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S ľahkosťou „pierka“

Naše hodnotenie:

Prilby LS2 sú známe po celom svete. Jazdia s nimi
jazdci v MotoGP alebo na rally Dakar. Toto leto
nám v redakcii pristál najvyšší karbónový model
z kategórie výklopných prilieb pod názvom LS2
Vortex. Ako je na tom s kvalitou, ergonómiou,
bezpečnosťou a hlavne cenou? Nižšie mám pre vás
niekoľko postrehov z dlhodobého testu.
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LS2 Vortex FF313 Carbon
Športový a zároveň decentný dizajn
Ide o prémiový karbónový model s luxusnou bordovou výstelkou. Povrch je v neutrálnej šachovnicovokarbónovej farbe s matným povrchom. Keďže nemá výrazné farby, tak je vhodná ku každej farbe
oblečenia a motocykla.
motoc kla

Váha a odvetrávanie

test / redakcia používa

Pri týždňovom výlete do Álp, kedy som prilbu dával minimum z hlavy som si uvedomil veľké výhody
ľahkej prilby. Vďaka karbónovej škrupine je váha do 1 390 g (veľkosť L). Ani celodenné nosenie na hlave
nie je také namáhavé ako pri iných prilbách. Jazdu vo veľkých teplotách zvláda aj vďaka dvom nasávaniam
vzduchu na vrchnej časti. Vzduch vedie kanálikmi medzi výplňou prilby a hypoalergénnou výstelkou na
koniec prilby, kde ústi pod zadným spojlerom, vďaka ktorému sa eliminuje nežiaduce prúdenie za prilbou.
Prilba je vybavená aj Pin-lock systémom predného priezoru, vďaka ktorému sa nezahmlieva predné plexi.
Výrazne tomu dopomáha aj vyberateľný nosový deflektor, ktorý koordinuje vydychovaný vzduch dole
k brade a nie na plexi.

Bezpečnosť na 1. mieste, dvojitá homologizácia
Model Vortex má duálnu homologizáciu P/J. To znamená, že je homologizovaná aj ako uzavretá prilba
(P) a aj ako Jet otvorená prilba (J). Pre dlhodobé použitie ako otvorenú prilbu je vybavená aretovacím
tlačidlom, kedy zafixuje zdvihnutú prednú časť. Uzatvárací mechanizmus je pomocou rýchlo zatváracej
spony s kovovým povrchom. Vďaka rôznej hustote vrstiev výplne prilby sa pri nehode rozkladá energia a tlmí
náraz. Karbónový povrch škrupiny okrem nízkej váhy, znižuje predratie pri kontakte s asfaltom.

Parádny komfort
Prilba je už na prvý pocit ľahká. Vnútorná vyberateľná výstelka je z viacerých materiálov
kvôli priepustnosti vzduchu. Prilby LS2 sú trocha tesnejšie oproti konkurencii, preto odporúčam si
vyskúšať veľkosť na predajni. Osobne mám trocha neštandardný tvar hlavy (dlhšiu zadnú časť), čo je
limitom pri viacerých prilbách. U LS2 Vortex sa vnútorná výstelka prispôsobila a po pár dňoch vytvarovala
k dokonalosti. Keďže používam komunikátor, tak nasledovalo rozobratie prilby a inštalácia dorozumievania
so spolujazdcom. LS2 myslí aj na túto vec a necháva priestor okolo uší aj na dodatočné reproduktory, čomu
prispôsobil aj výstelku (prepúšťa zvuk). Na spodnej strane je ochrana voči podfukovaniu vzduchu do prilby
a predný deflektor. Ten pre lepší účinok je priamo pritlačený k brade. Zo začiatku nadobudnete dojem,
že prilba vám je malá v okolí brady, no pri jazde zistíte, že to tak má byť, a že je to dokonca účinnejšie.
Slnečná clona sa ovláda na ľavej strane a vďaka hranatému výstupku sa dá ľahko nahmatať aj v rukaviciach.
Zatvorené plexi má výraznú fixáciu a na otvorenie treba viac sily. To je dobre kvôli podfukávaniu a obzvlášť
v daždi. Práve dážď (teda skôr prietrž mračien) som si otestoval v Alpách, kedy aj po hodine jazdy mi nijako
nezatekala voda na hlavu. Čo sa týka hlučnosti, tak je na primeranej úrovni. Nie je hlučná a skôr počujete
len jemný aerodynamický hluk obtekania vzduchu.

Prečo sa oplatí?
Výhody výklopnej prilby opisovať netreba. Každopádne pri oficiálnej cene okolo 359 Eur dostanete
ľahkú karbónovú prilbu s dvojitou homologizáciou, Pinlockom, slnečnou clonou a kvalitným spracovaním.
Myslím, že LS2 Vortex by ste mali zvážiť, ak uvažujete nad výklopnou prilbou.
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LS2 Vortex FF313 Carbon
Cena: 359 Eur
Škrupina: exkluzívne pretkávaný karbón
Plexi: polykarbonát odolný proti poškriabaniu
Interiér: vyberateľný, prateľný, hypoalergenný
materiál
Zapínanie: mikrometrická spona
Veľkosti: XS – XXL, váha: od 1 300 ± 50 g
Hľadajte na: www.ls2.sk
alebo u autorizovaných predajcov v SR
14.9.2018 17:58:13

