVP  29,90€ 
TAMANHO GRANDE

- ATV DE GRANDES DIMENSÕES
 PVP  49,90€ 
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Todos os carregadores da Deltran possuem 
um algoritmo que permite carregar qualquer 
bateria de acordo com o seu estado de 
conservação e com a quantidade de energia 
armazenada, graças ao seu CPU. Este verifica 
o estado de cada bateria e possui um número 
infinito de programas de carga, recuperação e 
manutenção. 
Contrariamente a outros carregadores que 
se desligam quando a bateria está carregada, 
incorrendo em ciclos contínuos de carga e 
descarga que reduzem drasticamente o tempo 
de vida das baterias, os carregadores da 
Deltran continuam a emitir uma carga flutuante 
muito baixa para nunca deixar a bateria 
descarregar, aumentando assim o seu tempo 
de vida útil em mais de 50%. 

Os algoritmos dos carregadores da Deltran 
estão sempre atualizados e estão preparados 
para todas as baterias, inclusivamente para as 
baterias de iões lítio e de células de gel. 
Adicionalmente, os carregadores da Deltran 
são feitos para durar, o que é demonstrado 
através de testes que simulam condições de 
uso e armazenamento adversas.
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Carregadores Deltran

Carregador Deltran Waterproof 800 

Carregador Deltran Tender Plus 

Potência nominal de saída: 800mA
Potência de entrada: 220 a 240 Volts, 
50/60Hz 
Peso: 453,5 gramas
Dimensões: 11,1 cm x 7 cm x 3,8 cm
Funcionamento: em 4 fases 
(verificação da bateria, carga, carga 
flutuante e manutenção)
Microprocessador: ISM™ que atualiza 
constantemente a sequência de carga 
para proporcionar transições suaves 
entre as diferentes fases de carga
Proteção: contra faíscas; Proteção 
contra curto-circuito; Proteção face à 
inversão de polaridade
Temporizador de segurança de 72 
horas
Concebido para baterias AGM e gel 
Garantia: 3 anos

Potência nominal de saída: 12V a 
1,25A
Potência de entrada: 220 a 240 Volts, 
50/60Hz 
Peso: 476,2 gramas
Dimensões: 17,3 cm x 8,3 cm x 4,8 cm
Funcionamento: em 4 fases 
(verificação da bateria, carga, carga 
flutuante e manutenção)
Microprocessador: ISM™ que atualiza 
constantemente a sequência de carga 
para proporcionar transições suaves 
entre as diferentes fases de carga
Proteção: contra faíscas; Proteção 
contra curto-circuito; Proteção face à 
inversão de polaridade
Garantia: 5 anos

CARREGADOR DELTRAN WATERPROOF 800  PVP   64,95€  

CARREGADOR DELTRAN TENDER PLUS  PVP   89,95€  
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Carregador Deltran Power Tender 

Carregador Deltran Power Tender Series 

Carregador de bancada multi-saída 
Deltran Management Systems Potência nominal de saída: 12V a 

5,0A
Potência de entrada: 220 a 240 Volts, 
50/60Hz 
Peso: 476,2 gramas
Dimensões: 20,6 cm x 9,8 cm x 5,7 cm
Funcionamento: em 4 fases 
(verificação da bateria, carga, carga 
flutuante e manutenção)

Microprocessador: ISM™ que atualiza 
constantemente a sequência de carga 
para proporcionar transições suaves 
entre as diferentes fases 
Proteção: contra faíscas; Proteção 
contra curto-circuito; Proteção face à 
inversão de polaridade
Garantia: 5 anos

Potência nominal de saída: 12V a 5,0A 
Potência de entrada: 220 a 240 Volts, 50/60Hz 
Peso: 1814,2 gramas
Dimensões: 13,3 cm x 12,7 cm x 5 cm
Funcionamento: em 4 fases (verificação da bateria, 
carga, carga flutuante e manutenção)
Microprocessador: ISM™ que atualiza constantemente 
a sequência de carga para proporcionar transições 
suaves entre as diferentes fases de carga
Proteção: contra faíscas; Proteção contra curto-circuito; 
Proteção face à inversão de polaridade
Garantia: 2 anos

Potência nominal de saída: 12V a 
1,25A (2 ou 4 conectores)  
Potência de entrada: 220 a 240 Volts, 
50/60Hz 
Peso: 612,3 gramas
Dimensões: 12,1 cm x 17,8 cm x 8,9 cm 
(c/ dois conectores) ou 22,4 cm x 17,8 
cm x 8,9 cm (com 4 conectores)
Funcionamento: em 4 fases 
(verificação da bateria, carga, carga 
flutuante e manutenção)
Microprocessador: ISM™ que atualiza 
constantemente a sequência de carga 
para proporcionar transições suaves 
entre as diferente fases de carga
Sistema de compensação térmica
Proteção: contra faíscas; Proteção 
contra curto-circuito; Proteção face à 
inversão de polaridade
Garantia: 2 anos

CARREGADOR DE BANCADA MULTI-SAÍDA DELTRAN 
MANAGEMENT SYSTEMS  

PVP   2 CONECTORES 166,95€     
 4 CONECTORES 334,95€  

CARREGADOR DELTRAN POWER TENDER  PVP   129,95€  

CARREGADOR DELTRAN 
POWER TENDER SERIES  

PVP   159,95€  

Preparado para os meios envolventes mais 
severos, este carregador é compacto, leve, 
resistente a choques e à prova de água. 
Construído para durar, é fácil de usar e graças 
à sua elevada potência de saída é capaz 
de recuperar e carregar baterias num curto 
espaço de tempo.

O carregador de bancada é extremamente 
eficaz para carregar, recuperar e manter 
a carga de várias baterias em simultâneo. 
Este sistema permite a ligação a 2 ou 4 
baterias em simultâneo de acordo com  
o modelo escolhido.  



MODELO POTÊNCIA EQUIVALENTE DAS BATERIAS CONVENCIONAIS PVP

BTL09A120C 7-9 AH  124,95€  

BTL14A240C 10-14 AH  189,95€  

BTL18A300C 16-18 AH  249,95€  

BTL24A360C 21-24 AH  289,95€  

BTL35A480C 36-35 AH  379,95€  

Baterias de iões lítio SUPERSMART
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Acessórios Deltran

CABOS DE LIGAÇÃO COM PINÇAS 

PVP  7,5€  

EXTENSÃO DE 4M PARA OS CABOS 

DE LIGAÇÃO À BATERIA  

PVP  13€  

CABOS DE LIGAÇÃO SEM PINÇAS 

PVP  7,5€  

EXTENSÃO DE 8M PARA OS CABOS 

DE LIGAÇÃO À BATERIA  

PVP  19€  

CARREGADOR QDC PARA LIGAÇÃO 

A DISPOSITIVOS VIA USB  

PVP  15€  
MEDIDOR DE BATERIA COM ECRÃ LCD E LED

PVP  20€  

Concebido para usar em 
qualquer bateria de 12V
Potência de entrada 
admitida: 12 V
Potência de saída: 5V a um 
máximo de 2,1A
O LCD mostra a voltagem 
da bateria quando o botão 
de ligação é pressionado
A voltagem apresentada 
no display varia dos 3V aos 
16V com uma margem de 
erro de 0,1V

Deltran Power Pack Portátil (Jump Starter) 

Potência nominal de saída: 5V a 2,0A  
Potência de entrada: 14V a 1 A
Carregador de parede: 220 a 240 
Volts, 50/60Hz   
Corrente de arranque: 200A
Corrente máxima (pico): 400A
Watts/Hora: 39,8
Led: indicador do estado de carga
Dimensões: 17,1 cm x 8,9 cm 
Proteção: contra faíscas; Proteção 
contra curto-circuito; Proteção face à 
inversão de polaridade
Garantia: 1 ano

80% Mais leve que as baterias 
convencionais;
Dura no mínimo 5 vezes mais que uma 
bateria convencional
Mais de 2000 ciclos de carregamento
Pode ser montada em qualquer 
direção graças à incorporação de  
2 bornes em cada lado da bateria
Voltagem: 12V
Temperaturas de 
funciomento: 4ºC a 60ºC
Potência máxima de 
carregamento: 10A
Garantia: 3 anos

DELTRAN POWER PACK PORTÁTIL (JUMP STARTER)  PVP   179,95€  

Este jump starter de 12V com bateria de iões lítio é extremamente leve e compacto - ideal 
para guardar na mala da moto. Com potência suficiente para fazer arrancar um camião, permite 
também carregar dispositivos portáteis como telemóveis ou tablets sempre que necessário. 
O Powerpack é fácil de usar e vem equipado com uma luz LED que facilita a sua utilização 
noturna, pinças para ligação à bateria e adaptadores para automóveis e geradores.

As baterias Deltran de lítio fosfato de ferro (LiFeP04) foram 
concebidas para substituir as baterias convencionais e de 
células de gel em ciclomotores, motociclos e ATVs. 
As baterias Supersmart incluem no seu interior um circuito 
que balança automaticamente as células de energia durante 
a fase de carga. Com menos 80% de peso face às baterias 
convencionais, a sua duração é no mínimo 5 vezes superior.



Tabela de preços de peças  
e acessórios  
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TODOS OS PREÇOS APRESENTADOS INCLUEM IVA À TAXA DE 23%

TELF: 219824326  |  E-MAIL: GERAL@GOLDENBAT.PT


