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SCORPION ADX-1
Multifunktionshjälmen
t e x t & foto stefan

Otroligt mångsidig hjälm som passar de flesta.
Nya ADX-1 kan förvandlas till många olika
hjälmar och blir komplett med el-visir.
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Det första som slår en när man ser nya
ADX-1 är designen som är väldigt lyckad!
När man sedan provar hjälmen visar det
sig att den är riktigt skön också. Efter att
ha undersökt hjälmens alla funktioner inser
vi också att den kan ersätta väldigt många
hjälmar. Det är faktiskt lite som hjälmarnas Swiss Army-kniv full av funktioner. Till
att börja med är det en integralhjälm, för
det andra är den öppningsbar och man
kan välja om skärmen ska sitta där eller
inte vilket gör den till en adventurehjälm.
Fortsätter man skruva kan man även ta bort
visiret och köra med goggles som med en
crosshjälm.
ADX-1 är utrustad med ett så kallat pinlockvisir mot imma och ett anti fog-behandlat
internt solvisir, vilket tyvärr immar igen
lättare än det stora visiret under vintern.
Hjälmen vi testade var även utrustad med
ett el-visir (1099:-) för de riktigt kalla
dagarna. För som ni vet är imman på visiret
en integralhjälms största fiende i kylan.
Överraskande nog klarade man sig faktiskt
ganska länge utan att använda elen, mycket
tack vare andningsmasken (399:-) som gör
att utandningsluften hålls borta från visiret.
Vid tuff körning kan vi provocera fram lite
imma vid kanterna men inte mer än så. Till
el-visiret finns även en adapter så att man
kan använda sig utav ett cigg-uttag. Spännet på hjälmen är ett snabbspänne som är

enkelt att använda även med handskarna
på. Den känns även mer öppen än andra
intergralhjälmar och synfältet är riktigt bra.
Så länge man har tillgång till ström är detta
helt klart det skönaste man kan använda
när det till och med är ner mot -20°C ute!

Ingen el

Om man inte har något RCA- eller 12Vuttag finns det man behöver för att fixa
detta som tillbehör till de flesta maskinerna.
Den enda riktiga nackdelen med denna
typen utav hjälm är nog egentligen vikten
som ligger på 1650g då all denna utrustning väger lite mer än vanligt. Annars är det
idel fördelar då hjälmen kan anpassas efter
alla möjliga förutsättningar och önskemål.
På vilken tur som helst är det otroligt skönt
att slippa ta av sig hjälmen i tid och otid,
här är det bara att fälla upp hela hakpartiet
och visir när det är dags att äta. I vårt gäng
blir det här oftast fotografens hjälm mycket
på grund av detta, han behöver inte längre
slita av sig hjälmen för att kunna fota obehindrat! Du hittar hjälmen hos
www.scorpionhelmets.se för 2799 kronor.

Det finns ett internt solvisir i gult och ett i svart som
tillbehör.

Snabbpännet är lätt att använda även med handskar.

Det finns många sätt
att koppla in sig och
få ström om det inte
sitter original.

Till el-visiret finns
både RCA- och 12Vkontakt.
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