
                                  SMUČI ELAN IBEX 84

Če so gore vaš drugi dom in vam je vzpon enako pomemben kot spust, je Ibex 84 Carbon pravo orodje za vašo avanturo. Naj vas ne 
zavede izjemno nizka teža, ki je vsekakor prednost pri vzponu, saj se smučka odlično obnese tudi na najbolj zahtevnih in tehničnih 
spustih. Ibex 84 Carbon smo zasnovali za najbolj goreče turne smučarje, ki zahtevajo le najboljše. Zato so v Elanu uporabili 
kombinacijo nove generacije tehnologije Bridge ter lesene sredice Tubelite Woodcore, ki smučki daje moč, odzivnost in najboljše 
razmerje med težo in voznimi lastnostmi v kategoriji turnih smuči. Edinstvena oblika smuči preprečuje, da bi se sneg prijemal vrhnje 
ploskve smuči, kar še dodatno zniža težo smuči, za suverene spuste pa poskrbi profil Mountain Rocker, ki zagotavlja dobro plovnost 
v pršiču in zanesljiv oprijem na trših podlagah. 
Elanove inovativne tehnologije
Bridge 
 

Tehnologija Bridge je edinstvena zasnova smuči, s katero smo Elanovim smučem serije Adventure znižali težo in izboljšali vozne 
lastnosti na vzponu in spustu. Ultra tanko leseno sredico smo ojačali z »Bridge« vložki po celi dolžini, ki zagotavljajo torzijsko 
stabilnost in izjemen prenos energije na robnike.

Profil

Mountain Rocker 

 Zmeren rocker profil omogoča boljšo plovnost, enostavnejše vstopanje v zavoj in manevriranje v raznolikih snežnih razmerah. V 
povezavi z malce camber profila pod čevljem prinaša smučka enkratno zavijanje in stabilnost na urejenih smučiščih. 
Sredica

Lesena sredica Tubelite 

 Osnova lesene sredice Tubelite je laminirana lesena sredica, v katero vgradimo dve izjemno lahki votli karbonski cevki premera 5 
mm, ki sledijo krivini oziroma stranskemu robu smučke. Zagotavljajo izjemno torzijsko stabilnost in močno odzivnost smučke, 
obenem pa poskrbijo za nižjo težo smučke kot celote. Končni rezultat je izjemno nizka teža, odzivnost in stabilnost. 
Ojačitve

Steklena vlakna 

 Ojačitev iz steklenih vlaken je vgrajena na zgornji ali spodnji del sredice in tako izboljša strukturno trdnost smučke, optimizira 
upogljivost smučke in izboljša torzijsko stabilnost. 

CYA plošča 

 

CYA ojačitvena plošča za montažo vezi v turnih smučeh serije Elan Adventure in je združljiva z vsemi komercialno dostopnimi 
vezmi na tržišču. Z aluminijem ojačana plošča omogoča varno in zanesljivo montažo vezi, ki bo zdržala tudi v najtežjih pogojih.

Vložki Vapor Tip 

 

Vapor Tip so napredni kompozitni vložki, ki so vgrajeni v sprednji in zadnji del lesene sredice. Vložki znižajo težo smučke ter 
zmanjšajo vibracije in močno izboljšajo stabilnost smučke ter zagotovijo mirno smučanje tudi v najbolj zahtevnih razmerah. 

                                                                         CENA 399,95 eur


	Mountain Rocker 
	Lesena sredica Tubelite 
	Steklena vlakna 
	CYA plošča 
	Vložki Vapor Tip 

