
ZAŠČITNI SISTEM GLAVE MIPS® 

 

Iščete najboljšo mogočo zaščito, ki jo je mogoče kupiti za denar? Torej ste tukaj na pravem 
mestu. Čelade SCOTT z vgrajenim sistemom za zaščito možganov MIPS® nudijo popolnoma 
novo dimenzijo varnosti kolesarjenja. Ne glede na to, kako ali kje se vozite, izberite SCOTT 
čelado in POVEČAJTE SVOJO VARNOST! 

REZULTATI POSKUSOV: PADEC S ČELADO OPREMLJENO MIPS® 
SISTEMOM IZGLEDA POPOLNOMA DRUGAČE KOT BREZ MIPS® 
SISTEMA	

 

Klasična čelada Čelada s sistemom MIPS



 

KAKO LJUDJE PADEJO?	

Klasične čelade so testirane na pravokotne padce na trdno površino. Izdelane so za zaščito glave 
pred neposrednim / radialnim udarcem. MIPS že več kot 15 let preiskuje padce, ki se dejansko 
več dogajajo. V sodelovanju z vodilnimi svetovno priznanimi nevrokirurgi in strokovnjaki je bilo 
potrjeno, da v večini primerov človek pade z glavo pod tla pod določenim kotom, kar povzroči 
pretres možganov, ki ga povzroči rotacijski udar (1). To lahko povzroči poškodbe možganov. 
Čelada, opremljena s sistemom MIPS®, absorbira večino te rotacijske energije in vam tako lahko 
zagotovi večjo zaščito. V primeru, da vam uspe navpično pristati na glavi, vas bo zaščitila čelada 
s sistemom MIPS® prav tako dobro kot navadna čelada. 

OBNAŠANJE MIPS SISTEMA JE TUDI PODOBNO SISTEMU LASTNE ZAŠČITE 
MOŽGANOV. 

Naš lasten zaščitni sistem je obdan z cerebrospinalno tekočino, katere nizko trenje med udarcem 
omogoča drsno (zaščitno) gibanje možganov znotraj lobanje. Sistem za zaščito možganov 

Klasične čelade so zasnovane in optimizirane 
za primere pravokotnega padca na glavo. Ni 
so zasnovane za poševne padce. V kotnih 
padcih se vrtilna sila prenaša direktno na 
glavo in možgane.

MIPS sistem je plast z nizkim trenjem znotraj 
čelade, ki omogoča, da se glava pri poševnem 
udarcu vrti v čelado. To znatno zmanjša 
intenzivnost rotacije in morebitne poškodbe 
možganov.

Rotacijska sila pri klasični čeladi Rotacijska sila pri čeladi opremljeni s 
sistemom MIPS



MIPS® je edinstvena tehnologija, razvita za zaščito možganov pred kotnimi sunki, tako da 
posnema naravno možgansko trenje in ustvari oviro, ki zmanjša prenos udarne energije v 
možgane. V primeru poševnega udarca se čelada premika po plasteh MIPS® z nizkim trenjem in 
tako zmanjša rotacijsko silo, ki se prenaša na možgane. 

POVEČITE SVOJO VARNOST!	
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