
Univerzálna vyklápačka
LS2 už dlhodobo patrí medzi výrobcov, ktorí sa snažia ponúkať top 

technológie za rozumnú cenu. Platí to aj v prípade modelu Metro Evo, ktorý vás 
príjemne prekvapí svojou kompletnou výbavou za veľmi atraktívnu cenu. Okrem 
toho prináša moderný dizajn a množstvo detailov, ktoré vám spríjemnia život 
s touto prilbou. Prilba je homologovaná ako integrála a zároveň aj ako jetka, 
vďaka čomu môžete v prípade potreby bez obáv jazdiť s vyklopenou bradovou 
časťou. 

Moderné technológie 
 Aerodynamicky prepracovaný dizajn škrupiny je vyrobený zo špeciálneho 

ľahkého a tuhého materiálu, ktorý sa označuje KPS (Kinetic Polymer Alloy). 
Okrem nízkej hmotnosti sa vyznačuje aj lepšou schopnosťou absorbovať energiu 
vznikajúcu pri náraze, no stále je maximálne odolná. Škrupina je vyrábaná 
v troch veľkostiach, tak aby sa zabezpečil čo najlepší komfort. 

 Prepracovaný ventilačný systém tvorí dvojica samostatných uzatváracích 
otvorov na vrchu prilby a ďalšou trojicou otvorov na bradovej časti. Vzadu je 
dvojica veľkých odvetrávacích otvorov. 

 Interiér vyrobený z hypoalergénnych materiálov je samozrejme 
vyberateľný a prateľný. Vnútorný polystyrén je kvôli väčšej presnosti vyrezaný 
laserom. Interiér prilby je predpripravený na montáž interkomu. Súčasťou 
výbavy je textilný bradový spojler, ktorý pomáha minimalizovať vírenie vzduchu 
vo vnútri prilby. 

 Vnútorná clona sa ovláda páčkou na spodnej časti prilby vľavo. Súčasťou 
balenia je praktická fólia Pinlock proti zahmlievaniu.

 Vyklápací mechanizmus sa otvára tlačidlom v strede bradovej časti. Prilba 
sa zapína pomocou mikrometrickej spony. 

Metro Evo Rapid v praxi  
LS2-ka je na prvý pohľad atraktívna prilba s vydarenou grafikou, no čo 

je dôležitejšie od prvého nasadenia je príjemným spoločníkom. Hmotnosť 
1 750 g (veľkosť XL) vôbec nie je zlá a túto priaznivú hmotnosť cítiť aj na hlave. 
Komfort je veľmi dobrý a pocitovo príjemný. Do vnútra prilby v okolí očí sa 
dostáva len minimum vzduchu a nevzniká tak nepríjemné vírenie. Výkroje na 
reproduktory v oblasti uší sú dostatočne veľké a prípadná montáž  interkomu je 

bezproblémová a bez vplyvu na komfort. Pochvalu zaslúži  systém odvetrávania, 
ktorý funguje spoľahlivo aj keď samostatná regulácia dvojice vetrákov na vrchu 
prilby mi príde trochu zbytočná a možno by stačil by jeden centrálny ovládač. 
Výklopný mechanizmus sa ovláda bezproblémovo a relatívne veľké tlačidlo 
ľahko nahmatáte aj v rukaviciach. Hlučnosť vo vnútri nie je zlá, no trochu ju 
ovplyvňuje prítomnosť čelného štítu, ktorý je uchytený len v dvoch bodoch a pri 
vyšších rýchlostiach začne rezonovať a zvuk pri tom vznikajúci sa dostáva aj do 
prilby. Existuje však rýchle riešenie a ak plánujete rýchle diaľničné presuny, tak 
stačí spomínaný štít ľahko demontovať a Metro Evo sa zmení na plnohodnotnú  
vyklápaciu integrálu.

LS2 F324 Metro Evo Rapid

Hľadajte na: www.ls2.sk
 alebo u autorizovaných predajcov v SR

LS F324 Metro Evo Rapid

Cena: 199 Eur
Škrupina: KPA – Kinetic Polymer Alloy
Plexi: polykarbonát odolný proti poškriabaniu, zahmlievaniu a s UV filtrom
Interiér: vyberateľný, prateľný, hypoalergenný materiál 
Zapínanie: mikrometrická spona, veľkosti: XXS – 3XL
Váha: od 1 600 ± 50 g, 
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S označením „dva v jednom“ si človek vždy 
spojí aj výrazy ako univerzálnosť alebo 
viacúčelovosť. Presne o to ide aj 
v prípade tohtoročnej novinky, 
vyklápacej prilby LS2 Metro Evo 
Rapid. Je toho však viac a čelný štít, 
ktorý posúva túto prilbu smerom k enduru sa 
dá ľahko demontovať a Metro Evo sa zmení na 
šikovnú integrálu. 

Dva Dva 
v jednomv jednom
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