
Ni precis som jag kanske har en äldre släkting 

som brukar snubbla in genom ytterdörren för-

blindade av alldeles för mörka glasögon? Det är 

då ganska stor chans att dom har ett glas som 

anpassar sig efter hur ljust det är ute. Precis så 

fungerar även även dessa goggles. Problemet 

med att man inte ser något när det blir mörkt är 

dock inte så stort då man sällan eller aldrig har 

på sig goggles inomhus.

NFXs

Dessa MX-goggles från Dragon är en mindre 

variant av modellen “NFX” för åkaren med ett 

mindre ansikte/hjälm. Den har en högteknolo-

gisk, fotokromatisk Transitions®-lins som 

automatiskt anpassar ljusgenomsläppet efter de 

ljusförhållanden som råder! Omställningen från 

fullt ljusgenomsläpp till fullt dämpat tar några 

minuter, men det är tillräckligt snabbt för att det 

ska fungera i fält.

Då dom har en så kallad ramlös design med 

utanpåliggande lins får man ett brett synfält. 

FAKTA
Kollektion: 2015

Linstyp: Enkellins

Ljusgenomsläpp: Medel, för blandade väderförhållanden.

Linsfärg: Gul/Orange

Färgtyp lins: Tonad

Goggle foam: 4-lagers

Medföljande tillbehör: Noseguard

Antifog: Ja

UV-skydd: 100% UVA/B/C

Pris: 2.699 kr

DragoN ”NFXS” goggleS

Den fotokromatiska Transitions®-linsen anpassar au-
tomatiskt ljusgenomsläppet efter ljusförhållandet och 
blir mörkare när det är soligt.

Då NFXs är lite mindre i modellen och har en tjock foam 
passar dom perfekt i hjälmar med mindre glugg.

ProDuktteSt | Dragon ”nFXS”

Designen gör även att det både är enkelt och 

går snabbt att byta lins när det behövs. Med en 

Transitions®-lins ska detta dock inte behöva 

göras så ofta. Linsen är i grunden ljus med 

ett högt ljusgenomsläpp, men när den utsätts 

för högre UV-strålning förändras färgen till det 

mörkare och linsen släpper alltså igenom mindre 

ljus. Det finns även en modell med sfärisk lins 
som heter ”APX” som är ännu lite dyrare. Linsen 

finns även både med och utan Tear Off-piggar 
som kan hålla upp till 28 tear Offs. Det följer 

även med en avtagbar noseguard som skyddar 

näsan lite extra.

Både linsen och ramen har skyddad ventilering 

som förhindrar att smuts sätter sig och täpper 

igen luftflödet. Ramen är gjord i slitstark och 
stöttålig polyuretan. För en bra passform har ra-

men också en tjock fyrlagers fuktabsorberande 

foam försedd med microfleece närmast huden. 
Den justerbara remmen är försedd med tre 

silikonsträngar för att sitta bra på hjälmen. 

Linsen har också en AntiFog-beläggning som 

förhindrar imma i största möjliga mån och vi har 

kört med den på vintern och tycker det fungerar 

bra. Den har också en reptålig beläggning för att 

förlänga linsens livslängd vilket är bra då linsen 

är dyr att byta. Dragon ”NFXS” har allt som vi är 

ute efter i ett par goggles, sommar som vinter.

När jag såg priset på dessa 

goggles började jag misstänka att 

det var något speciellt med dom.
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