
Rukavice VCAN VMX01
Klasické texti lní rukavice s gumovou ochranou nabízejí dokonalou kombinaci odolnosti , pohodlnosti  

a lehkosti . Díky vyztužení palce a ukazováčku, gumovému řemenu zápěstí  a pevnému zapínání jsou 
vhodné pro skútry, malé mopedy a terénní i cestovní motocykly. Rukavice jsou dostupné v mod-

ré, zelené, červené i černé barvě a velikostech XS, S, M, L, XL.

Brýle VCAN VG910

Brýle VCAN VG960-1

Kvalitní motokrosové brýle se skly chrá-
něnými proti  poškrábání a zamlžení. 
Silikonem potažený povrch pásku brýlí 
zajišťuje dokonalou přilnavost k přil-
bě. Brýle jsou dostupné v červeném, 
černém, modrém a zeleném provedení. 
Jsou vhodným doplňkem motokrosových 
přileb VCAN MAX 606.

Lehké motokrosové brýle 
se skly chráněnými proti  
poškrábání a zamlžení. 
Brýle jsou dostupné 
v červeném, černém, 
modrém a zeleném 
provedení. Jsou 

vhodným doplň-
kem motokrosových 
přileb VCAN MAX 606.

Bunda
VCAN

Sportovní motocyklová bunda je díky odnímatel-
né tepelné vložce vhodná pro teplé i chladnější 
dny. Svrchní vrstva bundy je vyrobena z teryle-
nu (materiál odolný vůči povětrnostním vlivům) 
a zateplená odepínací podšívkou z polyesteru. 
Na ramenou, loktech a zádech je odnímatelné 

vyztužení. Bunda má stahovací pásky na rukávech 
a hrudi pro úpravu objemu oděvu, zapínání 

límce, vnější kapsy na suchý zip a jed-
nu menší na hrudi pro doku-

menty. Bunda je dostupná 
v modré i červené barvě 

a velikostech S, M, L, 
XL, XXL.
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Zámek kotoučové brzdy

VL003 je univerzální kovový zámek na 
kotoučovou brzdu. Zajistí  Vašemu motocy-
klu dobrou ochranu proti  odcizení. V bale-
ní standardně dva klíče + český návod.
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