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PRAKTIJK  TIPS & TRICKS

74  MOTOPLUS  tips & tricks

GETEST: KABUTO IBUKI

ORTLIEB MESSENGER BAG XL 
GETEST: VAKANTIEPROOF

Een helm die op papier in ieder geval alles in 
zich heeft om tot een succes uit te groeien: 
hoogwaardige materialen als de composiet 
buitenschaal in twee maten, een exclusief 
MOFF-interieur en Max Vision Pinlock-vizier, 
worden gecombineerd met zeker in het toer-
segment belangrijke praktische  features als 

Normaal gesproken heb je als motor-
rijder aan een kleine rugzak genoeg 
om wat spulletjes in op te bergen, maar 
wat als er op het minieme kontje van 
een sportfi ets of dikke naked geen 
rol tas of iets soortgelijks past? Spe-
ciaal voor fi etskoeriers ontwikkelde 
 Ortlieb de  Messenger Bag XL-rugzak, 
maar die is ook door motorrijders goed 
te gebruiken, zeker in het hierboven 
 geschetste geval. Deze rugzak heeft 
60 liter bergruimte, een organiser-vak, 
een vaste bodem, versterkte hoeken en 
een uitgekiend draagsysteem. Goedkoop 
is ’ie met een prijs van € 299,95 echter 
niet. � Info: www.ortlieb.com 

Met deze Ibuki begeeft de Japanse helmenfabrikant Kabuto zich voor 
het eerst met een systeemhelm op Europese bodem. 

een geïntegreerd zonnevizier, uitsparingen 
in de helmschaal voor de headset-speakers, 
een snelwisselsysteem van het vizier en een 
uitgebreid ventilatiesysteem. Papier is echter 
geen praktijk, en dus onderwierpen we de 
Japanse nieuweling aan een uitgebreide 
praktijktest.
Al vanaf de eerste meters overtuigt de Ibuki 
met een prima pasvorm, de helm volgt naad-

loos de contouren van je hoofd, zonder 
ergens te drukken, waarbij de voering 

heerlijk comfortabel aanvoelt. De sterke 
nieuwgeur van de vochtregulerende, 

antibacteriële voering blijft echter wel wat 
lang hangen, zonder overigens echt storend 
te zijn. De helm draagt relatief licht (gemeten 
gewicht 1.800 gram) en zit ook tijdens het 
rijden heel stabiel; volgens de fabrikant is dat 
vooral te danken aan het aerodynamische 
design van de helmschaal met de gepaten-
teerde Wake Stabilizer. Qua bedieningsgemak 
valt er een aantal zaken op. Het merkbaar 
goed functionerende ventilatiesysteem ken-
merkt zich door zeer goed te bedienen, grote 
knoppen. De nog altijd goed te bedienen 
schuif van het zonnevizier en openingsknop 
van het kinstuk vallen in vergelijking daar-
mee een stuk kleiner uit. Het kinstuk laat 
zich redelijk gemakkelijk openen, sluiten is 
een ander verhaal. Een duidelijke vergrendel-
‘klik’ ontbeert de Ibuki, waardoor het kindeel 
verschillende keren tijdens het rijden omhoog 
klapte, omdat hij simpelweg niet goed dicht 
zat. Het is dus zaak om het kinstuk echt met 
nadruk dicht te klappen. Andere opvallende 
zaken: het standaard meegeleverde Max 
Vision Pinlock-vizier is een zegen, de venti-
latiestand van het vizier is wat aan de ruime 
kant en het interieur is snel uit te nemen en 
weer terug te plaatsen.
Met de Ibuki heeft Kabuto een premium 
helm in de schappen liggen, die de ver-
wachtingen op bijna alle fronten waarmaakt. 
Het moeilijk sluiten van het kinstuk, toch 
een niet onbelangrijke eigenschap, is eigen-
lijk het enige manco dat het verder uit-
stekende optreden iets verstoort. Kortom, 
een  geslaagde entree van deze volledig 
nieuwe systeem helm, die in zes kleuren 
beschikbaar is voor de prijs van € 449,90. 
� Info: www.periermotorsport.nl

DRY 
LUBE
Iets nieuws uit de 
koker van ketting-
spray-gigant S100: 
Dry Lube ketting-
spray (400 ml, € 16,-). 
Een ketting spray die, 
als we de fabrikant 
mogen geloven, wat 
slijtage- en corrosie-
bescherming betreft 
alle andere ‘droge’ 
smeer middelen over-
treft. Dat gaan we 
uiteraard nog eens 
goed in de praktijk 
testen!

 
-oordeel: 

ZEER GOED

Op het sluitgemak van het kinstuk na 
maakt Kabuto een zeer geslaagde entree 
op de markt voor systeemhelmen. 

 
-oordeel: 

GOED
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