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C4

SC1

454921

ȫȫÅpningshjelm med fiberskall i svært
kompakt design, to skallstørrelser:
(XXS-L) (XL-XXXL)
ȫȫAntidugg film montert – 100% duggfritt
ȫȫInkludert solvisir og akustikkrage
ȫȫUttagbar og vaskbar innredning
ȫȫHakerem med hurtigspenne
ȫȫForberedt for SC1 med ferdig integrerte
høytalere og mikrofon. Bare plug & play!
ȫȫGodkjent ECE- 22.05
454711
2

454101

454201

REDEFINE YOUR
STANDARDS.
Passion, newly designed

Nye C4 fra Schuberth, skaper en ny standard for kategorien
åpninghjelmer. Neste generasjons hjelm for motorsyklister innenfor
Touring og Sport er nå lansert! Ingen dragning sideveis. Minimal støy
gjør kjøreturen mer sikker og vellykket. C4 imponerer både i høye
hastigheter og på langturer! Et helt nytt og moderne ytterskall med et
kompakt utseende og komfort i toppklasse!
C4 har ferdig installerte høyttalere og mikrofon fra Sena.
Intercomsentral m/batteripakke kjøpes separat og monteres under
hjelmskallet.

454978

454971

454961

454947

454979
3

C3

PRO

SC10U

436815

436711
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436101

436816

436811

UNIVERSAL GENIUS.
Wherever. Whatever. Whenever.

Hjelmskallet er utviklet i vindtunnel og gir optimal aerodynamikk og
utmerket stabilitet i høy hastighet. Støynivået på utrolig lave 82db i
100km/t er klassens laveste. C3 Pro har integrerte antenner for SRC
systemet i hjelmskallet. Det integrerte solvisiret garanterer bedre sikt i
vanskelige og skiftende lysforhold. Visiret er 100% duggfritt.

ȫȫLavt støynivå: 82 dB(A)
ȫȫSlipper inn opp til 9 liter frisk luft pr
sekund i 100km/t
ȫȫÅpningshjelm med fiberskall i svært
kompakt design, to skallstørrelser:
(XXS-L) (XL-XXXL)
ȫȫAntidugg film montert – 100% duggfritt
ȫȫVekt: Ca 1570g inkludert solvisir og
akustikkrage
ȫȫUttagbar og vaskbar innredning
ȫȫHakerem med hurtigspenne
ȫȫGodkjent ECE- 22.05

436924

436923

436813
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JUST THE RIGHT STYLE.
Helmets exclusively made for you.

C3

PRO
WOMEN
Hjelmens innredning er utviklet helt fra
bunnen av. Kinnputene i C3 Woman er
laget av spesialskum som tilpasser seg
ansiktsformen for optimal komfort og
sikkerhet.
Stoffet i innredningen er laget av
et høykvalitets materiale som er
antibakteriell og antiallergisk.
Det burgunderrøde stoffet gjør helheten
feminin.

SC10U

For mer teknisk informasjon se C3 Pro

436131
6

436721

ENJOY.
It’s a Schuberth.

C3

BASIC

SC10U

Åpningshjelmen C3 Basic er perfekt for touring. Gjennom en kombinasjon av sportslighet og komfort
sammen med det utrolig lave støynivået på kun 84dB(A) i 100km/t satte C3 en ny standard i sin klasse. Klar
for duggfritt visir. Det integrerte solvisiret garanterer bedre sikt i vanskelige og skiftende lysforhold.

ȫȫLavt støynivå: 84 dB(A)
ȫȫSlipper inn opp til 7 liter frisk luft pr
sekund i 100km/t
ȫȫÅpningshjelm med fiberskall i svært
kompakt design, to skallstørrelser:
(XXS-L) (XL-XXXL)
ȫȫVekt: Ca 1570g inkludert solvisir og
akustikkrage
ȫȫUttagbar og vaskbar innredning
ȫȫHakerem med hurtigspenne
ȫȫGodkjent ECE- 22.05
424751

424171
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EXPLORE YOUR
LIMITS.

E1 har komforten fra en
åpningshjelm, utseende og
følelsen fra en moderne
«adventure hjelm» og ikke
minst sikkerheten som en
Schuberth! Med integrert
justerbar skygge og solvisir,
samt visir i Optisk klasse 1
med antidugg film – får du
total fokus på kjøring under
all slags vær og forhold. Nytt
friskluftinntak på haken og i
pannen sørger for masse friskluft
som ventileres gjennom kanaler
innvendig og slippes ut på
undersiden. Under hjelmskallet i
fiber har man plassert antenner
for FM radio og Bluetooth for
SRCS kommunikasjon.

On and off the roads.

ȫȫLavt støynivå: 82 dB(A)
ȫȫJusterbar ventilasjon på haken
ȫȫSkygge justeres i 3 posisjoner
ȫȫKan brukes med og uten skygge, eller med
en av delene. Valgfritt
ȫȫUttakbar og vaskbar innredning i Coolmax
ȫȫAntidugg film montert – 100% duggfritt
ȫȫHakeremmen kan justeres fra 2 sider –
hurtigspenne
ȫȫLeveres i 7 størrelser XS-3XL
(2 skallstørrelser)
ȫȫInnebygget antenne, klar for SRCS systemer
ȫȫUtviklet i SCHUBERTH’S vindtunnel
ȫȫAerodynamisk og Aeroakustisk i toppklasse
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E1

SC10U
443913

443101

443711

443922

443942

443943
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REDUCED TO THE MAX.
The essence of motorcycling.

R2

CARBON

SC1

GRATIS MØRKT VISIR - KAMPANJE TIL 31/12-2018
Alle som kjøper R2/R2 Carbon og registrer seg med
serienummer på Schuberth.com, får tilsendt gratis mørkt
visir (80% sotet) fra Schuberth. Dette gjelder hjelmer som
er kjøpt i Norge gjennom SPS forhandlernett.

DEN NYE R2 CARBON ER DEN FØRSTE HJELMEN I KARBON MED FULLINTEGRERT
KOMMUNIKASJONSSYSTEM
R2 Carbon betyr lavere vekt og enda sterkere og mer stabilt yttermateriale. Flere lag med klarlakk sørger for
dyp og flott finish! Det sitter ferdig monterte høytalere og mikrofon fra Sena. Intercomsentral m/batteripakke
kjøpes separat og monteres under hjelmskallet. PLUG & PLAY!

ȫȫAllroundhjelm med karbon i svært kompakt design, størrelser:
(XS-XXL)
ȫȫAntidugg film montert – 100% duggfritt
ȫȫQuick-release kinnputer
ȫȫReflekser for ekstra synlighet
ȫȫUttagbar og vaskbar innredning
ȫȫHakerem med dobbel D-ring lukking
ȫȫVekt: Ca 1300g
ȫȫForberedt for SC1 med ferdig integrerte høytalere og mikrofon.
Bare plug & play!
ȫȫGodkjent ECE- 22.05
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450822

R2

SC1

GRATIS MØRKT VISIR - KAMPANJE TIL 31/12-2018
Alle som kjøper R2/R2 Carbon og registrer seg med
serienummer på Schuberth.com, får tilsendt gratis mørkt
visir (80% sotet) fra Schuberth. Dette gjelder hjelmer som
er kjøpt i Norge gjennom SPS forhandlernett.

450921

Ta en naken sykkel, en retro, sportstourer eller en race bike, nye R2
passer alle uavhengig av type! En klassisk helhjelm i nytt og moderne
design, med Schuberth’s velkjente state-of-the-art teknologi,
maksimal sikkerhet og super cool’t uttrykk. Ensfarget eller grafikk?
Vi lagerfører 3 unike grafikk-design, samt sort matt eller hvit (glossy)
som vil matche de fleste ønsker og behov.
R2 har ferdig installerte høyttalere og mikrofon fra Sena.
Intercomsentral m/batteripakke kjøpes separat og monteres under
hjelmskallet.

450711

450101

450941

ȫȫAllroundhjelm med fiberskall i svært
kompakt design, størrelser:
(XS-XXL)
ȫȫAntidugg film montert – 100% duggfritt
ȫȫQuick-release kinnputer
ȫȫReflekser for ekstra synlighet
ȫȫUttagbar og vaskbar innredning
ȫȫHakerem med dobbel D-ring lukking
ȫȫForberedt for SC1 med ferdig integrerte
høytalere og mikrofon. Bare plug & play!
ȫȫGodkjent ECE- 22.05

450922
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S2

SPORT

441947

441711
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441101

ȫȫUtrolig lavt støynivå på grunn av
akustikkragen, <85dB(A) ved 100km/t på en
motorsykkel uten kåpe
ȫȫSlipper inn opp til 7 liter frisk luft prsekund i
100km/t
ȫȫFiberskall i svært kompakt design, to
skallstørrelser: (XXS-L) (XL-XXXL)
ȫȫAntidugg film montert – 100% duggfritt
ȫȫVekt: Ca 1390-1550g inkludert solvisir og
akustikkrage
ȫȫUttagbar og vaskbar innredning i Coolmax®
stoff
ȫȫHakerem med dobbel D
ȫȫAerodynamisk form utviklet i vindtunnel
ȫȫSvært retningsstabil, null løft
ȫȫGodkjent ECE-R 22.05

READY, SET, GO.
It’s an all-rounder.

Schuberth S2 Sport kombinerer egenskapene til C3, SR2 og S1 Pro og passer like godt til touring som
til hverdagsbruk eller racing. Lav vekt, god aerodynamikk og mulighet for montering av eget SRC
kommunikasjonssystem gjør Schuberth S2 Sport til en klar vinner i sitt segment.

441821

441842

441861
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NEVER GIVE UP.
It’s all about performance.

SR2
439913

SR2 - RACINGHJELM FRA SCHUBERTH
Utvikling av racinghjelmer er ikke noen ny disiplin
for Schuberth. De har i en årrekke utviklet hjelmer
for Formel 1, og kunnskaper fra dette arbeidet har
de nå integrert i deres nye racinghjelm for MC.
SR2 passer like godt til mosjonister som til
profesjonelle racing kjørere.

439711
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439943

ȫȫProaktivt dynamisk ventilasjonssystem som tilpasser seg førerens
posisjon
ȫȫHjelmskallet leveres i tre størrelser:
(XS-S) (M-L) (XL-XXL)
ȫȫAntidugg film montert – 100% duggfritt
ȫȫMateriale: S.T.R.O.N.G fibre
ȫȫUttagbar og vaskbar innredning i Coolmax® stoff
ȫȫHakerem med dobbel D-ring lukking
ȫȫAerodynamisk form utviklet i vindtunnel
ȫȫGodkjent ECE-R 22.05

439951

439947

EXPRESS YOUR STYLE
ON THE STREET.

O1

476971

DEN NYE O1 BYR PÅ ALT DU FORVENTER FRA EN MODERNE
HIGH-TECH HALVHJELM
Schuberth re-introduserer Jet hjelmen, nye O1 blir tilgjengelig
fra våren 2018. Et moderne design, med 3 skallstørrelser og seks
hjelmstørrelser. Alle «bikere» vil finne den riktige størrelsen – for best
komfort og passform. Hjelmskallet er laget i fiber-matrix, med de beste
støtabsorberende egenskaper. Innvendig bruker Schuberth sin nye
sømløse teknologi på innerforet, noe som også gir bedre sirkulasjon og
ventilasjon.

ȫȫAerodynamisk og akustiske egenskaper
som oppfyller dagens standarder
ȫȫHalvhjelm med fiberskall i svært
kompakt design, 3 skallstørrelser:
(XS-S) (M-L) (XL-XXL)
ȫȫVekt: ca 1100g
ȫȫSømløs
ȫȫUttagbar og vaskbar innredning
ȫȫHakerem med hurtigspenne
ȫȫGodkjent ECE- 22.05
476711
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M1

474951

M1 er Jet hjelmen fra Schuberth som kombinerer fleksibilitet og utseende med sikkerhet og komfort. Her
ligger skjulte mikrofoner og høytalere fabrikkmontert, SRCS intercom kan kjøpes separat og med et enkelt
«klikk» er du klar til å kommunisere, høre på musikk eller navigere om du vil. Hjelmen er utformet slik at
kinnputene dekker ekstra langt frem for best mulig beskyttelse. Visiret er ekstra langt og leveres i Optisk
kvalitet 1. Derfor vil M1 dekke din behov om du kjører scooter, naken street bike, caferacer eller touring. En
genial halvhjelm!

474711
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474601

474101

ȫȫGod ventilasjon, to ganger bedre enn
forgjengeren J1
ȫȫFiberskall i svært kompakt design, to
skallstørrelser: (XS-L) (XLXXL)
ȫȫ5 fargevisirer, kan også bruke solvisir alene
ȫȫSRC forberedt med ferdig integrerte
høytalere og to skjulte mikrofoner. Bare plug
& play!
ȫȫVekt: Ca 1395g inkludert solvisir og
akustikkrage
ȫȫUttagbar og vaskbar Coffee
innredning i høyteknologisk sømløst stoff
ȫȫHakerem med hurtigspenne
ȫȫGodkjent ECE- 22.05

OPEN MINDED.
It’s a SCHUBERTH.

EKSTRAUTSTYR M1
M1 gir deg mange muligheter og kombinasjoner for visir
og tilbehør. Hovedvisiret har hutigfeste og kan enkelt
byttes ut med en skyggelist, da blir det en tøff pilothjelm
med kun solvisir. Hovedvisiret og solvisir kan leveres i en
rekke fargevarianter. Luftinntaket på toppen kan også
leveres i sort matt, sammen med et mørkt visir blir det
en banditthjelm!! Innredningen (grå) kan også leveres i
burgunder som ekstrautstyr.
Snakk med din forhandler om ekstrautstyr.

49100320 (Single)
49100321 (Dobbel)

SRCS M1
ȫȫStemmestyrt
ȫȫKan koble opp mot 1-en annen SRCS bruker
ȫȫStereolyd – krystallklar kommunikasjon opptil 145 km/t.
ȫȫ2 paralelle Bluetooth tilkoblinger
ȫȫRekkevidde 500 meter
ȫȫPlug & Play
ȫȫKan konfigureres via egen App mot iOS og Android mobiltelefoner
ȫȫOppdaters via PC eller Mac
ȫȫTaletid 8 timer
ȫȫStandby 7 timer
ȫȫLadetid 3 timer
ȫȫEnkel I bruk med kun 3 knapper
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SRC

SYSTEM

TM

Alltid tilgjengelig med Schuberth’s Rider Communication System (SRCS)! Man kan kommunisere med
passasjer og andre motorsyklister, lytte til radio eller motta informasjon fra et navigasjonssystem. Kobler man
til mobiltelefonen kan man selvfølgelig motta samtaler, høre på musikk etc. Systemene er spesiallaget til de
ulike hjelmodeller og ingen har ekstra komponenter utenpå hjelmen! Alle SRCS kan kobles i sine respektive
hjelmer med «plug and play».

C3 Pro / C3 Pro Woman / E1
ȫȫPro versjon - oppdateres via PC/MAC og egen APP for mobiltelefon.
ȫȫVOX stemmestyring / talestyring kan deaktiveres
ȫȫKoble til mobiltelefon, GPS og musikk spiller via Bluetooth™ eller USB
ȫȫConference mode: Snakk med inntil 3 andre samtidig eller mot (1+8) andre intercom med
stemmegjenkjennelse el. Click to Link. (Bike-to-bike) dersom disse også har PRO versjonen av SRCS.
ȫȫIntercom med rekkevidde på opptil 1000 meter (avhengig av topografiske forhold)
ȫȫInnebygget RDS radio - oppdaterer frekvens mens du kjører.
ȫȫKobles til ekstern antenne i hjelmen for bedre radio og intercomdekning.
ȫȫAutomatisk volumjustering etter støyforhold (AGC)
ȫȫUltratynne høyttalere med 3,5mm minijack / kan erstattes av egne ørepropphøytalere.
ȫȫMusic-sharing – del musikken fra din egen mobil eller radio til passasjer.
ȫȫOpptil 13 timers brukstid / 1 uke standby. Lades med medfølgende lader
ȫȫFirmware kan oppdateres gjennom innebygget USB kontakt
Varenr: 49100314 (C3 Pro, C3 Pro Women, E1 str. 50-59)
49100315 (C3 Pro, C3 Pro Women, E1 str. 60-65)

S2 / S2 SPORT
ȫȫVOX stemmestyring – kan deaktiveres
ȫȫKoble til mobiltelefon, GPS og musikk spiller via Bluetooth™ eller USB
ȫȫConference mode: Snakk med inntil 2 andre samtidig. (Bike-to-bike)
ȫȫIntercom med rekkevidde på opptil 700 meter (avhengig av topografiske forhold)
ȫȫInnebygget RDS radio - oppdaterer frekvens mens du kjører.
ȫȫKobles til ekstern antenne i hjelmen for bedre radio og intercomdekning.
ȫȫAutomatisk volumjustering etter støyforhold
ȫȫUltratynne høyttalere
ȫȫOpptil 13 timers brukstid / 1 uke standby. Lades med medfølgende lader
ȫȫFirmware kan oppdateres gjennom innebygget USB kontakt
Varenr: 49100300 (S2, S2 Sport str. 50-59)
49100301 (S2, S2 Sport str. 60-65)

CONCEPT / C2 / C3 / C3 BASIC
ȫȫVOX stemmestyring – kan deaktiveres
ȫȫKoble til mobiltelefon, GPS og musikk spiller via Bluetooth™ eller USB
ȫȫConference mode: Snakk med inntil 2 andre samtidig. (Bike-to-bike)
ȫȫIntercom med rekkevidde på opptil 300 meter (avhengig av topografiske forhold)
ȫȫInnebygget RDS radio - oppdaterer frekvens mens du kjører.
ȫȫAutomatisk volumjustering etter støyforhold
ȫȫUltratynne høyttalere
ȫȫOpptil 10 timers brukstid / 1 uke standby. Lades med medfølgende lader
ȫȫFirmware kan oppdateres gjennom innebygget USB kontakt
Varenr: 49100210 (Concept, C2 alle str.)
49100200 (C3, C3 Basic str. 50-59)
49100201 (C3, C3 Basic str. 60-65)
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SC10U

SC10U

KOMMUNIKASJONSSYSTEM FOR E1, C3 BASIC OG C3 PRO

ȫȫBluetooth 4.1
ȫȫAlt-i-ett design - ingen løse deler
ȫȫRekkevidde på intercom 1,6km
ȫȫIntuitive talemeldinger og talekommandoer
ȫȫFireveis intercom
ȫȫUniversal intercom - kan kobles til Bluetooth systemer av andre merker
ȫȫGruppeintercom
ȫȫSmart-telefon App for iPhone og Android gjør konfigurering superenkelt
ȫȫMusikkdeling, Innebygget FM radio med søk og lagring av kanaler
ȫȫAntenne for montering i hjelm
ȫȫOpptil 10 timers taletid
ȫȫ10 dager standby
ȫȫOppgraderbar programvare
ȫȫAvansert støyfilter
Varenr. 49100330

SC1

SC1

NESTE GENERASJON
KOMMUNIKASJONSSYSTEM FOR C4 OG R2
STANDARD:
ȫȫIntegrert system
ȫȫBluetooth 4.1
ȫȫRekkevidde på intercom 1 km
ȫȫIntuitive talemeldinger og talekommandoer
ȫȫFireveis intercom
ȫȫUniversal intercom - kan kobles til Bluetooth systemer av andre
merker
ȫȫSmart-telefon App for iPhone og Android gjør konfigurering
superenkelt
ȫȫOpptil 9 timers taletid
ȫȫ7 dager standby
ȫȫAvansert støyfilter

ADVANCED:
ȫȫIntegrert system
ȫȫBluetooth 4.1
ȫȫRekkevidde på intercom 1 km
ȫȫIntuitive talemeldinger og talekommandoer
ȫȫFireveis intercom
ȫȫUniversal intercom - kan kobles til Bluetooth systemer av andre merker
ȫȫSmart-telefon App for iPhone og Android gjør konfigurering superenkelt
ȫȫMusikkdeling, Innebygget FM radio med søk og lagring av kanaler
ȫȫOpptil 14 timers taletid
ȫȫ7 dager standby
ȫȫAvansert støyfilter
Varenr. 49100332

Varenr. 49100331

TILBEHØR

OBS! Fjernkontroll kan kjøpes separat til både
SC10U og SC1.
Varenr. 49100333

Dobbel lader m/1stk batteri
SC1 C4/R2.

Batteripakke SC1 C4/R2
1100 mAh.

Varenr. 9049100341

Varenr. 9049100340
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HJELMLÅS
SCHUBERTH HJELMLÅS
Hjelmlås til alle standard D-ring-hjelmer og
Schuberth hurtigfeste-hjelmer. Lås enkelt til styret,
sete eller bagasjebrettet. Ingen nøkkel nødvendig,
lag din egen 4 siffret kode.
Varenr. 9049100255

5 YEARS
SCHUBERTH
S TA N D A R D
GUARANTEE
Importør:

E-post info@sps.no

Forhandler:

Tlf 64 83 75 00

Følg oss på
facebook.com/sps.no

Schuberth har utvidet 5-års garanti for hjelmer kjøpt
etter 1. november 2015. Garantien gjelder modellene C4,
R2, O1, C3, C3 Pro, C3 Basic, S2 Sport, SR2, E1 og M1.
Hjelmene må være kjøpt nye i Norge hos lokal Schuberth
forhandler fra Spare Parts Service AS. Garantien gjelder
feil på materiale og produksjon fra fabrikk ved normalt
bruk. Garantien dekker ikke feil og mangler som har
oppstått ved ulykke, skader på lakk og riper som ikke
påvirker funksjon eller normal bruk og slitasje. Den dekker
heller ikke ved dårlig vedlikehold, riper på visir, solvisir eller
når det er montert utstyr som ikke leveres av Schuberth.
Ved garanti skal alltid kvittering medfølge, alternativt kan
man registrere seg på www.schuberth.com med skannet
kvittering.

