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HJC Sports mag in de wielerwereld een relatieve nieuwkomer zijn, in 
de motorsport heeft de Zuid-Koreaanse onderneming zijn sporen al 
ruimschoots verdiend. HJC is sinds begin jaren ’70 als helmen-
fabrikant actief in deze markt en groeide uit tot een van de bepalende 
spelers. Vrij recent koos men ervoor om ook helmen voor wielren-
ners te maken. Het programma bestaat uit vier modellen. De dichte 
en daardoor aerodynamische FURION 2.0. Het topmodel de IBEX 2.0 
en de prijsvriendelijke alternatieven VALECO & ATARA.

HJC helmen zijn verkrijgbaar in 3 maten
S > 51-56 cm
M > 55-59 cm
L > 58-63 cm

Meet je hoofdomtrek ter hoogte van je wenkbrauwen.

VALECO  € 149,--

De HJC VALECO helm is een  
moderne,  aerodynamische en 
perfect geventileerde helm die 
slechts 30 gram zwaarder 
weegt dan het topmodel de IBEX. 
Voorzien van 12 ventilatiegaten. 
De helm wordt geleverd
met reserve inserts en helmtas.

ATARA  € 79,--

De ATARA profiteert van alle 
technische ontwikkeling van de 
high-end modellen van HJC, zoals 
de IBEX 2.0 en Furion 2.0. Een 
alledaagse helm. Aerodynamisch, com-
fortabel en met een perfecte pasvorm. 
De helm is licht in gewicht, eenvoudig 
aan te passen aan je hoofdmaat en 
doet geen concessies aan veiligheid.
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IBEX 2.0  € 249,--

De IBEX 2.0 helm is 
een ultra lichte 
en comfortabele fiets- 
helm die ontwikkeld is 
voor optimale ventilatie. 
Door zijn unieke vorm-
geving is de helm zeer 
aerodynamisch en voert het de 
warmte snel af. De helm is ontwikkeld in 
het eigen HJC windtunnel laboratorium.

Met een gewicht van slechts 200 gram en 
met in totaal 16 ventilatie openingen is 
de hem toch verassend aerodynamisch. 
Voorzien van de klassieke functionaliteit-
en zoals de verstelbare achterhoofdsteun 
met draaiwieltje, de brilklemmetjes, de 
eenvoudig verstelbare riempjes die tijdens 
het fietsen niet gaan wapperen en de 
uitneembare, wasbare, geurneutraliseren-
de X-STATIC binnenvoering. Uniek is het 
SELFFIT systeem waarmee de pasvorm 
automatisch op je hoofd wordt afgesteld 
en je niets hoeft aan te passen. 
Zelfs tijdens het fietsen. 

De Furion 2.0 is uitgevoerd met geavanceerde “Venturi Dy-
namics” afzuigventilatiesysteem. Dankzij de aerodynamische 
vorm en het extra lichte gewicht van ongeveer 195 gram, 
kun je met deze helm 7% energie besparen tijdens je rit. 
De helm wordt geleverd met reserve inserts en een helm-
tas ter bescherming tijdens transport.

De FURION 2.0 helm is 
semi aerodynamische 
helm ontwikkeld op basis 
van HJC’ ervaring in de 
motorsport. De helm 
heeft een innovatief, 
maar simpel design.

FURION 2.0  € 199,--

Mat zwart

Mat zwart

Mat navy 

Roze

Navy / wit

Fade olijf

Wit

Zwart / rood

Wit / goud
Rood / zwart

Fade grijs

Wit / roze

Grijs / mint

Wit

Wit / grijze lijn


