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       ALL MOUNTAIN       
HEBO
O Enduro/All Mountain é um desporto técnico, de ter-
renos e superfícies variadas e onde os piloto continua-
mente realizam subidas para alcançar o seu objectivo 
final que são as melhores descidas.
Esta modalidade exige produtos multifuncionais alta-
mente versáteis que se adaptem facilmente às neces-
sidades dos pilotos.
Esta nova coleção foi criada com tudo isso em mente, 
a fim de oferecer produtos ultra leves, confortáveis e 
ventilados para as subidas e também proteção durável, 
e com a máxima resistência para as secções de desci-
das ou andar no limite. Versatilidade pura.

Sejam bem-vindos a esta nova e excitante era da Hebo 
Bike, esperamos que vocês gostem.

The Enduro/All Mountain discipline is a highly tech-
ni- cal one which is pract ised on a mult itude of ever 
chan- ging surfaces and terrain.
The rider is cont inuously climbing to reach their ulti- 
mate goal of the downhill sections. This discipline de- 
mands multifunctional and highly versatile products 
which can easily adapt to the demands of the rider.
This new collection has been created with all of this in 
mind in order to offer ultra light weight, comfortable 
and vented products for the climbs and also durable, 
resistant and maximum protect ion for the downhill 
sections or riding on the limit. Pure versatility.

We welcome you to this new and exciting era of Hebo 
Bike & we hope you will enjoy.
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GENESIS helmet
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Encaixe de pala com 3 pontos
3 points fixed visor

Pala ajustável para 
“encaixar” os óculos
Adjustable visor to 
help goggles parking

Forro interior desmon-
tável, lavável e de fácil 
secagem
Padded lining, 
quick-dry, detachable 
and washable

Pala fabricada com 
material flexível para 
reduzir a rotura em caso 
de impacto
Flexible visor with 
breakaway function 
for impact rotational 
reduction

Rede anti insetos / poeiras
Anti insects / dust mesh

Regulação em altura 
Sistema de ajuste de 
tamanho
Hight regulation 
for size adjustment 
system

Rede anti insetos / poeiras
Anti insects / dust mesh

Parafusos em alumínio de fácil 
desaperto em caso de impacto
Aluminium breakawayscrews

Pontes de reforço 
estrutural
Structural 
reinforcement 
bridges

PROTEÇÃO DE QUEIXO DESMONTÁVEL
DETACHABLE CHIN PROTECTOR

Ventilação na zona da ore-
lha para facilitar a audição.
Ear level vents to keep 
hearing

Botão para fácil desencaixe da 
proteção de queixo
Chin bar fixing system push 
button

Sistema de encaixe de proteção de queixo com 4 pontos
4 points chin bar fixing system



Capacete GENESIS
GENESIS helmet
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CERTIFICAÇÃO / CERTIFICATION: CE EN 1078 / CPSC / ASTM 1952

GENESIS, é um capacete de ultima geração, altamente 
versátil, excelente para utilizar em Downhill e Enduro / All 
Mountain.
Capacete 2 em 1. Guarda a proteção do queixo na tua 
mochila nas longas subidas e monta-a de novo em se-
gundos, sem ferramentas, para as descidas de condu-
ção agressiva. A sua ligeireza, sistema de ajuste BOA, 
e o seu ajuste perfeito fazem do GENESIS o teu aliado 
imprescindível nas tuas saídas. O inovador sistema de 
encaixe da proteção de queixo fazem-no o más rápido e 
simples do mercado.

O GENESIS é o único capacete com proteção de quei-
xo desmontável sem ferramentas e com certificação 
ASTM1952, assegurando um nível de proteção excecio-
nal em caso de impacto.

GENESIS is a state-of-the-art, highly versatile, all 
terrain par excellence helmet for use in Downhill 
and Enduro/All Mountain disciplines.
The helmet is two in one, a full face helmet offering 
maximum protection for fast downhill sections, yet 
with the ultra fast locking system without the use 
of any tools the chin bar can be removed and sto-
wed in your pack in seconds for when you reach 
any climbing sections on the trail. This makes the 
Genesis Helmet by far the fastest converting and 
most advanced on the market. 
Thanks to the BOA system the fit is also assured to 
be perfect for any rider.

GENESIS is the first helmet in the market combining 
a tool-less removable chin bar and the ASTM1952 
(downhill) certification. Exceptional protection in 
case of impact.

Saídas de fluxo de aire
Air flow exists 

23 ( 16 + 7 )  Ventilações
23 (1 6 + 7 ) Vents

Sistema regulação de 
tamanho
Size regulation system

Saídas de fluxo de aire 
Air flow exists 

Sistema de fixação 
dos óculos
Goggles fixing 
system

Volume reduzido
Reduced and 
compact volume

Construção IN-MOLD
IN-MOLD construction

Sistema de regulação de tamanho
Size regulation system
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Terminologia
Parts terminology

Términos chave utilizados no capacete
Key terms used in the Helmet 

DIAL. A low profile dial that allows for incremen-
tal adjustment with one turn. Each click equals 
1mm of lace uptake or release.
DIAL OVERMOLD. A TPE band that runs along 
the diameter of the dial. Currently only available 
on Dial A.
HELMET FIT SYSTEM. This includes snap bas-
kets (single and double) that compatible compo-
nents with EPS/EPP helmet materials, interme-
diate lace guides for above ear lace tending and 
two different temple guides that provide lace 
turn around termination solutions.
LACE. The part of the system that makes the 
adjustment happen. The FS1 systems come with 
custom lenght Filament lace. The FS1 system al-
lows for either Filament or Spectral ace pending 
the choice of bayonet.
YOKE. The fully assembled structural unit of the 
FS1 system, which includes th dial and pre at-
tached custom lenght lace. The yoke is availble 
to be used in either 360º or 270º configurations.
YOKE COVERS. Offer easy color customization 
and lace containment within the FS1 yoke sus-
tem. Yoke covers are ideal for use when the 
Yoke is exposed (optional).

DIAL. Um botão de baixo perfil que permite um ajus-
te incremental com uma simples “rotação”. Cada clic 
equivale a 1 mm de ajuste dos encaixes.
DIAL SOBRE MOLDE. Uma banda de TPE que corre 
ao londo do diâmetro do dial. Atualmente só disponí-
vel em Dial A.
SISTEMA DE AJUSTE DO CAPACETE. Este inclui as 
cestas rápidas (simples e duplas) que los componen-
tes compatibles con los materiales del casco de EPS / 
EPP, os guias intermédios do cordão para tender en-
cima do cordão dos oído y dos guías diferentes del 
templo que proporcionan soluciones del cordón alre-
dedor de la terminación.
CORDÓN. La parte del sistema que realiza el ajuste. 
Los sistemas FS1 vienen con encaje de filamento de 
longitud personalizada. El sistema FS1 permite el Fila-
mento o el as Spectral en espera de la elección de la 
bayoneta.
YUGO. La unidad estructural completamente ensam-
blada del sistema FS1, que incluye el dial y el lazo de 
encargo preajustado de la longitud. El yugo se puede 
utilizar en configuraciones de 360º o 270º.
COBERTURAS DE YOKE. Ofrezca la personalización 
fácil del color y la confinamiento del cordón dentro 
del sustem del yugo FS1. Las cubiertas del yugo son 
ideales para usar cuando el yugo está expuesto (op-
cional).

Dial Sobremolde
Overmold dial

Sistema de ajuste do capacete
Helmet fit system
components

Cobertura 
da união
Yoke 
covers

União
Yoke

Cordão
Lace

Dial
Dial



Carcaça:  Construção IN-MOLD  
 em policarbonato
Carcaça interna:  EPS (poliestireno) para a absorção 
 de impactos 
Proteção de queixo:  Desmontável
Peso: 650 gr
Ventilações:  23
Regulação de tamanho: BOA CLOSURE SYSTEM 
Pala:  Ajustável
Conforto: Almofadado interior de secagem
 rápida, desmontável e lavável
Sistema de retenção:  Regulável
Sistema de fecho:  Fivela ajustável
Certificações:  CE EN 1078
 CPSC
 ASTM 1952
Tamanhos:  XS - S : (52 - 56 cm) 
 M - L : (55 - 59 cm) 

Outer shell 
construction:  Construction IN-MOULD  
 in polycarbonate
Inner shell:  EPS Shock absorbing polystyrene
Chin bar:  Removable
Weight: 650 gr
Ventilations:  23 vents
Fit system:   BOA CLOSURE SYSTEM 
Visor:  Adjustable
Comfort: Quick-dry padded lining,
 detachable and washable.
Retention system:  Adjustable
Closure system:  Adjustable buckle
Certifications:  CE EN 1078
 CPSC
 ASTM 1952
Sizes:  XS -S : (52 - 56 cm) 
 M - L : (55 - 59 cm) 

Capacete GENESIS
GENESIS helmet
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VERMELHO

Pala ajustável
Adjustable peak

Fivela ajustável
Adjustable 
buckle

Ventilações
Air vents

Ventilações
Air vents

Proteção de queixo 
desmontável
Chin Removable

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS                            TECHNICAL FEATURES ref. HB0301
162,25 €
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GENESIS helmet
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BRANCO

PRETO

AMARELO

ORIGIN / GENESIS CHIN BAR

PROTEÇÃO DE QUEIXO 
ORIGIN / GENESIS ref. HBR0301

66,07 €



O ORIGIN é o teu capacete. Perfeito para Enduro, All 
Mountain e Trial graças ao seu desenho agressivo e 
vanguardista, um conforto e ajuste perfeito graças ao 
sistema BOA. Muito leve, muito ventilado e proteção ex-
tra na parte traseira. Compatível com a proteção de quei-
xo do GENESIS, disponível como acessório se decidires 
aumentar o teu nível de proteção nas tuas descidas.

ORIGIN is your helmet. Perfect for Enduro, All Mou-
ntain & Bike Trial, thanks to its state of the art, ultra 
lightweight and aggressive design. These features 
together with its superior level of comfort due to 
the ultra precise adjustment of the the advanced 
BOA system and its special ventilation and extra 
protection in the neck area. The Helmet is also Ge-
nesis chin-bar compatible (spare part) for the rider 
demanding a higher level of protection when riding 
on the limit or on downhill sections.

HEBO
All mountain
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Capacete ORIGIN
ORIGIN helmet

Encaixe de para com 3 pontos de fixação
3 points fixed visor

Pala regulável
Adjustable visor to 
help goggles parking

Almofadado interior, seca-
gem rápida, desmontável 
e lavável.
Padded lining, 
quick-dry, detachable 
and washable

Regulação em altura 
sistema de ajuste 
de tamanhos
Hight regulation 
for size adjustment 
system

Tampas para  
compatibilidade com  
proteção de queixo  
(acessório)
Rubber stoppers for 
chin bar compatibility 
(spare part)

Parafusos em alumínio de fácil 
desaperto em caso de impacto.
Aluminium breakawayscrews

Pala fabricada com material 
flexível para reduzir a rotura em 
caso de impacto
Flexible visor with breaka-
way function for 
impact rotational reduction

Pontes de reforço 
estrutural
Structural 
reinforcement 
bridges

16 Ventilações
16 Vents

Saídas de fluxo 
de ar
Air flow exists 



Capacete ORIGIN
ORIGIN helmet

Sistema regulação de tamanho
Size regulation system
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Saídas do fluxo de ar
Air flow exits 

Sistema de fixação 
dos óculos
Goggles fixing 
system

Volume reduzido
Reduced and 
compact volume

Construção IN-MOLD
IN-MOLD construction

Rede anti insetos / poeiras
Anti insects / dust mesh

Volume reduzido
Reduced and compact volume

CERTIFICAÇÃO / CERTIFICATION: CE EN 1078 / CPSC 



Casco ORIGIN
ORIGIN helmet
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VERMELHO / BRANCO



Carcaça:  Construção IN-MOLD em policarbonato
Carcaça interna:  EPS (poliestireno) para 
 a absorção de impactos 
Proteção de queixo: Compatível
Peso:  370 gr
Ventilações:  16
Regulação de tamanho: BOA CLOSURE SYSTEM
Pala:  Ajustável
Conforto: Almofadado interior de rápida secagem, 
 desmontável e lavável.
Sistema 
de retenção:  Regulável
Sistema de fecho:  Fivela ajustável
Certificações:  CE EN 1078
 CPSC
Tamanhos:  XS - S : (52 - 56 cm)  
 M - L : (55 - 59 cm) 

Outer shell 
construction: IN-MOULD
Inner shell: EPS - Shock absorbing polystyrene
Chin bar: Compatible
Weight: 370 gr
Ventilation: 16 vents
Fit system:  BOA CLOSURE SYSTEM
Visor: Adjustable
Comfort: Quick-dry padded lining,
 detachable and washable.
Retention system: Adjustable
Closure system: Adjustable buckle
Certifications: CE EN1078
 CPSC
Sizes: XS - S : (52 - 56 cm) 
 M - L : (55 - 59 cm)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS                            TECHNICAL FEATURES ref.HB0201 
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Capacete ORIGIN
ORIGIN helmet

VERDE / PRETO

BRANCO

PRETO

107,40 €
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Carcaça:  Construção IN-MOLD  
 em policarbonato
Carcaça interna:  EPS (poliestireno) para 
 a absorçãoción de impactos 
Peso:  260 gr
Ventilações:  22
Regulação de tamanho:   Roleta traseira
Pala:  Ajustável
Conforto: Almofadado interior de rápida
 secagem, desmontável e lavável
Sistema de retenção:  Regulável
Sistema de fecho:  Fivela ajustável
Certificações:  CE EN 1078
Tamanhos:  S - M : (55 - 58 cm) 
 L - XL : (58 - 61 cm) 

Outer shell 
construction:   IN-MOULD  
 in polycarbonate
Inner shell:  EPS Shock absorbing polystyrene
Weight: 260 grams
Ventilations: 22 vents
Fit system:    Roulette back
Visor:   Adjustable
Comfort: Quick-dry padded lining,
 detachable and washable.
Retention system:   Adjustable
Closure system:   Adjustable buckle
Certifications:   CE EN 1078
Sizes:  S - M : (55 - 58 cm) 
 L - XL : (58 - 61 cm) 

Acabamento brilhante
Glossy finish

Acabamento mate
Mat finish

Capacete CRANK 1.0
CRANK 1.0 helmet

O CRANK 1.0 é um capacete multi-actividade. O seu de-
senho agressivo e polivalente, é perfeito para Enduro, All 
Mountain e Trial. Muito confortável, leve e muito ventilado. 
Proteção extra na parte traseira.

The CRANK 1.0 is a multidiscipline helmet. It’s 
aggressive and versatile design makes it the per-
fect helmet for the Enduro, All Mountain and Bike 
Trial disciplines.
The helmet is ultra lightweight, fully ventilated, 
comfortable and offers exceptionally good protec-
tion to the neck area.

BRANCO / VERMELHO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS                            TECHNICAL FEATURES ref. HB0001
66,07 €
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Capacete CRANK 1.0
CRANK 1.0 helmet

Vista de cima / Top view

PRETO / BRANCO BRANCO / VERDEPRETO / VERMELHOPRETO / VERDE



Carcaça:  Construção IN-MOLD  
 em policarbonato
Carcaça interna:  EPS (poliestireno) para 
 a absorção de impactos 
Peso:  220 gr
Ventilações:  36
Regulação de tamanho:   Roleta traseira
Pala:  -
Conforto: Almofadado interior de rápida
 secagem, desmontável y lavável
Sistema de retenção:  Regulável
Sistema de fecho:  Fivela ajustável
Certificações:  CE EN 1078
Tamanhos:  S - M : (55 - 58 cm) 
 L - XL : (58 - 61 cm) 

Outer shell 
construction:  IN-MOULD  
 in polycarbonate
Sistema de cierre:  EPS (poliestireno) para 
 la absorción de impactos 
Weight: 220 grams
Ventilations: 36
Fit system:    Roulette back
Visor:  -
Comfort: Quick-dry padded lining,
 detachable and washable
Retention system:   Adjustable
Closure system:  Adjustable buckle
Certifications:   CE EN 1078
Sizes:  S - M : (55 - 58 cm) 
 L - XL : (58 - 61 cm) 

Capacete CORE 1.0
CORE 1.0 helmet

O CORE 1.0 é o teu capacete para as saídas em asfalto. 
Ultra leve, extremamente ventilado, compacto e um ajus-
te perfeito para maximizar o teu conforto durante os teu 
passeios.

The CORE 1.0 is the ideal helmet for the road/as-
phalt rider.
The helmet is ultra compact, lightweight, fully ven-
tilated, comfortable and offers exceptionally good 
protection for any challenges out on the open road. 

Acabamento mate
Mat finish

Acabamento brilhante
Glossy finish

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS                            TECHNICAL FEATURES ref. HB0501
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PRETO / BRANCO

74,34 €



Capacete CORE 1.0
CORE 1.0 helmet
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Vista de cima / Top view

BRANCO / VERDE VERMELHO / BRANCOPRETO / VERDE
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Capacete WHEELIE
WHEELIE helmet

Capacete Clássico tipo skate, new-school, perfeito para o 
asfalto o terra, com um estilo e desenho muito pessoal, é 
confortável, muito leve e ajustável.

Classic skate and new-school style helmet. In the 
dirt or in the street. Personal style and design, com-
fortable, very lightweight and easy to adjust.

Ajuste de 
tamanhos  
por roleta
Size 
adjustment 
dial system

Carcaça interna 
em Poliestireno 
para a absorção 
de impactos
Inner EPS  for 
impact 
absortion

Fivela ajustável 
para o fecho
Adjustable 
closing buckle

Construção IN-MOLD
IN-MOLD construction

Logo estampado 
a água
Water printer

Ventilações
Air vents

Carcaça:  Construção IN-MOLD  
 em policarbonato
Carcaça interna:  EPS (poliestireno) para 
 a absorção de impactos 
Peso:  270 gr
Ventilações:  12
Regulação de tamanhos:  Roleta traseira
Pala: -
Conforto: Almofadado interior de rápida
 secagem, desmontável e lavável
Sistema de retenção:  Regulável
Sistema de fecho:  Fivela ajustável
Certificações:  CE EN 1078
Tamanhos:  S - M : (50 - 56 cm) 
 L - XL : (54 - 60 cm) 

Outer shell 
construction: IN-MOULD
Inner shell: EPS - 
 Shock absorbing polystyrene
Weight: 270 gr
Ventilation: 12 vents
Fit system:  Rear rolling system
Visor: -
Comfort: Quick-dry padded lining, 
 detachable and washable.
Retention system: Adjustable
Closure system: Adjustable buckle
Certifications: CE EN 1078
Sizes: S - M : (50 - 56 cm)
 L - XL : (54 - 60 cm) 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS                            TECHNICAL FEATURES ref. HB0101
41,28 €



Vista traseira / Rear view

Capacete WHEELIE
WHEELIE helmet
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AZUL 

PRETO

VERDE

BRANCO



Capacetes DH
DH Helmets



Capacete LEGEND carbono
LEGEND carbon helmet

Do Motocross e Enduro ao BTT, o LEGEND Carbono é a 
bandeira de HEBO. Um volume reduzido, carcaça CAR-
BOTECH, encaixe perfeito e um peso inacreditável para 
um nível de proteção excepcional.

From Motocross & Enduro to Mountain Bike, the 
LEGEND Carbon helmet is HEBO’s flag ship model. 
The reduced volume and unbelievable light weight 
CARBOTECH shell allows for a perfect fit while pro-
viding exceptional levels of protection to the rider.

Ventilações
Air vents

HEBO
All mountain

catálogo

23

Pala ajustável / Inquebrável
Adjustable visor / Unbreakable

Calota Carbotech 
Carbotech shell

EPS multi-densidade
Multidensity EPS

Almofadas desmontáveis e 
laváveis
Removable and 
washable lining

TURQUESA



Capacete LEGEND carbono
LEGEND carbon helmet
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Calota:  Carbotech (fibra de carbono)
Interior:  EPS multi-densidade
Peso:   ± 1.050 gr 
Ventilações:  7
Forro interior:  Desmontável e lavável
Almofadas laterais:  Desmontável e lavável
Pala:  Regulável
Sistema de retenção:  Correia almofadada
Fecho de segurança:  Duplo D 
Certificações:  EC 22-05
Tamanhos:  XS-S-M-L-XL 

Outer shell construction: Carbotech (carbon fiber)
Inner shell:  multi-density eps - shock
  absorbing polystyrene
Weight:  ± 1.050 gr
Ventilation:  7 vents
Inner lining:  Detachable and washable
Chick pads:  Detachable and washable
Visor:  Adjustable
Retention system:  Padded straps
Closure system:  Doble D
Certifications:  EC 22-05
Sizes:  XS-S-M-L-XL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS                            TECHNICAL FEATURES ref. HC0550

PRETO

VERMELHO

314,01 €



Capacete RANSOM fibra
RANSOM fiber helmet

Do Motocross e Enduro ao BTT, o capacete RANSOM Fi-
bra é o irmão mais novo do LEGEND Carbono. O volume 
reduzido, a carcaça pequena em fibra de vidro, o encaixe 
perfeito e o peso baixo oferecem um nível de proteção 
excecional.

From Motocross & Enduro to Mountain Bike, the 
RANSOM Fiber helmet is the little brother to Hebo’s 
Carbon model. The reduced volume and extremely 
light weight fiberglass shell allows for a perfect fit 
while providing exceptional levels of protection to 
the rider.

HEBO
All mountain
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Calota:   Fibra de vidro
Interior:   EPS multi-densidade
Peso:    ± 1.200 gr 
Ventilações:   7
Forro interior:   Extraível e lavável.
Almofadas laterais:   Desmontável e lavável.
Pala:   Regulável
Sistema de retenção:   Correia almofadada
Fecho:   Micro Fecho rápido. 
Fecho de segurança:   Duplo D 
Certificações:   EC 22-05
Tamanhos:   XS-S-M-L-XL 

Outer shell construction: fiber glass
Inner shell:  multi-density eps - shock
  absorbing polystyrene
Weight:  ± 1.200 gr
Ventilation:  7 vents
Inner lining:  detachable and washable
Chick pads:  detachable and washable
Visor:  adjustable
Retention system:  padded straps
Closure system:  double D
Certifications:  EC 22-05
Sizes:  XS-S-M-L-XL 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS                            TECHNICAL FEATURES ref. HC0529

Ventilações
Air vents

Pala ajustável / Inquebrável
Adjustable visor / Unbreakable

Calota de Fibra
de vidro 
Fiberglass

EPS multi-densidade
Multidensity EPS

Almofadas desmontáveis e 
laváveis
Removable and 
washable lining

VERMELHO

198,31 €



Capacete RANSOM fibra
RANSOM fiber helmet

HEBO
All mountain

catálogo

26

  VERMELHO
AMARELO



Capacete MADDOCK fibra
MADDOCK fiber helmet

Do Motocross e Enduro ao BTT, o capacete MADDOCK 
Fibra é irmão menor do LEGEND Carbono. O volume re-
duzido, a carcaça pequena em fibra de vidro, o encaixe 
perfeito e o peso baixo oferecem um nível de proteção 
excecional.

From Motocross & Enduro to Mountain Bike, the MA-
DDOCK Fiber helmet is the little brother to Hebo’s 
Carbon model. The reduced volume and extremely 
light weight fiberglass shell allows for a perfect fit 
while providing exceptional levels of protection to 
the rider.

HEBO
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Calota:   Fibra de vidro
Interior:   EPS multi-densidade
Peso:    ± 1.150 gr 
Ventilações:   7
Forro interior:   Extraível e lavável.
Almofadas laterais:   Desmontável e lavável.
Pala:   Regulável
Sistema de retenção:   Correia almofadada
Fecho:   Micro Fecho rápido. 
Fecho de segurança:   Doble D 
Certificações:   EC 22-05
Tamanhos:   XS-S-M-L-XL 

Outer shell construction: fiber glass
Inner shell:  multi-density eps - shock
  absorbing polystyrene
Weight:  ± 1.150 gr
Ventilation:  7 vents
Inner lining:  detachable and washable
Chick pads:  detachable and washable
Visor:  adjustable
Retention system:  padded straps
Closure system:  double D
Certifications:  EC 22-05
Sizes:  XS-S-M-L-XL 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS                            TECHNICAL FEATURES ref. HC0530

BRANCO

181,78 €
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Ventilações
Air vents

Calota   
em policarbonato 
Policarbonate 
shell

Capacete KONIK
KONIK helmet

O KONIK é um capacete com um desenho agressivo, car-
caça em Policarbonato, um encaixe perfeito e um peso 
baixo, que oferece um nível de proteção de Motocross 
nas tuas atividades de BTT.

The KONIK helmet with its low weight polycarbona-
te shell offers the levels of protection on discipli-
nes such  as Motocross and Enduro for the Downill 
and Freeride mountainbiker. The helmet is availab-
le in two aggressive and attractive colourways.

Pala regulável
Adjustable visor

EPS multi-densidade
Multidensity EPS

Almofadas laterais  
desmontáveis e laváveis
Removable and 
washable lining

Calota:  Policarbonato
Interior:  EPS multi-densidade
Peso:   ± 1.260 gr 
Ventilações:  9
Forro interior:  Extraíveis e laváveis
Almofadas 
laterais:  Desmontáveis e laváveis
Pala:  Regulável
Sistema de retenção:  Correia almofadada
Fecho:  Duplo D.
Certificações:  EC 22-05
Tamanhos:  XS-S-M-L-XL

 

Outer shell construction: Polycarbonate
 
Inner shell: Multi-density eps - shock
 Absorbing polystyrene
Weight: ± 1.200 gr
Ventilation: 9 vents
Inner lining: Detachable and washable
Chick pads: Detachable and washable
Visor: Adjustable
Retention system: Padded straps
Closure system: Ratchet buckle
Certifications: EC 22-05
Sizes: XS-S-M-L-XL 

BRANCO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS                            TECHNICAL FEATURES ref. HC0618
115,66 €
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AMARELO

LARANJA
VERMELHO

Capacete KONIK
KONIK helmet



Capacete STAGE
STAGE helmet

O STAGE, com o seu desenho sóbrio, carcaça em po-
licarbonato, um encaixe perfeito e um peso baixo, que 
oferece um nível de proteção de Motocross nas tuas 
atividades de BTT.
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Ventilações
Air vents

Pala regulável
Adjustable visor

EPS multi-densidade
Multidensity EPS

Almofadas laterais  
desmontáveis e laváveis
Removable and 
washable lining

Calota 
em policarbonato 
Policarbonate 
shell

PRETO
BRANCO

The STAGE helmet with its low weight polycarbo-
nate shell offers the levels of protection on disci-
plines such as Motocross and Enduro for the Do-
wnhill and Freeride mountainbiker. The helmet has 
a clean and classic Hebo design and is available in 
two timeless colourways.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL FEATURES

Calota:   Policarbonato
Interior:   EPS multi-densidade
Peso:    ± 1.260 gr 
Ventilações:   9
Forro interior:   Extraível e lavável
Almofadas laterais:   Desmontável e lavável
Pala:   Regulável
Sistema de retenção:   Correia almofadada
Fecho:   Duplo D
Certificações:   EC 22-05
Tamanhos:   XS-S-M-L-XL

Outer shell construction: Polycarbonate
Inner shell:  Multi-density eps - 
  shock absorbing polystyrene
Weight:  ± 1.200 gr
Ventilation:  9 vents
Inner lining:  Detachable and washable
Chick pads:  Detachable and washable
Visor:  Adjustable
Retention system:  Padded straps
Closure system:  Ratchet buckle
Certifications:  EC 22-05
Sizes:  XS-S-M-L-XL

ref. HC0521
99,13 €
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Óculos
Goggles



Óculos QUANTUM
QUANTUM goggles

Os QUANTUM são a nova criação da HEBO em óculos. 
Oferecem um campo de visão excelente. Dispõem de 
uma fita mais larga com bandas de silicone antideslizan-
te que, junto aos suportes laterais articulados, facilitam 
a total integração com o capacete. Incluí 2 lentes (trans-
parente + cromada), para combiná-las segundo as con-
dições meteorológicas.

The QUANTUM are the new goggles creation from 
HEBO. They give the rider an excellent field of vi-
sion. They are equipped with an extra-wide strap 
with an anti-slip silicone stripe. The strap work in 
perfect combination with the lateral articulated 
outriggers, making the total integration with the 
helmet easy. 2 lenses (clear + chrome or mirror) are 
included to let you combine them with the weather 
conditions.

Lentes:  Lentes intercambiáveis.
 2 lentes  (transparente + cromada ou espelhada*)
 *segundo cor da carcaça.
 Tratamento permanente anti-embaciamento e con 
 densação.
Ajuste:  Suportes laterais articulados para ajuste perfeito
 com o capacete.
 Fita mais larga com bandas de silicone 
 antideslizantes.
Conforto:  Espuma de tripla densidade maximizando o confor 
 to
Extras: Bolsa de microfibra.
 Protetor nasal desmontável.

Lenses:  Interchangeable lenses.
 2 lenses  (clear + chrome or mirror*)
 *depending on frame color.
 Permanent anti-fog and condensation.
Adjustment:  Lateral articulated outriggers 
 for a perfect adaptation to helmets.
 Extra-wide strap with no-slip silicone lines.
 Correa extra-ancha con bandas de silicona 
 anti-deslizantes.
Comfort:  3-layer face foam to maximize comfort.
Additional: Micro fiber goggle bag.
 Detachable nose guard.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS                            TECHNICAL FEATURES ref. HG1006
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VERMELHO

57,81 €



Óculos QUANTUM
QUANTUM goggles
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BRANCO

LIMA
PRETO



Óculos QUANTUM
QUANTUM goggles
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TURQUESA 

VERDE
LARANJA



Óculos KRYPTON
KRYPTON goggles

Os óculos KRYPTON tem uma armação em TPU para evi-
tar a distorção, o que permite um ajuste perfeito.
Esta armação, junto com as lentes Fumadas arco Iris PC 
BAYER de tratamento anti-risco e anti-embaciamento, 
permitem um campo de visão perfeito. 
As lentes especiais neste óculos oferecem 100% de pro-
teção da luz ultravioleta e reduzem el reflexo solar em 
um 80%.

The KRYPTON goggles have a TPU frame to pre-
vent distortion which allow for a perfect fit.
This together with Smoke Rainbow PC BAYER len-
ses which have anti-scratch and anti-fog treat-
ments allow for a perfect field of vision. 
The special lenses on these goggles also give 
100% protection to the eyes from ultra violet light 
and reduce solar glare by 80%.
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Armação: evita a distorção da armação, e ajuda a alcançar 
o ajuste e equilíbrio perfeito.
Lente: revestimento resistente aos aranhões na lente 
para uma visão imbatível.
Espuma: espuma super suave de tripla camada para uma 
absorção de umidade perfeita.
Fita: Fita ajustável de alta qualidade com bandas de silico-
ne antiderrapante.
Ventilação: fluxo de ar direcional que previne a condensa-
ção do ar e mantem a visão nítida.
Acessórios: bolsa de óculos, pano de limpeza e lente de 
reposição incluída.

Frame: prevent distortion of frame, and does assist 
in achieving perfect fit and balance.
Lens: scratch resistant coating on lens for 
unbeatable vision.
Foam: super soft triple-layer foam for top moisture 
wicking.
Strap: high quality adjustable strap with white flat si-
licone line.
Air vents: directional airflow discouraging the poten-
tial air condensation and maintaining pristine vision.
Complements: goggle bag, cleaning cloth and spare 
lens included.

PRETO VERDEVERMELHOBRANCO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS                            TECHNICAL FEATURES ref. HG1005
33,02 €
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Óculos GRAVITY
GRAVITY goggles

Os óculos GRAVITY tem uma armação em TPU para evi-
tar a distorção, o que permite um ajuste perfeito.
Isto, junto com as lentes transparentes e resistentes PC 
BAYER que tem um tratamento anti-risco & anti-emba-
ciamento permitem um campo de visão perfeito, ofere-
cendo 100% de proteção contra a luz ultravioleta

The GRAVITY goggles have a TPU frame to pre-
vent distortion which allow for a perfect fit.
This together with transparent and tough PC BA-
YER lenses which have anti-scratch and anti-fog 
treatments allow for a perfect field of vision while 
also giving 100% protection to the eyes from ultra 
violet light.

PRETO AZULVERMELHOBRANCO ref. HG2002
24,75 €



Roupa
Apparel



HEBO
All mountain

catálogo

39

ALL MOUNTAIN / ENDURO

BIKE TRIAL 

FLIGHT SHORTS AM REPLICA SHORTS APPROACH SHORTS 

LEVEL PRO LEVEL  

LEVEL PRO 3/4 LEVEL 3/4 

LIFTER BIBS CULOTTE    LIFTER CULOTTE 

LEVEL SHORTS 

LEVEL SHORTS 

AM REPLICA T-SHIRT APPROACH T-SHIRT FLIGHT T-SHIRT 



Roupa BTT
ENDURO outfits
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Roupa ENDURO
ALL MOUNTAIN outfits
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As LEVEL series são a ligação perfeita entre o mundo 
casual e a alta competição. Perfeitas para um uso inten-
so em Enduro/All mountain ou também para o uso em la-
zer. Design minimalista de ajuste regular, unido com teci-
dos técnicos transpiráveis e elásticos, de secagem ultra 
rápida para um máximo conforto em qualquer situação.

The LEVEL series are the perfect blend between 
the casual world and the high performance. They 
are perfect for the intense Enduro /All Mountain 
days, but also easy wearable for the daily or leisure 
life. Minimalist designs and regular fit working toge-
ther with breathable, quick-dry and stretch techni-
cal fabrics providing  the rider a comfortable feeling 
in any atmosphere.

Ajuste versátil e regular.  
Tecidos elásticos de poliéster e poliamida.
Respirável.
Secagem rápida.
Tratamento antibacteriano para evitar os maus odores.  
Gráficos impressos por sublimação, garantindo o máximo 
de durabilidade.  
Tamanhos: S-M-L-XL-XXL.

Versatile and regular fit.  
Polyester and polyamide stretch fabrics.  
Breathable.
Quick-Dry.
Anit-bacterial treatment for odor control. 
Sublimation print graphics to guarantee their durability.  
Sizes: S-M-L-XL-XXL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS                            TECHNICAL FEATURES ref. HB2005

PRETA
TAMANHOS S-M-L-XL-XXL

Camisola LEVEL PRO
LEVEL PRO s/s t-shirt

45,95 €
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Ajuste versátil e regular.
Tecidos elásticos de poliéster e poliamida.
Redes elásticas posterior para melhorar a ventilação.
Respirável e de secagem rápida.
Tratamento antibacteriano para evitar os maus odores. 
Gráficos impressos por sublimação, garantindo o máximo 
de durabilidade.  
Tamanhos: S-M-L-XL-XXL.

Versatile and regular fit.  
Polyester and polyamide stretch fabrics.  
Breathable.Rear elastic mesh to provide a better cooling.
Quick-Dry.
Anti-bacterial treatment for odor control.  
Central front zipper with semi-auto-lock puller.  
Flat seams to avoid rubbing.
Sublimation print graphics to guarantee their durability.  
Sizes: S-M-L-XL-XXL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS                            TECHNICAL FEATURES ref. HB2006

As LEVEL series são a ligação perfeita entre o mundo ca-
sual e a alta competição. Perfeitas para um uso intenso 
em Enduro/All mountain ou também para o uso em lazer. 
Design minimalista de ajuste regular, unido com tecidos 
técnicos transpiráveis e elásticos, de secagem ultra rápida 
para um máximo conforto em qualquer situação.

The LEVEL series are the perfect blend between 
the casual world and the high performance. They 
are perfect for the intense Enduro /All Mountain 
days, but also easy wearable for the daily or leisure 
life. Minimalist designs and regular fit working toge-
ther with breathable, quick-dry and stretch techni-
cal fabrics providing  the rider a comfortable feeling 
in any atmosphere.

PRETA
TAMANHOS S-M-L-XL-XXL

Camisola 3/4 LEVEL PRO
LEVEL PRO 3/4  t-shirt

49,95 €
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VERDE

VERMELHA
AZUL

Ajuste versátil e regular.
Tecidos elásticos de poliéster.  Respirável.
Secagem rápida.
Tratamento antibacteriano para evitar os maus odores. 
Gráficos impressos por sublimação, garantindo o máximo 
de durabilidade.
Tamanhos: S-M-L-XL-XXL.

Versatile and regular fit.  
Polyester stretch fabrics.  
Breathable. Quick-Dry.
Anit-bacterial treatment for odor control.
Sublimation print graphics to guarantee their durability.  
Sizes: S-M-L-XL-XXL.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS                            TECHNICAL FEATURES ref. HB2007

Camisola LEVEL
LEVEL s/s t-shirt

45,95 €
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AZUL 

VERDE
VERMELHA

Ajuste versátil e regular.
Tecidos elásticos de poliéster. 
Redes elásticas posterior para melhorar a ventilação.  
Respirável e de secagem rápida.
Tratamento antibacteriano para evitar os maus odores. 
Gráficos impressos por sublimação, garantindo o máximo 
de durabilidade.  
Tamanhos: S-M-L-XL-XXL.

Versatile and regular fit.  
Polyester stretch fabrics.  Breathable.
Rear elàstic mesh to provide a better cooling.
Quick-Dry.
Anti-bacterial treatment for odor control.  
Sublimation print graphics to guarantee their durability.  
Sizes: S-M-L-XL-XXL.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS                            TECHNICAL FEATURES ref. HB2008

Camisola 3/4  LEVEL
LEVEL 3/4  t-shirt

49,95 €
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Calção LEVEL
LEVEL shorts

Ajuste de cintura elástico 
e fecho em VELCRO.
Elastic waistband 
adjustment with 
VELCRO closure.

2 bolsos de mão com 
fecho de VELCRO.
2 Hand pockets with 
VELCRO closure.

Fecho duplo com 
botões metálicos.
Double closure 
with meta snap 
buttons.

Bolsillo lateral
con cremallera
Side zipped
pocket.

2 ventilações frontais com 
fecho invisível..
2 front invisible zipper 
ventilations.

Fecho YKK 
FLAT VISLON.
YKK FLAT VIS-
LON zipper.

Tecido traseiro  
extra elástico para 
um melhor conforto.
Extra-elastic rib 
fabric for a better 
comfort.
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Calção TRAIL
TRAIL short

Padrão moderno e versátil.
Tecido em poliéster bi elástico para uma máxima mobilida-
de e durabilidade.
Transpirável.  Rápida secagem.
Reforço interno da coxa para facilitar os movimentos e 
evitar o atrito.
2 bolsos de mãos e um com fecho.
Cintura elástica com ajustes em velcro interno e botão de 
pressão metálico duplo para um melhor ajuste e conforto.
Tamanhos: S-M-L-XL-XXL.

Versatile and modern fit.
4-way stretch polyester fabrics for a complete  
freedom of movement and durability.
Breathable. Quick-Dry.
Inner thigh gusset to make movements easier and 
avoid friction.
2 Front hand pockets with Velcro closure and an ex-
tra one with zipper. 
Elastic waistband with inner Velcro closure and dou-
ble metallic snap button for extra adjustment and 
comfort.
Sizes: S-M-L-XL-XXL.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS                            TECHNICAL FEATURES ref. HB3005

PRETO                      VERDE

57,81 €
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Calções de alças LIFTER
LIFTER bibs culotte

Tecido em poliéster bi-elástico para uma máxima facilidade 
de movimento, durabilidade e ajuste perfeito.
Bandas de compressão nas pernas para manter na po-
sição correta.
Transpirável. Rápida secagem.
Parte superior e alças fabricados em malha stretch para 
aumentar o conforto e a respirabilidade..
Bolso traseiro duplo em malha.
Costuras planas para evitar la fricção.
Carneira de alta gama TEOSPORT TM EVO.
Tamanhos: S-M-L-XL-XXL.

4-way stretch polyester fabrics for a complete  
freedom of movement, durability and perfect fit.
Compression leg bands to avoid the riding up. 
Fly elastic opening. 
Breathable. Quick-dry.
Upper part and bibs made in stretch mesh to increa-
se comfort and breathability. 
Double rear mesh pocket for storage. 
Flat seams to avoid rubbing. 
High end chamois from TEOSPORT TM EVO.
Sizes: S-M-L-XL-XXL.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS                            TECHNICAL FEATURES

 Calções LIFTER
LIFTER culotte

ref. HB3250

ref. HB3200
49,55 €

66,07 €







Abel Mustieles
4x World Champion

Luvas
Gloves
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Luvas - GLOVES

STRATOS GLOVES 

BAGGY EVO GLOVES STRIKE PRO GLOVES 

TRACKER PAD GLOVES AM REPLICA NEOPRENE 

CORNER GLOVES NANO PRO II 

TEAM II GLOVES ROUTE NANO PAD 

SPRINT PAD 



Bloqueo de moléculas
Molecules block



VISCOLAB
IMPACT
KNUCKLE



Luvas STRATOS
STRATOS gloves

As inovadoras luvas STRATOS são fruto de um longo tra-
balho de equipa de desenvolvimento de HEBO. Uma luva 
minimalista, leve, com proteções flexíveis nas zonas mais 
críticas das mãos, e uma aderência única graças á tecno-
logia NANOFRONT® mesmo em molhado.  

The innovative STRATOS gloves are the fruit of 
dedicated months of hard work by the Hebo deve-
lopment team. A minimalist and lightweight glove 
which has integrated flexible protection in the most 
vulnerable areas of the hand. These gloves also be-
nefit from superior levels of grip and feeling even in 
wet conditions thanks to NANOFRONT® technology.
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AMARELAVERMELHA
BRANCALARANJA



Luvas STRATOS
STRATOS gloves

Palma sem costuras e em tecido NANO-FRONT® com um 
acolchoado fino, oferecendo um conforto, tacto e controlo 
simplesmente excecional em qualquer tipo de situação, úni-
co no mercado. Elástico e muito flexível. 
Secagem ultra rápida. Ótimo funcionamento tátil. Ajuste de 
pulso em velcro. 
Parte superior em tecido elástico, ventilado e de secagem 
rápida. Articulação entre os dedos sem costuras para evitar 
o atrito, fabricado em licra extremamente confortável, leve 
e flexível. 
Impressão por sublimação  garantindo o máximo de dura-
bilidade. 
Proteções fletíveis nas norsas graças á tecnologia 
IMPACT ENERGIE ATTENUATION, certificada com a norma 
CE EN 13594. 
Proteções em TPR (borracha injetada) nos dedos.
Tamanhos: S-M-L-XL-XXL

Seamless palm made in NANO-FRONT® fabric and 
a thin padding. 
Exceptional comfort, grip, hand-feel and control 
under any condition. 
Unique in the market. Stretch and very flexible. 
Ultra Quick-dry. Optimal performance with screens. 
Velcro cuff adjuster. 
Upper part in elastic, ventilated and quick dry fabric. 
Seamless gusset between the fingers to avoid friction 
and made in a comfortable, light and flexible lycra. 
Sublimation print graphics, for a life-time guarantee. 
Flexible protections in knuckles thanks to the IMPACT 
ENERGIE ATTENUATION technology, certified under CE 
EN 13594 standards. 
TPR protections (Injected Rubber) on fingers zone.
Sizes: S-M-L-XL-XXL

Ajuste de pulso velcro
Velcro closing wrist

Proteções em TPR (borracha 
injetada ) nos dedos
TPR protections (injected 
rubber) in fingerprints 

CINZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS                            TECHNICAL FEATURES ref. HE1236
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Proteções interiores flexíveis nas norsas   
segundo a tecnologia 
IMPACT ENERGIE ATTENUATION,  
certificada com a norma CE EN 13594
Internal flexible protection in knuckles 
by IMPACT ENERGIE ATTENUATION 
technology, certificated by 
CE EN 13594 regulation.

41,28 €



As BAGGY EVO são a evolução de um clássico para a 
HEBO. Uma luva versátil e multi-sport. Proteção, ligeireza, 
conforto excecional e um aderência ótima graças á tecno-
logia NANOFRONT®, combinados com um design muito 
agressivo.

The BAGGY EVO gloves, the evolution of clas-
sic. Versatile and multidiscipline gloves thanks to 
their ultra light weight construction, protective 
elements, exceptional fitting and due to the NA-
NOFRONT® technology, excellent levels of grip and 
feeling. Now with an even more aggresive look.

Luvas BAGGY EVO
BAGGY EVO gloves

PRETABRANCO
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VERMELHALIMA 



Luvas BAGGY EVO
BAGGY EVO gloves

Tecido superior elástico em nylon de alta resistência. 
Tecido AIRMESH na zona dos dedos para melhor ventilação. 
Proteções em TPR (borracha injetada) nos dedos para  
melhor proteção. 
NEOPRENO termo formado nas norsas para melhor  
proteção e conforto. 
Ajuste de pulso em velcro. 
Palma sem costuras e em tecido NANO-FRONT® com 
um acolchoado fino, oferecendo um conforto, aderência, 
tacto e controlo simplesmente excepcional em qualquer 
tipo de situação, única no mercado. 
Elástica e muito flexível. Secagem rápida. 
Ótimo funcionamento táctil.
Tamanhos: XS-S-M-L-XL-XXL

Upper-part fabric made in high-resistance nylon. 
AIRMESH fabric in fingers zone for a better 
breathability. 
TPR protections (Injected Rubber) on fingers 
zone for more protection. 
Thermoformed LIGHT NEOPRENE in knuckles 
for protection and comfort. Velcro cuff adjuster. 
Seamless palm made in NANO-FRONT® fabric 
and a thin padding. 
Exceptional comfort, grip, hand-feel and control 
under any condition. 
Unique in the market. Stretch and very flexible. 
Ultra Quick-dry. 
Optimal performance with screens.
Sizes: XS-S-M-L-XL-XXL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS                            TECHNICAL FEATURES ref. HE1128

HEBO
All mountain

catálogo

59

Proteções em TPR  (borracha injetada) nos dedos 
TPR protections (injected rubber) in fingerprints

1 mm
0.5mm

0.5mm

aa

cc

bb

bb

30mm

11,8mm

1 
m

m
0.

5m
m

0.
5m

m

a a

NEOPRENO termo for-
mado nas norsas para 
proteção e conforto
Thermoformed 
NEOPRENE in 
knuckles for more 
protection and 
comfort 

Ajuste de pulso velcro
Velcro closing wrist

BRANCA

33,02 €



STRIKE PRO, a última criação da HEBO. 
Um design inovador inspirado no mundo off-road alinha-
do com uma construção e materiais devidamente prepa-
rados para um uso hard em off-road.

STRIKE PRO, the latest creatgion in HEBO. A brea-
king design inspired in the off-road world aligned 
with a construction and materials duly prepared 
for an hard and intensive use in your MTB.

Luvas STRIKE PRO
STRIKE  PRO gloves
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LARANJALIMA 
PRETA    VERMELHA



Luvas STRIKE PRO
STRIKE PRO gloves

Tecido superior elástico em nylon de alta resistência.
Tecido AIRMESH na la zona dos dedos para melhorar a ven-
tilação. 
Proteções em TPR (borracha injetada) nos dedos e norsas 
para uma melhor proteção.
NEOPRENO termo formado nas norsas para melhor confor-
to e proteção.
Ajuste de pulso em velcro.
Palma em tecido BORAKEN® com um acolchoado fino, ofe-
recendo um conforto, aderência, tacto ,controlo e durabilida-
de muito elevados.
Elástica, muito flexível e ventilada. 
Secagem ultra rápida.
Ótimo funcionamento táctil.
Tamanhos: S-M-L-XL-XXL

Upper-part fabric made in high-resistance nylon.
AIRMESH fabric in fingers zone for a better breathability.
TPR protections (injected rubber) on fingers and knuckes 
zone for more protection.
Thermoformed LIGHT NEOPRENE in knuckes for 
protection and comfort. 
Velcro cuff adjuster.
BORAKEN® palm fabric and a thin padding provides 
comfort, grip, hand-feel, control and durability.
Stretch, very flexible and ventilated.
Ultra quick-dry.
Optimal performance with screens.
Sizes: S-M-L-XL-XXL

Ajuste de pulso em velcro
e TPR (borracha injetada)
Velcro cuff adjuster made
in TPR (injected rubber)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS                            TECHNICAL FEATURES ref. HE1237
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Palma em BORANKEN®

BORAKEN® palm

Proteções em TPR  
(borracha injetada)  
nas norsas e dedos 
TPR protections 
(injected rubber) in 
finger and knuckles

27,23 €



VERMELHAPRETA

A TRACKER PAD é uma das luvas mais versáteis do mer-
cado. Proteção, leve, absorção de impacto, ajuste excep-
cional e uma aderência perfeita em qualquer condição 
graças à tecnologia NANOFRONT®, combinada com um 
design atraente.
Um produto Premium.

The TRACKER PAD is one of the most versatile glo-
ves in the market. Protection, lightweight, shock 
absorption, exceptional fitting and a perfect grip in 
any condition thanks to the NANOFRONT® tech-
nology, combined with an attractive design. 
A Premium product.

Luvas TRACKER PAD
TRACKER PAD gloves
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Luvas TRACKER PAD
TRACKER PAD gloves

Tecido superior elástico em nylon de alta resistência.  
Tecido AIRMESH na zona dos dedos para melhor ventilação.
Proteções em TPR (borracha injetada) na parte superior 
para maior proteção.
Ajuste do pulso em velcro.
Palma sem costuras em tecido NANO-FRONT® com um 
acolchoado para absorber as vibrações
Oferecem um conforto, aderência, tacto e controlo simples-
mente excepcional em qualquer tipo de situação, única no 
mercado.  
Elástica e muito flexível. Secagem ultra rápida.
Ótimo funcionamento táctil.  
Tamanhos: XS-S-M-L-XL-XXL.

Upper-part fabric made in high-resistance nylon.  
AIRMESH fabric in fingers zone for a better  breathability.
TPR protections (Injected Rubber) on upper hand  zone for 
more protection.
Velcro cuff adjuster. 
Seamless palm made in NANO-FRONT® fabric and pad-
ding for vibration absorption.
Exceptional comfort, grip, hand-feel and control under any 
condition. Unique in the market. Stretch and very flexible.  
Ultra Quick-dry.
Optimal performance with screens.  
Sizes: XS-S-M-L-XL-XXL.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS                            TECHNICAL FEATURES ref. HB1004

Ajuste de pulso   
em VELCRO.
VELCRO closing wrist

Acolchoado em EVA para 
absorber vibrações.
EVA padding for 
vibrations absortion.

Rede elástica 
para melhor 
ventilação. 
Elastic mesh 
for better 
cooling.

Proteções em TPR 
(borracha injetada). 
TPR protections (injected rubber)
on upper hand.

HEBO
All mountain

catálogo

63

LIMA

31,36 €



Luvas NANO PRO
NANO PRO gloves

Luvas NANO PRO, fabricadas em tecido elástico de Ny-
lon de alta resistência com painéis ventilados na parte 
superior, e incluem um logotipo micro-injetado TPU no 
dedo indicador. A palma incorpora a tecnologia NANO-
FRONT®, que proporciona uma aderência e uma sen-
sação incrível para o piloto mesmo em condições de 
condução úmidas ou extremas. Zonas de reforço em 
CLARINO® proporcionando ao mesmo tempo o tacto e 
resistência durante a condução. Ajuste do pulso através 
de velcro em borracha micro injetada.

The NANO PRO gloves are made from high resis-
tant and breathable stretch Nylon in the upper 
part and include a TPU microinjected logo on the 
index finger. The closer of the gloves is via a mi-
croinjected rubber and Velcro cuff adjuster. 
The palm incorporates the NANOFRONT® Techno-
logy, which provides incredible grip and feeling for 
the rider even in wet or extreme riding conditions. 
Reinforcement parts in CLARINO, providing a good 
hand-feel and durability while riding. Velcro cuff 
adjuster made in microinjected rubber.

Palma sem costuras e com uma única camada, combinando os 
tecidos NANOFRONT® e CLARINO oferecendo conforto, ade-
rência, tacto e um controlo excepcional sob qualquer situação.
Elástica e muito flexível. 
Secagem ultra rápida. 
Ótimo funcionamento com viseiras e ecrãs. 
Fecho de punho em velcro. 
Parte superior em tecido elástico, ventilado e de rápida seca-
gem. 
Articulação entre os dedos sem costuras para evitar o atrito, 
fabricado em licra extremamente confortável, leve e flexível.  
Tamanhos: XS-S-M-L-XL-XXL

Seamless palm made in a single layer, combining  
NANOFRONT® and CLARINO, offers an exceptional 
comfort, grip, hand feel and control under any condition.
Stretch and very flexible.
Ultra Quick-dry.
Optimal performance with screens.
Velcro cuff adjuster.
Upper part in elastic, ventilated and quick dry fabric.
Seamless gusset between the fingers to avoid friction 
and made in a comfortable, light and flexible lycra. 
Sizes: XS-S-M-L-XL-XXL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS                            TECHNICAL FEATURES ref. HE1159
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PRETA  AZUL 
LIMA  VERMELHA   

29,71 €
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Luvas TEAM
TEAM gloves

Luvas TEAM, fabricadas em tecido elástico de Nylon de 
alta resistência com painéis ventilados na parte superior, 
e incluem um logotipo micro-injetado TPU no dedo indi-
cador. A palma é fabricada com pele sintética resistente 
às lavagens proporcionando um tacto necessário du-
rante a condução, ajuste do pulso mediante uma banda 
elástica com fecho em velcro e borracha micro injetada, 
modelo usado pelos melhores pilotos da atualidade.

Palma fabricada com uma única camada, em tecido   
BORAKEN para uma maior durabilidade e aderência. 
Tecido flexível e elástico nas 4 direções. 
Secagem ultra rápida. 
Ajuste de pulso com velcro. 
Parte superior em tecido elástico, ventilado e de secagem 
rápida. Articulação entre os dedos sem costuras para evi-
tar o atrito, fabricado em licra extremamente confortável, 
leve e flexível.  
Tamanhos: XS-S-M-L-XL-XXL

One-layer palm made in BORAKEN fabric for an optimal 
durability and grip.
Stretch and very flexible.
Ultra Quick-dry.
Optimal performance with screens.
Velcro cuff adjuster.
Upper part in elastic, ventilated and quick dry fabric.
Seamless gusset between the fingers to avoid friction 
and made in a comfortable, light and flexible lycra.

The Hebo Team gloves are produced in a resistant 
and breathable Nylon in the upper part and include 
a TPU microinjected logo on the index finger.
The closer of the gloves is via a microinjected rub-
ber and Velcro cuff adjuster.
Synthetic washable, leather palm, which provides 
a great feedback & feeling while riding. 
Velcro cuff adjuster made in microinjected rubber.

Tecido pré-formado
Dimple mesh

Borracha injetada
Inyected rubber

Reforço do
dedo polegar
Reinforced
thumb

TPR
Sonic TPR

JUNIOR VERMELHA
XS-S-M-L
ref. HE1157

PRETA
TAMANHOS XS-M-L-XL-XXL

VERMELHA
TAMANHOS XS-M-L-XL-XXL

Palma BORAKEN
BORAKEN palm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS                            TECHNICAL FEATURES ref. HE1156
24,75 €
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Luvas AM REPLICA
AM REPLICA gloves

Luvas ultraleves de alto nível, utilizadas por ABEL MUS-
TIELES no campeonato do mundo de Bike Trial.
Design minimalista e ajuste perfeito após meses de tes-
tes em condições de calor, frio, seco e molhado. Os  seus 
materiais Premium utilizados, garantem um rendimento 
altamente competitivo e uma grande durabilidade nas 
condições mais extremas e exigentes em Bike Trial e 
mountain bike.

Top performance and lightweight gloves, used 
by ABEL MUSTIELES during the Bike Trial World 
Championship. Minimalist design and perfect fit af-
ter months of tests under hot, cold, dry and wet 
conditions. Its premium materials will provide you 
with highly competitive performance and great du-
rability under even the most extreme & demanding 
of conditions in Bike Trial and Mountain biking.

Palma sem costuras e em tecido NANOFRONT® com 
uma camada única, oferecendo um conforto, tacto e 
controlo simplesmente excecional em qualquer tipo 
de situação, único no mercado. 
Elástico e muito flexível. 
Secagem ultra rápida.
Ótimo funcionamento tátil. Ajuste de pulso em velcro.  
Parte superior em tecido elástico, ventilado e de se-
cagem rápida.
Articulação entre os dedos sem costuras para evitar 
o atrito, fabricado em licra extremamente confortável, 
leve e flexível.

Seamless palm made in a single layer of 
NANOFRONT® fabric. Exceptional comfort, grip, 
handfeel and control under any condition. 
Unique in the market. 
Stretch and very flexible. 
Ultra Quick-dry. 
Optimal performance with screens. 
Velcro cuff adjuster. 
Upper part in elastic, ventilated and quick dry 
fabric. Seamless gasset between the fingers to 
avoid friction and made in a comfortable, light 
and flexible lycra.

Tecido elástico
Elastic mesh

Lycra

Palma sem costuras
Seamless palm

33,02 €
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS                            TECHNICAL FEATURES

JUNIOR 6, 8, 10, 12
ref. HB1101

PRETA
SIZES S-M-L-XL-XXL

VERMELHA 
SIZES S-M-L-XL-XXL

ref. HB1001
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Nanotecnología de vanguardia
State - of - the - art nanotechnology

SO THIN THE POSSIBILITIES ARE INFINITE

NANOFRONT is the world’s first, ultra-fine nanofiber with a diameter of just 700 nanometers.
So thin, it’s invisible to the human eye, but so advanced it delivers excellent performance.

ULTRA-FINE POLYESTER NANOFIBER

Características técnicas NANOFRONT - NANOFRONT technical features

SECO/MOJADO: TEST FRICCIÓN 
DRY/WET FRICTIONAL RESISTANCE TEST

FLEXÍVEL e ELÁSTICA : 
200.000 vezes mais flexível 
que outras fibras de poliéster

7500 vezes mais fino 
que um cabelo humano

Suave ao toque e ajuste per-
feito

Não escorrega

Secagem muito rápida

Ótimo funcionamento 
em ecrãs

Durabilidade excelente

Fácil de limpar

ÚNICO NO MERCADO

700 nm

Imagem de visão microscópica - Electronic microscope photo

Textura do tecido - Fabric texture

FLEXIBLE and STRETCHY : 
200.000 times more 
flexible than regular 
polyester fibers 

7500 times thinner 
than a human air

Soft hand-feel and 
snug fitting

NO SLIPPAGE

Dry comfort

Touch screen optimized 
fingers
Excellent durability

EASY WIPING

UNIQUE IN THE MARKET
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Luvas CORNER
CORNER gloves

Luvas ultraleves de alto nível. Design minimalista e 
ajuste perfeito após meses de testes em condições 
de calor, frio, seco e molhado. Os  seus materiais Pre-
mium utilizados, garantem um rendimento altamente 
competitivo e uma grande durabilidade nas condições 
mais extremas e exigentes em Bike Trial e mountain bike.

Top performance and lightweight gloves. Minima-
list design and perfect fit after months of tests un-
der hot, cold, dry and wet conditions. It’s premium 
materials will provide you with highly competitive 
performance and great durability under even the 
most extreme & demanding of conditions in Bike 
Trial and Mountain biking.

Novo tecido 
New mesh

Nova rede 3D 
New 3D mesh

Sonic TPR 
Sonic TPR

Tecido rede 
Dimple mesh

Tecido de lycra 
Mesh lycra

Tecido CLARINO 
Black CLARINO

Palma construída com uma única camada, combinando 
os tecidos NANOFRONT® e CLARINO oferecendo conforto, 
aderência, tacto e um controlo excepcional sob qualquer 
situação.
Elástica e muito flexível.
Secagem ultra rápida. 
Ótimo funcionamento táctil.
Fecho de punho em velcro.
Parte superior em tecido elástico, ventilado e de rápida 
secagem.
Articulação entre os dedos sem costuras para evitar o 
atrito, fabricado em licra extremamente confortável, leve 
e flexível.

Seamless palm made in a single layer, combining NA-
NOFRONT® and CLARINO, offers an exceptional com-
fort, grip, handfeel and control under any condition. 
Stretch and very flexible.
Ultra Quick-dry.
Optimal performance with screens.
Velcro cuff adjuster.
Upper part in elastic, ventilated and quick dry fabric.
Seamless gusset between the fingers to avoid friction 
and made in a comfortable, light and flexible lycra.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS                            TECHNICAL FEATURES ref. HB1002

VERMELHA

29,71 €



HEBO
All mountain

catálogo

69

Luvas CORNER
CORNER gloves

JUNIOR 6, 8, 10, 12
ref. HB1102

AZUL
SIZES S-M-L-XL-XXL

VERDE
SIZES S-M-L-XL-XXL



Acolchoado em EVA para absorber vibrações.
EVA padding for vibrations absortion.

Ajuste de 
punho em 
VELCRO.
VELCRO
closing wrist

Garra para ajudar a retirar 
a luva.
Loop to help in taking 
the glove off.
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Luvas ROUTE
ROUTE gloves

Palma em tecido NANOFRONT®, oferecendo um confor-
to, tacto e controlo simplesmente excecional em qual-
quer tipo de situação, único no mercado. 
Elástico e muito flexível.  Secagem ultra rápida.
Ajuste de pulso em velcro.
Parte superior em tecido elástico, ventilado e de seca-
gem rápida. Articulação entre os dedos sem costuras 
para evitar o atrito, fabricado em licra extremamente con-
fortável, leve e flexível.
Tamanhos: XS-S-M-L-XL-XXL.

Palm made in NANOFRONT®  offering an exceptional  
comfort, grip, hand feel and control under any condi-
tion.  Stretch and very flexible.
Ultra Quick-dry.
Velcro cuff adjuster.
Upper part in elastic, ventilated and quick dry fabric.  
Seamless gusset between the fingers to avoid friction  
and made in a comfortable, light and flexible lycra.
Sizes: XS-S-M-L-XL-XXL.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS                            TECHNICAL FEATURES ref. HB1201

VERMELHA                                                
PRETA                              

Rede elástica 
para maior 
ventilação.
Elastic mesh 
for better 
cooling.

 LIMA

24,75 €



Palma em BORAKEN.
BORAKEN palm.

Ajuste de 
punho em 
VELCRO.
VELCRO
closing wrist

Garra para ajudar a retirar 
a luva.
Loop to help in taking 
the glove off.
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Luvas SPRINT
SPRINT gloves

LIMA
PRETA

Rede elástica 
para maior 
ventilação.
Elastic mesh 
for better 
cooling.

VERMELHA

Palma em tecido BORAKEN  para uma maior durabilidade 
e aderência.
Tecido flexível e elástico nas 4 direções.  
Secagem ultra rápida.
Punho com ajuste em velcro.
Parte superior em tecido elástico, ventilado e de secagem 
rápida.
Articulação entre os dedos sem costuras para evitar o 
atrito, fabricado em licra extremamente confortável, leve 
e flexível.

Palm made in BORAKEN fabric for an optimal  durabi-
lity and grip.
Stretch and very flexible.  Ultra Quick-dry.
Velcro cuff adjuster.
Upper part in elastic, ventilated and quick dry fabric.  
Seamless gusset between the fingers to avoid friction  
and made in a comfortable, light and flexible lycra.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS                            TECHNICAL FEATURES ref. HB1202
21,45 €
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Tecido de Neopreno.
Proteções em TPR (borracha injetada) nos dedos 
para uma melhor proteção.
Ajuste de pulso em velcro.
Palma fabricada com tecido BORACAN® coma camada acol-
choada muito fina, 
Oferecendo conforto, aderência, tacto e um controlo excepcio-
nal.
Tamanhos: XS-S-M-L-XL-XXL

Neoprene fabric.
TPR protections (injected rubber) on fingers zone 
for more protection.
Velcro cuff adjuster.
BORACAN® palm fabric and a thin padding provides 
vomfort, grip, hand-feel, control and durability.
Stretch and flexible.
Optimal performance with screens. 
Sizes: XS-S-M-L-XL-XXL

Luvas NEOPRENE
NEOPRENE gloves

As luvas NEOPRENE são muito confortáveis fabricadas 
com tecido de Neopreno. Repelente de água e muito 
térmicas, ótimo para a utilização no outono e inverno.

The NEOPRENE is a comfortable glove, made in 
Neoprene, wate-repellent and warm. Perfect for 
the autumn and winter time.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS                            TECHNICAL FEATURES ref. HE1213
31,36 €



Acessórios
Accessories
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MEIAS - SOCKS

KAMU mid-calf sock

SOLID mid-calf sock

PRIX mid-calf sock ref. HB6403

ref. HB6401

ref. HB6402

 LIMA

PRETA
LARANJA

 LIMA

PRETA
LARANJA

 LIMA

PRETA
LARANJA

12,36 €

12,36 €

12,36 €



HEBO
All mountain

catálogo

75

GOLAS - SCARFS

LEVEL scarf

ref. HM5604SOLID scarf

LIMA
ROSA

PRETA
LARANJA

LIMA

PRETA
LARANJA

AZUL
VERMELHA

PRETA
VERDE

9,88 €

9,88 €

9,88 €

ref. HM5603

KAMU scarf ref. HM5602



Proteções
Protections



Colete de proteção XTR
XTR jacket protector

Colete protetor XTR. Novo conceito de proteção, casaco 
com tecido de rede elástica nas 4 direções, respirável e 
de secagem rápida. Banda antiderrapante com inserção 
de silicone na cintura, abertura por fecho (YKK com puxa-
dor) lateral. Proteções com aprovação EN 1621-3 no peito, 
EN1621-2: 2014 na parte de trás, EN1621-1: 2012 ombros e 
cotovelos completamente removíveis para uso em sepa-
rado ou para lavagem. 
Ideal para TRIAL, CROSS / ENDURO, DUAL / SPORT, SNO-
WBOARD, DOWNHILL ... uma vez que não reduz a mobi-
lidade e permite o uso de proteções aprovadas com um 
peso muito inferior às proteções atualmente utilizadas.

The XTR Jacket is a new protection concept. 4-way 
stretch mesh fabric, which is extremely breathab-
le, quick-dry, washable and benefits from an anti-
-slip silicone band on the waist band. The YKK side 
zipper allows for a quick and easy fitting while re-
movable protection permit multiple usages for this 
Jacket. This Ultra light weight, non restrictive and 
homologated Jacket is a market leader and ideal 
for Bike Trial, Enduro/All Mountain and Downhill dis-
ciplines.

Impressão por  
sublimação.
Sublimation print

Gola em Lycra
Lycra neck collar

Fecho lateral, fácil 
utilização.
Side zipper for 
easy entry

Impressão por  
sublimação.
Sublimation print

Impressão por 
transfere
Transfer printing

Malha de Lycra
Lycra mesh

Malha de com-
pressão em Lycra
Compressive
Lycra mesh
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Punhos em lycra
Lycra cuff

Certificação / proteção dos ombros e cotovelos:
Shoulder/elbow protection / certification:
EN1621-1:2012 

Banda elástica com silicone
Elastic band w / silicon band

30mm

Certificação / proteção da coluna:
Back protection / certification:
EN1621-2:2014 

Certificação / proteção do peito:
Chest protection / 
certification : EN1621-3 

Impressão por 
transfere
Transfer printing

PRETO
SIZES M-L / XL-XXL

ref. HE6332
JUNIOR XS-S

123,93 €
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Colete protetor XTR. Novo conceito de proteção, Casaco 
com tecido de rede elástica nas 4 direções, Respirável e 
de secagem rápida. Banda antiderrapante com inserção 
de silicone na cintura, abertura por fecho (YKK com pu-
xador) lateral.
Proteções com aprovação EN 1621-3 no peito, EN1621-2: 
2014 na parte de trás, completamente removíveis para 
uso em separado ou para lavagem, Ideal para TRIAL, 
CROSS / ENDURO, DUAL / SPORT, SNOWBOARD,   
DOWNHILL ... uma vez que não reduz a mobilidade e  
permite o uso de proteções aprovadas com um peso 
muito inferior às proteções atualmente utilizadas.

The XTR Vest is a new protection concept. 4-way 
stretch mesh fabric, which is extremely breathable, 
quick-dry, washable and benefits from an anti-slip 
silicone band on the waist band. The YKK side zi-
pper for a quick and easy fitting while removable 
protection allows for multiple usage.
This Ultra light weight, non restrictive and homo-
logated vest is a market leader and ideal for Bike 
Trial, Enduro/All Mountain and Downhill disciplines.

Bolso para  
proteção extra
Extra protection 
pocket

Bolso interior para 
proteção de coluna
Inner CB pocket 
for back

Colete de proteção XTR
XTR vest protector

Bolso interior para 
proteção de coluna
Inner CB pocket for 
back

Bolso para  
proteção extra
Extra protection 
pocket

A A

Malha em 
poliester
Polyester
mesh fabric

Certificação / proteção da 
coluna:
Back protection / 
certification: EN1621-2:2014 

Certificação / proteção 
do peito:
Chest protection / 
certification: EN1621-3 

Fecho lateral, fácil 
utilização.
Side zipper for 
easy entry

Banda elástica com silicone
Elastic band w / silicon band

30mm

 HB BC-2016

EN 1621-2: 2014

Borracha
micro-injetada
Micro 
injected
rubber

Proteções extraíveis.
Removable protectors

40-45cm
45-50cm
50-55cm

Malha fresca, 
ventilada e de 
secagem rápida
Cool breathable 
and quick-dry 
mesh fabric

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL FEATURES
PRETA
TAMANHOS M-L / XL-XXL

ref. HE6373
JUNIOR XS-S

74,34 €



Calção de proteção XTR
XTR shorts

Calção de proteção XTR. Novo conceito de proteção. 
Calção com tecido em malha extensível nas 4 direções, 
extremamente transpirável e de secagem rápida. Banda 
antiderrapante com inserção de silicone na cintura e co-
xas. Ideal para TRIAL, CROSS / ENDURO, DUAL / SPORT, 
SNOWBOARD, DOWNHILL ... uma vez que não reduz a 
mobilidade e permite o uso de proteções homologadas 
(desmontáveis nas coxas) com um peso muito inferior a 
outras proteções atualmente existentes. A carneira in-
terior torna a tua ligação com o selim muito mais con-
fortável.

These XTR Shorts are a new protection concept. 
4-way stretch mesh fabric, which is extremely brea-
thable, quick-dry, washable and benefit from anti-s-
lip silicone bands on the thighs.
These Ultra light weight, non restrictive and homo-
logated Shorts are a market leader and ideal for Bike 
Trial, Enduro/All Mountain and Downhill disciplines.

Banda elástica com silicone
Elastic band w / silicon band

30mm

Perfuração 
de 5mm 
proteção 
EVA
5mm 
perforate
EVA pads

Carneira interior
Chamoise pad 
inside

Tecido em lycra
Lycra fabric

Perfuração de 5mm 
proteção EVA
5mm perforate
EVA pads
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Bolso interior para 
proteção de quadril
Inside pocket
for hip protector

Tecido em rede
Mesh fabric

Certificação / pro-
teção de quadril:
Hip protection / 
certification:
EN1621-1:2012 

66,07 €

JUNIOR XS-S
PRETO
TAMANHOS: M-L / XL-XXL
ref. HE6410



Banda elástica com silicone
Elastic band w / silicon band

30mm

Novo conceito de joelheiras, fabricado com tecido de 
compressão SWEAT BREAKER e elástico nas 4 direções, 
transpirável e de secagem rápida. Banda antiderrapante 
com inserção de silicone nas coxas e gêmeos. Proteções 
completamente removíveis para lavagem. Ideal para 
TRIAL, CROSS / ENDURO, DUAL / SPORT, SNOWBOARD, 
DOWNHILL ..., uma vez que não reduz a mobilidade e 
permite o uso de proteções aprovadas com um peso 
muito inferior às proteções atualmente utilizadas.
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These XTR Knee Guards are a new protection con-
cept. 4-way stretch mesh fabric, which is extremely 
breathable, quick-dry, washable and benefit from 
anti-slip silicone bands on the ankle and thighs.
These Ultra light weight, non restrictive and homo-
logated Knee guards are a market leader and ideal 
for Bike Trial, Enduro/All Mountain and Downhill dis-
ciplines.

CE etiqueta do tecido
CE woven label

Lycra de compressão
Use compresive lycra

Tecidos transpiráveis
Breathable fabric

Proteção de joelhos XTR
XTR knee protector

35,55 €

Homologação / proteção de joelho:
Knee protection / certification: EN1621-1:2012 

PRETA
TAMANHOS S-M-L
ref. HE6340



Proteção de cotovelos XTR
XTR elbow protector

Cotoveleiras XTR para Downhill, Enduro, Motocross, All 
Mountain. Novo conceito de proteções, fabricado com 
tecido de compressão SWEAT BREAKER e elástico nas 
4 direções, transpirável e de secagem rápida. Banda an-
tiderrapante com inserção de silicone nos antebraços e 
braços. Proteções completamente removíveis para lava-
gem. 
Muito versátil  uma vez que não reduz a mobilidade e 
permite o uso de proteções aprovadas com um peso 
muito inferior às proteções atualmente.

These XTR Elbow Guards are a new protection con-
cept. 4-way stretch mesh fabric, which is extremely 
breathable, quick-dry, washable and benefit from 
anti-slip silicone bands on the biceps and forearm 
areas.
These Ultra light weight, non restrictive and homo-
logated Elbow guards are a market leader and ideal 
for Bike Trial, Enduro/All Mountain and Downhill dis-
ciplines.

Tecido em malha de 
poliéster
Polyester
mesh fabric

CE etiqueta do tecido
CE woven label

COTOVELEIRA XTR FRONTAL
FRONT XTR ELBOW
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Tecido em malha
sobreposta
Mesh panel
overlaping
sin mesh fabric

Banda elástica com silicone
Elastic band w / silicon band

30mm

Homologação / proteção de cotovelo:
Knee protection / certification:
EN1621-1:2012 

33,02 €

JUNIOR XS-S
PRETA
TAMANHOS M-L / XL-XXL
ref. HE6322
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28,88 € 24,75 €

Caneleiras XTR
XTR shin

XTR FRONTAL INFERIOR
FRONT XTR LOWER SHIN

XTR LATERAL INFERIOR
SIDE XTR LOWER SHIN

Banda elástica com silicone
Elastic band w / silicon band

30mm

Tecido em malha de 
poliéster
Polyester
mesh fabric

A caneleira XTR é a proteção perfeita para as tuas cane-
las. O seu tecido em malha elástica permite um perfeito 
ajuste a qualquer gêmeo. A transpirabilidade, a leveza e 
as bandas elásticas revestidas com silicone oferecem o 
máximo de conforto e proteção, mantendo as caneleiras 
na posição correta.

PU poliuretano 
PU polyurethane

The XTR Shin Guard is the perfect protection for 
your shins. The breathability, lightness and silico-
ne coated elastic bands will offer you maximum 
comfort and protection while also keeping the shin 
guards in position. 

Tecido em malha
sobreposta
Mesh panel
overlaping
sin mesh fabric

JUNIOR XS-S / M-L
ref. HB6010

PRETA
TAMANHOS: XS-S / M-L / XL-XXL
ref. HB6001
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La historia de HEBO, desde su fundación hace más de 30 
años, ha estado siempre ligada al TRIAL y sus grandes éxitos 
en este deporte.
Una larga lista de figuras mundiales como Toni Bou, Adam 
Raga, Jordi Tarrés, Doug Lampkin, y un largo etcétera, nos 
han conseguido decenas de títulos mundiales utilizando pro-
ductos HEBO.
Ahora, con la larga experiencia, conocimiento y prestigio que 
nos avala, nos adentramos en una nueva aventura. Esta 
aventura tiene un nombre: BIKE TRIAL.
Una extensión natural del TRIAL pero cambiando la moto por 
la bicicleta, donde, unidos a nuestros tres campeones mun-
diales, Abel Mustieles, Vincent Hermance o  Benito Ros, he-
mos desarrollado una completa e innovadora colección, de la 
cabeza a los pies, desde el casco hasta el calzado, pasando 
por el textil, guantes e incluso protecciones. Una colección 
que estamos seguros marcará nuevas tendencias y estánda-
res en cuanto a innovación, materiales, soluciones técnicas y 
diseño dentro de éste deporte tan exigente y preciso.
Bienvenidos a éste salto hacia adelante...... y disfrutar.
 
HEBO history, from its foundation more than 30 years 
ago, has been always linked to TRIAL and the great 
successes in this sport.
There is a long list of world famous riders such as 
Toni Bou, Adam Raga, Jordi Tarrés, Doug Lampkin, 
and much more, which have given us dozens of World 
Championships using HEBO products.
Today, thanks to our large experience, know-how and 
prestige, we are proud to jump into a new adventure. 
This adventure has a name: BIKE TRIALS.
A natural extension from TRIAL, switching from motor-
bike to extremely light bikes, where, working close to 
our three World Champions Abel Mustieles, Vincent 
Hermance and  Benito Ros, we’ve been able to deve-
lop a complete and innovative collection, from head 
to toe, from helmets to shoes, and passing through 
apparel, gloves and even protections. We are convin-
ced that this collection will be the new benchmark, by 
setting new trends and new standards in innovation, 
materials, technical features and design whithin this 
demanding & precise discipline.
Welcome to this new step forward………..and enjoy!!!!

     BIKE TRIAL
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Abel Mustieles
4x World Champion
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HEBO bike trial
HEBO bike trial

Coleção AM REPLICA
AM REPLICA apparel
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33,02 €

Camisolas AM REPLICA
AM REPLICA t-shirt

A gama AM REPLICA foi desenvolvida a partir da colabo-
ração direta com o 5 x Campeão do Mundo Abel Mus-
tieles em Bicicleta Trial.
Esta gama oferece ao piloto uma aparência de compe-
tição mais agressiva. Tecidos de alta qualidade e de alto 
desempenho em total harmonia com um ajuste perfeito 
para dar ao piloto máxima liberdade de movimento, ven-
tilação e versatilidade total para qualquer disciplina de 
bicicleta.

The AM REPLICA range is developed from direct 
collaboration with 5 x World Champion Abel Mus-
tieles. This series offers the rider a more aggressi-
ve competition look. Top quality, high performance 
fabrics in total harmony with a perfet fit to give to 
the rider maximum freedom of movement, ventila-
tion and total versatility for any Bike discipline.

Estampado
por sublimação
Sublimation
printing

Costuras planas
Flat seams

Tecido elástico
Elastic fabric

Tecido 
de malha
Mesh 
fabric

Padrão versátil e moderno. 
Tecidos elásticos de poliéster.
Transpirável. 
Secagem ultra rápida. 
Tratamento antibacteriano para prevenir os maus odores.
Malha elástica perfurada nas laterais para otimizar a ventilação. 
Costuras planas para evitar fricção. 
Impressão por sublimação, garantindo a máxima durabilidade. 

Versatile and modern fit. 
Polyester stretch fabrics. 
Breathable. 
Antibacterial treatment to prevent odor control.
Quick-Dry. 
Side mesh pannels optimizing ventilation. 
Flat seams to avoid rubbing. 
Sublimation print graphics to guarantee their durability.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL FEATURES ref. HB2001

JUNIOR 6, 8, 10, 12
ref. HB2101

VERDE
TAMANHOS S-M-L-XL-XXL

VERMELHA 
TAMANHOS S-M-L-XL-XXL
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Camisolas FLIGHT
FLIGHT t-shirt

As séries FLIGHT nascem a partir da criação AM REPLI-
CA e destinam-se a quem procura um design inovador. 
Tecidos e materiais da mais alta qualidade que, combi-
nado com um padrão perfeito, asseguram um desempe-
nho perfeito, durabilidade, ventilação e versatilidade total 
para múltiplos desportos.

The Flight Series also takes its design cues from 
the AM Replica Series created in collaboration with 
5 x World Champion Abel Mustieles. This series of-
fers the rider a more aggressive and sharper look. 
Top quality, high performance fabrics in total har-
mony with a perfet fit to give to the rider maximum 
freedom of movement, ventilation and total versati-
lity for any Bike discipline.

Estampado
por sublimação
Sublimation
printing

Costuras planas
Flat seams

Tecido elástico
Elastic fabric

Tecido 
de malha
Mesh 
fabric

Padrão versátil e moderno. 
Tecidos elásticos de poliéster.
Transpirável. 
Secagem ultra rápida. 
Tratamento antibacteriano para prevenir os maus odores.
Malha elástica perfurada nas laterais para otimizar a ventilação. 
Costuras planas para evitar fricção. 
Impressão por sublimação, garantindo a máxima durabilidade. 

Versatile and modern fit. 
Polyester stretch fabrics. 
Breathable. 
Antibacterial treatment to prevent odor control.
Quick-Dry. 
Side mesh pannels optimizing ventilation. 
Flat seams to avoid rubbing. 
Sublimation print graphics to guarantee their durability.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL FEATURES ref. HB2002

JUNIOR 6, 8, 10, 12
ref. HB2102

VERDE
TAMANHOS S-M-L-XL-XXL

VERMELHA 
TAMANHOS S-M-L-XL-XXL

31,36 €
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APPROACH Series
APPROACH Series

A coleção APPROACH nasce a partir da criação AM 
REPLICA. No entanto, esta série oferece ao piloto uma 
aparência menos agressiva e mais limpa. Tecidos de alta 
qualidade e de alto desempenho em total harmonia com 
um ajuste perfeito para dar ao piloto máxima liberdade 
de movimento, ventilação e versatilidade total para qual-
quer disciplina de bicicleta.

The APPROACH Series takes its design cues from 
the AM Replica Series created in collaboration with 
5 x World Champion Abel Mustieles. However this 
series offers the rider a less aggressive and cleaner 
look. Top quality, high performance fabrics in total 
harmony with a perfet fit to give to the rider ma-
ximum freedom of movement, ventilation and total 
versatility for any Bike discipline.

Estampado
por sublimação
Sublimation
printing

Costuras planas
Flat seamsTecido elástico

Elastic fabric

Tecido 
de malha
Mesh 
fabric

Padrão versátil e moderno. 
Tecidos elásticos de poliéster.
Transpirável. 
Secagem ultra rápida. 
Tratamento antibacteriano para prevenir os maus odores.
Malha elástica perfurada nas laterais para otimizar a ventilação. 
Costuras planas para evitar fricção. 
Impressão por sublimação, garantindo a máxima durabilidade. 

Versatile and modern fit. 
Polyester stretch fabrics. 
Breathable. 
Antibacterial treatment to prevent odor control.
Quick-Dry. 
Side mesh pannels optimizing ventilation. 
Flat seams to avoid rubbing. 
Sublimation print graphics to guarantee their durability.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL FEATURES

BRANCA / VERMELHA
SIZES S-M-L-XL-XXL

BRANCA / AZUL
SIZES S-M-L-XL-XXL

JUNIOR 6, 8, 10, 12
ref. HB2103

31,36 €
ref. HB2003
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Calção APPROACH
APPROACH short

Estampado
por sublimação
Sublimation
printing

Costuras planas
Flat seams

Bolso frontal com 
fecho
Zipped front 
pocket

Tecido em 
poliéster bi 
elástico
Polyester 
fabric

Fole entre 
pernas
Innerthigh 
gasset

Duplo ajuste 
de cintura 
Double velcro 
in waistband

Padrão moderno e versátil.
Tecido em poliéster bi elástico para uma máxima mobilida-
de e durabilidade.
Transpirável.  Rápida secagem.
Costuras planas para evitar a fricção. 
Fole entre pernas para facilitar os movimentos 
e evitar a fricção. 
Bolso frontal com fecho. 
Cintura elástica com ajustes em velcro e botão de pressão 
metálico duplo para um melhor ajuste e conforto.
Parte traseira da cintura elástica para um encaixe perfeito.  
Impressão por sublimação para garantir maior durabilida-
de.

Versatile and modern fit. 
4-way stretch polyester fabrics for complete 
freedom of movement and durability. 
Breathable. 
Quick-Dry. 
Flat seams to avoid rubbing. 
Innerthigh gasset to make movements easier 
and avoid friction. 
Front pocket with zipper. 
Double metallic button. 
Double velcro in waistband for a perfect adjustment. 
Rear elastic in waistand to improve fit and comfort. 
Sublimation print graphics to guarantee 
their durability. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS                            TECHNICAL FEATURES

JUNIOR 6, 8, 10, 12
ref. HB3103

VERMELHO
TAMANHOS S-M-L-XL-XXL

AZUL
TAMANHOS S-M-L-XL-XXL

ref. HB3003
49,55 €



 

Calção AM REPLICA
AM REPLICA shorts
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Estampado
por sublimação
Sublimation
printing

Duplo ajuste de cintura 
Double velcro in waistband

Bolso frontal com 
fecho
Zipped front 
pocket

Duplo botão 
metálico
Double button

Tecido em 
poliéster bi 
elástico
Polyester 
fabric

Fole entre 
pernas
Innerthigh 
gasset

Costuras planas
Flat seams

49,55 €

Padrão moderno e versátil. 
Tecido em poliéster bi elástico para uma máxima mobilida-
de e durabilidade.
Transpirável.  Rápida secagem.
Costuras planas para evitar a fricção.  
Fole entre pernas para facilitar os movimentos 
e evitar a fricção. 
Bolso frontal com fecho. 
Cintura elástica com ajustes em velcro e botão de pressão 
metálico duplo para um melhor ajuste e conforto.
Parte traseira da cintura elástica para um encaixe perfeito.  
Impressão por sublimação para garantir maior durabilida-
de.

Versatile and modern fit. 
4-way stretch polyester fabrics for complete 
freedom of movement and durability. 
Breathable. 
Quick-Dry. 
Flat seams to avoid rubbing. 
Innerthigh gasset to make movements easier 
and avoid friction. 
Front pocket with zipper. 
Double metallic button. 
Double velcro in waistband for a perfect adjustment. 
Rear elastic in waistand to improve fit and comfort. 
Sublimation print graphics to guarantee 
their durability. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS                            TECHNICAL FEATURES ref. HB3001

JUNIOR 6, 8, 10, 12
ref. HB3101

VERDE
TAMANHOS S-M-L-XL-XXL

VERMELHO
TAMANHOS S-M-L-XL-XXL
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Calção FLIGHT
FLIGHT short

Estampado
por sublimação
Sublimation
printing

Duplo ajuste 
de cintura 
Double velcro 
in waistband

Bolso frontal com 
fecho
Zipped front 
pocket

Tecido em 
poliéster bi 
elástico
Polyester 
fabric

Fole entre 
pernas
Innerthigh 
gasset

Costuras planas
Flat seams

Padrão moderno e versátil.
Tecido em poliéster bi elástico para uma máxima mobilida-
de e durabilidade.
Transpirável.  Rápida secagem.
Costuras planas para evitar a fricção. 
Fole entre pernas para facilitar os movimentos 
e evitar a fricção. 
Bolso frontal com fecho. 
Cintura elástica com ajustes em velcro e botão de pressão 
metálico duplo para um melhor ajuste e conforto.
Parte traseira da cintura elástica para um encaixe perfeito.  
Impressão por sublimação para garantir maior durabilida-
de.

Versatile and modern fit. 
4-way stretch polyester fabrics for complete 
freedom of movement and durability. 
Breathable. 
Quick-Dry. 
Flat seams to avoid rubbing. 
Innerthigh gasset to make movements easier 
and avoid friction. 
Front pocket with zipper. 
Double metallic button. 
Double velcro in waistband for a perfect adjustment. 
Rear elastic in waistand to improve fit and comfort. 
Sublimation print graphics to guarantee 
their durability. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS                            TECHNICAL FEATURES ref. HB3002

VERDE
TAMANHOS S-M-L-XL-XXL

VERMELHO 
TAMANHOS S-M-L-XL-XXL

JUNIOR 6, 8, 10, 12
ref. HB3102

49,55 €
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Sapatilhas BUNNYHOP
BUNNYHOP Shoes

A longa historia e conhecimento da HEBO no Trial, junto 
com ABEL MUSTIELES, 5 vezes campeão do mundo de 
Bike Trial, conseguiram criar a melhor sapatilha de Bike 
Trial de sempre. Apresentando os sapatos BUNNYHOP 
como o novo e  revolucionário produto da HEBO.
Após meses de desenvolvimento com múltiplos protóti-
pos, conseguimos criar um sapato que oferece o máximo 
de conforto e suporte em todas as áreas, além de ade-
rência inigualável para pilotos Pro ou hobby.

Thanks to HEBO’s vast experience and technical 
know how gathered over many decades dedica-
ted to the World of Trials, and with the close col-
laboration of 5 times Bike Trial World Champion 
ABEL MUSTIELES, this has allowed us to develo-
ped the very best Bike Trial Shoe ever created.
Introducing the BUNNYHOP Bike shoes a revolu-
tionary new product from HEBO.
After months of development with multiple pro-
totypes we have been able to create a shoe which 
gives maximum comfort & support in all areas as 
well as unrivalled grip for Pro or hobby riders alike.

Sistema de regulação de tamanho
Size regulation system

Sistema de fecho: BOA closure system
Material exterior: Microfibra perfurada
Construção: Cosidas
Reforços: Borracha e TPR
Sola: Borracha dupla densidade
Entre Sola: EVA
Palmilha: Anatômica de EVA
Sistema encaixe: HOPS2 
 (hebo optimum pedal Sole system)
Peso: Pendente 
Tamanhos: Junior: 30 - 32 - 34 - 36 - 38
 Adulto: 39 -40 - 41 - 42 - 43 - 44 -45”
 

Lacing system: BOA closure system
External material: Perforated  microfiber
Construction: Stitched seams
Reinforcements: Rubber and TPR
Outsole Double density rubber
Midsole: EVA
Inner sole: Anatomical EVA
Clipping system: HOPS2 
 (hebo optimum pedal sole system)
Weight: Pending
Sizes: Junior: 30 - 32 - 34 - 36 - 38
 Adult: 39 -40 - 41 - 42 - 43 - 44 -45”
 

Puxar para libertar 
rapidamente 

PULL for quick 
release

Empurrar para ativar 
e rodar para ajustar

PUSH in to engage
TURN to tighten

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS                            TECHNICAL FEATURES
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Sapatilhas BUNNYHOP
BUNNYHOP Shoes

Borracha dupla 
densidade
Double density 
rubber

TPU transparente
Transparent TPU

Estabilizador de calcanhar
Heel stabilizer

Microfibra em pele
Microfiber leather looking

Atacas Boa
Boa lace

Sistema de fecho Boa
Boa closure system

Malha transpirável
Transpirant mesh

Proteção em 
TPU
TPU armor

Protetor de  
tornozelo
Ankle and shoes 
protector for
crank hits

HOPS2 Hebo 
optimum 
pedal shoe 
system

Materiais 
resistentes
Resistant 
materials

Proteção lateral e 
frontal
Sides and front 
protection

Protetor de  
tornozelo
Ankle and shoes 
protector for
crank hits

107,40 € 107,40 €

JUNIOR
ref. HB7101

PRETA / VERMELHA
BRANCA / VERMELHA
ref. HB7001
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