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LA POLIVALÈNCIA
COM A BANDERA

Celes Piedrabuena
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Hem parlat amb les marques més importants presents als nostre país perquè
ens triessin els esquís que elles consideren que s’ajusten més a les neus que
ens visiten. El resultat, més de 40 parells d’esquís. Estan representades totes
les famílies i tendències del mercat, amb un clar predomini dels esquís All
Mountain, els esquís pensats per a donar el millor rendiment dins i fora de les
pistes. Els esquís tot terreny i els de pista dominen les vendes, el freestyle va
cap darrere, però on hi ha una pujada clara és cap a la muntanya, ja sigui en la
seva versió més skimo, o ski touring de tota la vida, o més de backcountry.
La muntanya, l’esquí entès en la seva màxima expressió, sinònim de llibertat
total i de viure grans sensacions, gaudint al màxim de la natura.
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ATOMIC 			
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www.atomic.com
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BLIZZARD 			

REDSTER XTI Atomic ha creat una nova família d’esquís de pista a partir del Redster XT, pensada per a les maximes prestacions en neu dura,
representa la fusió perfecte entre un esquí de gegant i un esquí d’slalom.
Incorpora la construcció ‘full sidewall’ per garantir la máxima transmissió,
una combinació que és sinònim d’una bona negociació dels viratges, estabilitat i agilitat a l’hora del canvi de cantells. Tot acompanyat d’un canvi
radical de cosmètica. (01)

(06)

www.blizzard-ski.com

BONAFIDE Lleugera renovació d’aquest destacat esquí de la col.lecció
Freeride All Mountain de Blizzard, amb el que et sentiràs el rei de la neu
pols, però amb el que també tindràs un gran rendiment damunt la neu trepitjada. Donat el terreny que ha de desafiar, incorpora el Rocker Camber
i la nova Carbon Flipcore, la qual porta el rocker a un nivell superior: dues
fibres de carboni bidireccionales situades als extrems de l’esquí incrementen l’estabilitat i predicció dels esquís, ja que disminueixen les vibracions
pròpies del terreny, a la vegada que són sinònim de reducció de pes. (04)

NOMAD BLACKEYE TI Un dels ‘bestsellers’ de la col.lecció d’Atomic. No
aquest hivern, sinó d’ençà que va entrar al seu catàleg. Aquesta bona fama
li ve donada per la seva gran versatilitat. Aquesta temporada incorpora
una nova tecnologia, Carbón Tank Mesh. Es tracta d’una malla de fibra de
carboni sumada al nucli de fusta i làmina de titani, la qual li otorga més
reactivitat i el fa encara més versàtil, a un esquí que de per si ja és molt
estable a qualsevol velocitat. Sempre amb All Mountain Rocker, 15% de
rocker a l’espàtula, el qual permet negociar els viratges amb molta facilitat
en qualsevol tipus de condició de neu i terreny. (02)

POWER X8 Ideal pels que cerquen un esquís amb l’ADN propi de la competició alpina, però que també sigui fàcil d’esquiar en totes les condicions de
neu. Ofereix una destacada versatilitat, que li ve donada per la seva pròpia
concepció i per la tecnologia que s’ha li aplica, com el clàssic Sistema IQ de
Blizzard –no calen cargols per fixar la fixació i aporta el control i la presa
dels cantells–, 3 Matrix –la línia de cotes, el pont i la construcció han estat
ideades per transmetre l’energia necessària en cada mnoment, augmentant la precisió– o el Rocker Camber Rocker per a una major flotabilitat
damunt la neu no trepitjada i agilitat en el canvi de cantells. (05)

ULTIMATE 78 Entrava amb força al catàleg d’Atomic la passada temporada i enguany manté la seva posició com un gran esquí de Backcountry Touring pels que volen un esquí lleuger per pujar foquejant –900 gr l’unitat– i
estable i segur a l’hora de baixar per qualsevol terreny. Unes qualitats que
li vénen donades pel matí de 78 i la combinació de l’All Mountain Rocker,
un nucli de fusta molt lleuger amb fusta de Poplar i Caruba, i les insercions
de carboni per a una major estabilitat i transmissió d’ordres als esquís. Els
bojos de la competi tenen l’Ultimate 65 WC, de només 680 grams. (03)

SRC RACING Una màquina pels amants de la competició i d’enllaçar viratges damunt la neu dura. No port amagar el seu ADN Race i el seu Made in
Austria –com en tota la col.lecció de Blizzard és molt visible–. A destacar
el Full Camber –perfecta distribució de la pressió i màxima adherència dels
cantells en tot el gir–, la tecnologia Suspension –una estructura de poliàmida a l’interior de l’esquí que minimitza fins a un 10% les vibracions– o la
Tecnologia Dura-Tec, que augmenta la resistència i durabilitat. (06)
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DYNAFIT 			

(09)

www.dynafit.com/es

CARBONIO 74 Basat en el model d’alta gamma Broad Peak, incorpora
unes tires de carboni que combina amb una estructura de laterals micro en tota la longitut dels cantells i una estructura de carboni-fusta de
Pawlònia de gran qualitat. Tota aquesta combinació d’elements dóna com
a resultat una major rigidesa de torsió i una línia de flexió dura. Només el
trobaràs en aquest color, Carbon, en dues talles –158 i 167– i el seu pes
és de 900 grams, ideal per a l’ski touring. (07)
DNA L’evolució de la competició segueix. Les majors velocitats en el descens i l’augment del rendiment en l’ascens demanen nous conceptes de
disseny. Amb esquís com aquest –que trobaràs en els colors llampants
magenta i verd– un esportista com tu trobarà resposta a les sevex exigències, gràcies en bona part a la innovadora tecnologia del carboni, per a
una òptima relació entre el pes i el rendiment–, a les estructures 3D i les
noves combinacions de materials, sense oblidar la seva lleugeresa: 675
grams. (08)
CHUGACH Si haguèssim de destacar dues característiques d’aquest esquí, aquestes serien una gran empenta a l’hora de pujar i una adherència
molt alta als cantells quan toca fer front a terrenys pendents. I és que les
dues corbes elíptiques de la línia de cotes i el perfil del rocker es combinen
i ofereixen la longitut de cantells necessària en cada moment i en cada
situació, sense haver de renunciar a la lleugeresa i agilitat quan s’ha de maniobrar. Al mateix temps, la lleugera espàtula amb Frame Carbon-Space
absorbeix els impactes propis de la neu, esmorteint-los, i aportant així una
major seguretat i fiabilitat en els descensos. (09)

(10)

(11)

DYNASTAR 			

(12)

www.dynastar.com

OMEGLASS PRO TI La marca francesa amb seu a Xamonix ens presenta
una cosmètica totalment renovada per a la seva línia Racing, on sobresurt
aquest model. Pensat per satisfet les necessitats dels esquiadors més exigents, l’Omeglass Pro Ti posa a disposició dels esquiadors una construcció
race amb nucli de fusta, estructura sàndwitx i ‘cascade tip’ per a una entrada en corba més ràpida i precisa. Derivat de la competició, ideal pels esquiadors experts i intermitjos que cerquen gaudir d’increïbles sensacions
càrving. (10)
GLORY 84 XPRESS Dynastar crea una línia totalment nova d’esquís All
Mountain destinada a les dones, a la que han batejat com a Glory, i on ara
us presentem el model de 84 de patí, existint un més amplot de 89. La
paraula que millor defineix aquests esquís és la de versatilitat. Gràcies a
una construcció sàndwitx lleugera, degut al nucli en fusta de Pawlònia, i al
seu perfil totalment All Mountain Rocker, amb rocker en espàtula i cua, el
Glory 84 XPress és tant estable en pista com manejable fora d’ella. I és
que amb ell, siguin quines siguin les condicions de neu, gaudiràs de l’esquí
en llibertat. (11)
POWERTRACK 84 La marca francesa dóna un gir al concepte All Mountain de rendiment i ho fa amb aquest noble esquí, el qual combina els millors elements del freeride, entregant una barreja de diversió, versatilitat i el
fet de poder esquiar en qualsevol condició de terreny o neu. Les seves cinc
cotes es combinen amb un rocker moderat a l’espàtula i a la cua, proporcionant una fàcil entrada als viratges. Els que busquin una major flotabilitat,
poden optar pel Powertrack amb patí de 89. (12)
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ELAN 				
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www.elanskis.com

FISCHER 		
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(18)

www.fischersports.com

SLX F Un autèntic esquí de competició, que sempre surt victoriós en els
girs curts i dinàmics. Sinònim de precisió, aquests és un dels alumnes més
avançats de la línia Race de la firma d’Eslovènia que sobresurt per reunir
les millors tecnologies que han convertit a Elan en un referent, com el Dual
TU, el Frame Woodcore, l’RST Sidewall o el Powerspine, el qual maximitza
la potència, l’energia i l’estabilitat de l’esquí, de forma que l’esquiador té
sota els peus un esquí àgil i ràpid, i a la vegada estable i amb una transmissió òptima de cantell a cantell. (13)

PROGRESSOR F19 TI En esquís polivalents de pista, la família Progressor
segueix apostant per la lleugeresa –tecnologia Air Tec Ti, construcció del
nucli de fusta amb canals d’aire i tires de titani–, així com pel seu perfil
Razor Shape –el sidewall té una angulació específica que fa que al recolzar
els esquís en cada gir la pressió sigui més homogènia i segura. Tot això
juntament amb la placa Racetrack sota les fixacions, la qual flexa sense
interferir en la flexió natural de l’esquí. Un terreny en el que aquest hivern
entra amb força el Progressor F19 Ti, espectacular per dins i per fora. (16)

AMPHIBIO 16 TI2 Estem davant un aconseguit All Mountain, adreçat als
esquiadors avançants, tirant a experts, que dóna el millor de si mateix a la
pista i fora d’ella, però sense arribar a les neus més profundes. Presenta
el lloat Perfil Amphibio, que combina Camber i Rocker en un mateix esquí
per facilitar el gir, la nova construcció Dual Ti Concav/Convex amb la que
s’aconsegueix entrar als girs de forma més efectiva i sortir més ràpid, i la
nova tecnologia 4D, la qual facilitat enormement el gir de l’esquí sense penalitzar l’adherència dels cantells, fruit de la combinació del Perfil Amphibio
i la nova construcció Dual Titanium. (14)

RANGER 108 Dissenyat pels Pro Team de Fischer Nicolas Salencon i
Sandra Lahnsteiner, aquest esquí ha estat ideat per conquerir qualsevol
terreny. La interacció de la nova generació de tecnologies –com la Carbon Tip, l’Aeroshape o l’Air Tec Ti amb titanal, nucli de fusta i construcció
Sidewall– fan del Ranger un esquí All Mountain molt lleuger i estable, que
ofereix una gran estabilitat gràcies a la seva carcassa de titani. Tot això al
costat de l’espàtula i cua en Rocker, reduint el camber i oferint una absoluta suavitat. En definitiva, un autèntic esquí de freeride. (17)
C-LINE EMPEROR HP Si hi ha alguna cosa que defineixi a l’exclussiva col.
lecció C-Line de Fischer aquesta és el seu acabat al carboni. Presenta
la nova tecnologia Kick Down: a la construcció de l’esquí, al centre mateix, s’incorpora un material que s’endureix quan més s’apreten els esquís. D’aquesta forma, si volem esquiar més agressius, el mateix esquí
s’endureix i, si volem esquiar més tranquils, l’esquí es converteix en més dòcil. El model estrella d’aquesta col.lecció d’esquís intel.ligents és l’Emperor
HP. (18)

INSOMNIA L’aliat perfecte per a les esquiadores que cerquen divertir-se i
fer-ho tot damunt la neu. Gracies a la tecnologia 4D negocia els girs curts
i amplis amb una gran solvència, i calça el perfil Amphibio, el qual combina
el Camber i el Rocker. El primer garanteix una òptima adherència dels cantells i el rocker ofereix més flotabilitat, i esquiar més ràpid i més directe.
Estem davant un esquí que va com anell al dit per a les esquiadores que
en un esquí demanen rendiment, dinamisme, estabilitat i adherència. (15)
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HEAD 				

(21)

www.head.com/ski

POWER INSTINCT TI PRO Si t’agrada el càrving en pistes congelades o sobre neu pols, pots confiar cegament en aquests esquís i obtenir el més alt
rendiment. Els trobaràs en un total de sis mesures, amb un radi de gir de
16,5 en 170 centímetres, i un patí de 82, el qual ja dóna una idea de quin
és el destí d’aquest model de la nova col.lecció de Head, que es beneficia
del treball de la millor tecnologia, com l’Allride Rocker, que ofereix un major
control damunt neus toves, o l’ERA 3.0, la qual combina el perfil rocker, un
radi de gir progressiu i unes fibres intel.ligents a l’espàtula que redueixen
les vibracions. (19)

(22)

(23)

K2 				

(24)

www.k2skis.com

IKONIC 85 TI Aquest revolucionari esquí All Mountain abraça el rendiment
més alt de la tecnologia Konic de K2. L’esquí ha estat eficientment dissenyat amb un laminat de metall col.locat sobre el perímetre del nucli de
fusta amb la intenció de transmetre una gran força i estabilitat a l’hora
d’esquiar. Aquesta energia i aquesta lleugeresa també li ve donada per la
combinació de fusta d’Aspen i Pawlònia del nucli que es troba al centre i a
les extremitats de l’esquí, contagiant a l’esquí una marcada personalitat tot
terreny amb un toc juganer. (22)

SUPER JOY El disseny únic molt lleuger d’aquest esquí per a dones farà
que les esquiadores més agossarades sentin la velocitat i el càrving en el
decurs de la baixada de qualsevol pendent acondicionada. Un esquí pensat
per anar ràpid i adreçat a les esquiadores amb moltes hores d’esquí a les
cames. Per aquesta raó, al marge d’aportacions tècniques, com l’ERA 3.0
o l’Allride Rocker, també incorpora el Súper Light Weight Distribution. (20)

PINNACLE 95 Ofereix una amplada universal per atacar qualsevol condició de neu i qualsevol terreny i sortir victoriós. El Pinnacle 95 incorpora
la darrere tecnologia Konic de K2 amb un alt rendiment, mentre que la
lleugeresa del nucli de fusta Nanolite afavoreix el control en totes les situacions i els laminats de metall al voltant del perímetre de l’esquí són
sinònim del poder, durabilitat i estabilitat necessàries en una esquiada All
Mountain. (23)

MONSTER 88 Si estàs buscant un esquí amb el que fer front a tota la
muntanya i si tens una predilecció per a les neus no trepitjades, aquesta
pot ser una elecció encertada. El Monster 88 –l’amplada del seu patí ja
dóna idea de quin és el seu terreny de joc– és un esquí que no té por de
res, un veritable monstre que està cridat a ser el rei de totes les situacions
que et puguis trobar a la muntanya. Pensa que dóna un radi de gir de 17,4
en 177 centímetres i que calça tecnologies com l’Allride Rocker i l’ERA
3.0, i que fa servir el grafè en la construcció del nucli, alleugerint l’esquí
d’aquesta forma fins a un 20% per a una major maniobrabilitat. (21)

SHREDITOR 102 Posicionat al mig de la col.lecció Shreditor, el model 102
representa la versatilitat. La combinació del camber tradicional, la seva
línia de cotes, i l’estudiada elevació de l’espàtula amb la seva amplada , s
tot el que es necessita per esquiar qualsevol baixada que et puguis trobar
més enllà de les neus trepitjades.
Estem davant un esquí agil, que també dóna el millor de si mateix al park,
i que sobresurt pel seu caràcter juganer, ja que donat el seu disseny i la
seva construcció és àgil i estable, sense importar ni les condicions de neu
ni el terreny pel qual llisquen les seves soles. (24)
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MOVEMENT 		

(26)

(27)
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www.movementskis.com

(29)

NORDICA 			

GAMBLER El Gambler és un esquí que crida l’atenció primera vista, donada la seva polivalència i el seu gran nivell de tecnicitat, d’aquí que s’hagi
parlat molt d’ell en diferents esquí tests de la gamma All Mountain. Amb un
radi curt i una moderna geometria, un rocker integrat i progressiu, ofereix
un rendiment a la neu excepcional. El seu patí de 91 mm dóna un comportament fora pista increïble, sense perdre cap de les seves qualitats
damunt la neu trepitjada. La seva robusta construcció amb nucli de fusta
i trenat triaxial, garanteixen un esquí amb caràcter. El seu pes raonable el
converteix en un potent aliat per a unes bones jornades d’esquí. (25)

(30)

www.nordica.com

DOBERMANN SPITFIRE EVO EDT Esquí de pista de la família Dobermann,
molt esportiu, ideal pels esquiadors que els apassiona esquiar a grans
velocitats, i que per aquesta raó necessiten d’uns esquís que els aportin
estabilitat i precisió. Per aquesta raó va adreçat als esquiadors que els
encanta esquiar damunt les neu trepitajdes a tota velocitat. A nivell de
tecnologies incorpora la construcció sàndwitx amb nucli de fusta i dues
làmines de titanal. El seu patí, de 74 mm, ja dóna una idea molt aproximada
del terreny que millor s’ha li dóna i el podreu trobar en un total de quatre
mesures –152, 160, 168 i 176–, amb un radi de git que va dels 12 als
15,5 metres. (28)

VISION La línia Freeride Big Mountain és un dels punts forts de la col.lecció
de la marca de la poma. Disposen de deu models diferents per satisfer les
necessitats dels esquiadors més exigents. Un dels models que podríem
definir com a més dòcils és el Vision, mireu la foto corresponent, donada
la seva amplada de 89 mm de patí, però, si necessiteu més amplada sota
les cames, us podeu decantar pel reconegut Súper Turbo, l’estrella del
freeride, amb 115 mm. (26)

FIRE ARROW 80 TI EVO Nou model de pista de la família Arrow. Sobresurt
per la seva polivalència i per calçar rocker a la seva espàtula. Estem davant
un esquí molt estable i esportiu gràcies a la seva construcció de fusta amb
doble làmina de titanal i al treball sempre efectiu de l’Evo Energy 2 Titanium, tal com ens recorden els esquís a la seva cua. Un esquí que el podreu
trobar en un munt de talles –de la 156 a la 180– i que dóna un radi de
gir que va dels 13 als 16,5 metres, en funció de la mesura triada. Unes
qualitats que van acompanyades d’una cosmètica sòbria i efectiva. (29)

BIG FISH X SERIES Però, si de veritat hi ha un segment en el qual Movement és tot un referent indiscutible, aquest és l’Ski Touring. En aquest
camp trobareu esquís de muntanya a partir dels 670 grams, com el Rise
Pro X Series, visible en totes les competicions internacionals, o el nou Big
Fish X Series que ara ens ocupoa. Pesa 860 grams i substitueix al mític
Random X Series, però amb una línia molt més esportiva. I, si us voleu
apuntar a les noves tendències dels esquís de travessa Twin Rocker Touring, sempre podeu rècorrer al Vertex X Series, de 980 grams. (27)

NRGY 90 EVO All Mountain de la família Nrgy, molt estable en pista gràcies a la llàmina de titanal, i molt polivalent fora d’ella gràcies a la seva
construcció lleugera i al rocker de l’espàtula i a la cua. Unes prestacions
que en bona part li vénen donades per la seva construcció I-core Torsion
Bridge Ti. Un model que va adreçat als esquiadors que cerquen un esquí
estable i polivalent, tant en pista com més enllà de la neu treballada (30)
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(31)

(32)

ROSSIGNOL 			

(33)

www.rossignol.com

PURSUIT 800 Els nous Pursuit 800 vénen amb la innovadora tecnologia
Prop-Tech, que consisteix en talls longitudinals a l’espàtula del làminat de
l’esquí per oferir una major duresa a la torsió i una major transmissió, a
més del Prop Tip. Així, per al llançament dels nous Pursuit, la firma francesa, que fabrica a Catalunya, ha unit les millors tecnologies de cada gamma
creant un esquí polivalent de pista molt agressiu, però a la vegada accessible i fàcil d’esquiar. Una fusió de l’Air Tip de la Serie 7 i de la gamma
Experience. (31)
TEMPTATION 80 Rossignol llença una renovada col.lecció de dona, tant
en la línia Unique com en Temptation, aconseguint un look esportiu que
té molts números de seduir al públic femení. Els esquís Temptation 80
són una bona prova d’aquestes paraules. Uns esquís All Mountain, amb
un patí de 80 i doble Rocker Autoturn en espàtula i cua, a més de l’Air Tip.
És a dir, lleugeresa, flotabilitat, agilitat en el canvi de cantells i polivalència
garantindes. (32)
HERO ELITE LT TI Aquest ésquí és un accelerador a fons, un potent esquí
recreatiu de GS per a esquiador tècnics i corredors aficionats. La nova
tecnologia Prop ofereix una torsió més adaptada per a un major control,
una iniciació més suau dels girs, una transmissió de potència superior i un
contacte dels cantells millorat. El rocker Power Turn de l’espàtula accelera
la iniciació dels girs, permetent línies més ràpides i agressives, mentre que
la construcció World Cup en sàndwitx de titanal aporta una solidesa rotunda. Una màquina de càrving, potent, precisa i equilibrada, així és aquest
esquí. (33)

(34)

(35)

SALOMON 			

(36)

www.salomon.com

X-MAX El veritable esquí multi radi per a un rendiment de llarga durada.
Un esquí pensat per a la pista, que destaca per la seva lleugeresa i alt
rendiment que dóna, el qual es podria traduir en una bona absorció de les
vibracions de la neu que es produeixen sota la sola dels esquís o en un encertat inici dels girs. Tot el seu nucli és de fusta i calça també el Powerline
Carbon, incorporant reforços de Ti Backbone i beneficiant-se del treball
del Carve Rocker i llueix una cua semi twin. El trobaràs en cinc talles. (34)
X DRIVE 8.0 FS Aquest All Mountain Frontside dur el concepte de la polivalència a un altre terreny, amb un alt rendiment en pista i fora d’ella, per
la qual cosa si hi ha algun fet que el defineix és el de la versatilitat, donada
la seva precisió, alta absorció del terreny i estabilitat. L’estabilitat a curtes i
altes velocitat, la facilitat de gir i la flotabilitat en neus més profundes la garanteix l’All Terrain Rocker 2.0, així com l’X-Xassís/RKS, un estabilitzador
del rocker. El trobaràs en quatre mesures –161 a 182– i probablement
et sorprengui la seva lleugeresa, que en bona part li ve donada per tenir un
nucli en la seva totalitat de densitat lleugera i l’espàtula de niu d’abella, el
que facilita enormement la inició i realització dels girs. (35)
W-MAX XT 10 TIW Un dels millors aliats que poden trobar les esquiadores amants de la pista. Estem davant un esquí càrving de gamma alta
i llarga resistència per esquiar amb la màxima confiança, control i comoditat. Es beneficia del treball del Carve Rocker, d’amagar un nucli de
fusta en la seva totalitat de densitat lleugera i del Powerline Carbon; una
sèriesd’aportacions tecnològiques que es tradueixen en rendiment i lleugeresa, adherència dels cantells i amortiguació de les vibracions. (36)
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SCOTT 			

(39)

(40)

www.scott-sports.com

(41)

STÖCKLI 			

SUPERGUIDE 95 La última generació d’esquís de travessa d’alt rendiment
d’Scott. Amb només un pes de 1.330 grams, aquest esquí incorpora nucli de fusta d’espàtula a cua, amb forma elíptica i un entramat de fibres
de carboni que el doten d’una flexibilitat, reactivitat i polivalència mai vista
abans. El rocker, les cotes 3Dimension i un nou sistema de fixació de pells
de foca complementen a un dels esquís que donarà que parlar aquest hivern, i que trobaràs amb dues mesures: 178 i 184 centímetres. (37)

(42)

www.stoeckli.ch/us-en

LASER SC Per les venes del Làser SC circula sang d’un esquí de competició. Però, tot i aquest ADN, el Làser SC sobresurt també per la seva
polivalència, de forma que es converteix en un company fiable tant fins de
la pista dura com tova. Dóna una perfecte resposta tant en els girs de radi
curt com mig. En el seu interior combina un nucli fet de fusta i laminat amb
fibre de vidre i incorpora les millors tecnologies d’Stöckli, com el Softrocker,
el Sàndwitx Sidewall Technology o el Torsiotech System (T.T.S). (40)

CASCADE 110 La resposta a les noves demandes del mercat del Touring.
El Cascade és un esquí de doble espàtula amb nucli de fusta de Pawlònia
desde l’espàtula a la cua. Les seves cotes 3Dimension li donen una polivalència encertada en qualsevol tipus de gir i situació. Es complementa amb
un sistema exclusiu de pells de foca, sense pegament i de pes lleuger. Trobaràs dos Cascade, el 95 i el 110 –indicatiu que l’amplada del seu patí– i
el pes aniria dels 1.230 grans del Cascade 95 en 165 cm als 1.730 del
Cascade 110 en 189 centímetres. (38)

LASER GS Esquí d’alt rendiment per a slàlom gegant, dotat d’un caràcter
versàtil que li permet realitzar girs de radi ampli i mitjos amb solvència.
Les seves característqiues ofereixen estabilitat a l’esquiador, així com un
inici de gir directe i harmònic, resultat d’incorporar la nova Vario Racing
Technology (V.R.T): insercions de carboni i poliàmida realitzades a la punta
i cua de l’esquí, el que és sinònim d’un major control i una major precisió
de l’esquí, augment la precisió en cada gir. A més, amaga un nucli de fusta
i laminat de fibre de vidre i l’esquí està construït capa a capa, enganxades
entre elles per presió, el que es coneix com a Sàndwixt Sidewall Technology
(S.S.T.) (41)

SAGEBRUSH Desde el cor de Sun Valley ens arriba la tercera creació
d’aquesta exitosa saga d’esquís amb molt més que tecnologia. El Sagebrush és un esquí nascut per a dominar la neu verge, que farà les delícies
dels esquiadors mitjos i experts gràcies a la seva facilitat d’ús. Un esquí que
trobaràs en tres mesures –168, 178 i 188–, amb un patí que va dels 98
als 102 milímetres i un pes que oscil.la entre els 1.790 i 2.040 grams en
funció de la mesura. A l’interior de l’esquí s’amaga la millor barreja de tecnologia –Pro Tip Rocker 320, 3 Dimension Sidecut, Full Ski Lenght Wood
Core…– i una construcció sàndwitx amb laminat elíptic. (39)

LASER SL Un esquí de geometria perfecte que ofereix una adherència
ideal en pistes dures i gelades. El model SL és un esquí d’slàlom d’alt rendiment i un guanyador quan es tracta de fer girs de radi curt o mig. La seva
construcció combina un nucli fet de fusta i laminat de fibre de vidre, i entre
les seves tecnologies, les esmentades ja en els dos models anteriors: Vario
Racing Technology (V.R.T.) i Sàndwitx Sidewall Technology (S.S.T.) (42)
44
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VÖLKL 					www.voelkl.com
RTM 86 UVO Aquest esquí, al costat del RTM 84, són els dos models més
destacats de la gamma All Mountain de Völkl. Ambdós calcen el nou XTD
Tip&Tail Rocker, que combina el pont tradicional de l’esquí amb una corba
progressiva a espàtula i cua per a una bona adherència i estabilitat en
qualsevol terreny. Vénen amb la qualitat 3D i el revolucionari sistema anti
vibracions UVO. La nova fixació iPT Wideride XL, un 40% més ample que
l’anterior, afavoreix una transmissió de forces més directa, sense perdre
força, però otorgant un sorprenent control de la situació. Premi Ispo. (43)
V-WERKS CODE UVO El secret d’aquest esquí es troba en l’encertada
combinació de materials de molta qualitat amb una producció
d’avantguarda. Fabricat a Alemanya, l’aportació de la tecnologia UVO –
sinònim d’esmorteiment de les vibracions del terreny–, amb una nova línia
de cotes marcada dóna com a resultat una major versatilitat, energia dinàmica i agilitat sota els peus. Gràcies al Tip&Tail Rocker l’esquí és divertit, fàcil de conduir, i a la vegada precís i segur; i, a més, l’encertada combinació
dels elements de primera qualitat, amb el carboni i el titani i el 3D, donen
com a resultat un esquí molt lleuger i que gira com si res. Premi Ispo. (44)
90 EIGHT Völkl amplía la seva col.lecció de freeride amb nous esquís, el
100Eight i el 100 Eight Pink per a les dones i el 90 Eight pels més polivalents. L’estructura 3D s’encarrega de reduir el pes de l’esquí, augmentant
l’agilitat sense castigar l’estabilitat. Així, el 90Eight, gràcies al seu patí estret, 98, i al Full Rocker de cua i espàtula garanteix una bona estabilitat i
rendiment dins i fora de les pistes. Inaugura el concepte Freeride All Mountain 3D. (45)
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