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SKATE EXCEED CARBON
NNN 2008019/X Salomon 2008020/X
1=hidas 2=medium 3=nopea

Akseliväli 610mm, kumipyörä 100x24mm
• aivan uudenlainen toiminnallinen muotoilu
• erittäin kevyt hiilikuitu komposiitti runko
• rungon erityinen joustavuus ylös alas suunnassa
yhdistettynä kovaan kiertojäykkyyteen jäljittelee
talvihiihtoa ennen kokemattoman aidosti pitäen
oikeaa hiihtotekniikkaa ja tehokkuutta yllä läpi vuoden

• madalletut haarukat tekevät hiihtämisestä vakaata ja
helppoa
• NNN ready to go integrointi kiinnittää siteen nopeasti
suksen pintalaminaattiin ilman erillistä levyä. Salomon
versiossa side kiinnitetään normaali tapaan ruuveilla.
• vakiona nopea kumipyörä (3)

SKATE PSS

2007999/X 1 = hidas 2 = Medium 3 = nopea

Akseliväli 610mm, kumipyörä 100 x 24mm
• joustava kevyt hiilikuitu/puurunko
• pehmeä hiihtotuntuma myös huonommalla
asfaltilla
• vakaa ja rauhallinen
• vakiona nopea kumipyörä (3)

SKATE 4 SPRINT 1

2008011/X 1 = hidas 2 = Medium 3 = nopea

Akseliväli 580mm, alumiini reikävanne,
kumipyörä 100 x 24mm
• joustava, madallettu alumiinirunko
• rauhallinen ja vakaa
• aito hiihtotuntuma
• vakiona nopea kumipyörä (3)

SKATE 4 SPRINT 1530 (JUNIOR)
2008000

Akseliväli 530mm, PU & kumipyörä 100 x
24mm
• joustava, madallettu alumiinirunko
• rauhallinen ja vakaa
• aito hiihtotuntuma
• vakiona edessä polyuretaani ja takana
nopea kumipyörä (3)
• maksimi monon koko 43

SKATE 5 SPRINT 1
2008009

Akseliväli 580mm, alumiini umpivanne,
PU pyörä100 x 24mm
• joustava, madallettu alumiinirunko
• rauhallinen ja vakaa
• aito hiihtotuntuma
• vakiona erittäin nopea PU pyörä

HIDAS
Skate kumipyörä 1
Skate kumipyörä 2
Skate kumipyörä 3
Skate 5, PU pyörä
Skate 4 Sprint 1 Jr
Classic T710, pyörä 1
Classic T710, pyörä 3
Classic PSS 730, pyörä 1
Classic PSS 730, pyörä 3
Classic PSS 730 Wide nopea kumipyörä/Exceed
Classic PSS 730 Wide/Exceed, pyörä 1

Kaikkiin Skate suksiin on saatavilla irtopyöriä eri nopeuksilla.

ERITTÄIN NOPEA

SNS 700-2008023/X
700-2008022/X
2008016/X
1 = Slow NNN
3 = Fast
1 = hidas 3 = nopea

Akseliväli 730mm
Kumipyörä 70 x 55mm
• aivan uudenlainen toiminnallinen muotoilu
• erittäin kevyt hiilikuitu komposiittirunko
• rungon erityinen joustavuus ylös
alas suunnassa yhdistettynä
kovaan kiertojäykkyyteen ja
keveyteen jäljittelee

talvihiihtoa ennen kokemattoman
aidosti pitäen oikeaa
hiihtotekniikkaa ja tehokkuutta
yllä läpi vuoden.
• NNN ready to go integrointi
kiinnittää siteen nopeasti suksen
pintalaminaattiin ilman erillistä
levyä. Salomon versiossa side
kiinnitetään normaali
tapaan ruuveilla.

• leveä pyörä mahdollistaa
hiihtämisen kovapintaisilla
hiekkateillä
• vakiona nopea kumipyörä,
saatavana myös hitaammalla
kumipyörällä (1)
• toimitetaan lokasuojat
asennettuna

CLASSIC CARBON FIBER PSS 730

Akseliväli 730mm
Alumiini reikävanne
Kumipyörä 80 x 38mm

2008016/X 1 = hidas 3 = nopea

• joustava kevyt hiilikuitu/puurunko
• mukava pehmeä hiihtotuntuma
myös huonommallakin asfaltilla

CLASSIC

CLASSIC EXCEED CARBON

• kevyet alumiinihaarukat, joissa
8mm painopisteen madallus,
tukeva hiihdettävyys
• vakiona kolmoisvulkanoidut
kumipyörät

• toimitetaan lokasuojat
asennettuna
• vakiona nopea kumipyörä (3)

CLASSIC CARBON FIBER PSS 730 WIDE
2008017/X 1 = hidas 3 = nopea

Akseliväli 730mm
Kumipyörä 70 x 55mm
• joustava kevyt hiilikuitu/puurunko
• leveä pyörä antaa suuntavakautta
• nopea kumiseos tekee
hiihtämisestä helppoa

• leveä pyörä mahdollistaa
hiihtämisen kovapintaisella
hiekkatiellä
• mukava pehmeä hiihtotuntuma
myös huonommallakin asfaltilla
• erittäin hyvä valinta juniori tai
kuntohiihtäjille

• toimitetaan lokasuojat
asennettuna
• vakiona nopea kumipyörä (3)
• saatavana myös hitaammalla
kumipyörällä (1)

CLASSIC T710 R
2008014/X 1 = hidas 3 = nopea

• INA jarrulaakerit
• toimitetaan lokasuojat
asennettuna
• vakiona nopea kumipyörä (3)

SKATE
RUBBER
WHEEL

PIIKKI
8mm

5008104/X

5008135

1 = hidas
2 = medium
3 = nopea

9mm

SKATE PU
WHEEL
5008100/3

erittäin nopea
polyuretaanipyörä

SKATE LOKASUOJAT

5008136

ETUPYÖRÄ
Classic PSS 730/
T710

TAKAPYÖRÄ
Classic PSS 730/
T710

5008207/X

5008208/X

1 = hidas
3 = nopea

1 = hidas
3 = nopea

WIDE ETUPYÖRÄ
Classic PSS 730 Wide/Exceed
5008223/X
1 = hidas
3 = nopea

10mm
5008137

11mm
5008138

WIDE TAKAPYÖRÄ
Classic PSS 730 Wide/Exceed
5008224/X
1 = hidas
3 = nopea

CLASSIC LOKASUOJAT

710-5008118

710 - 5008114

Skate PSS/
Skate EXCEED

Classic T710

710 - 5008110

Classic PSS 730

Skate 4 Sprint
Skate 5 Sprint
Skate Sprint JR

710-5008119

710-5008115

Classic Exceed
Classic PSS 730 Wide
Rullasuksipussi
5008129

TARVIKKEET

• madallettu, joustava alumiinirunko
• erittäin kevyt
• vanteiden sisäkehän keveys
parantaa renkaiden jäähdytystä ja
takaa ketterän tuntuman
vuorohiihdossa

Akseliväli 700mm
Alumiini reikävanne
Kumipyörä 80 x 38mm

