
                               SMUČI ELAN IBEX 94 CARBON XLT

Opis 

Ibex 94 Carbon XLT je namenjen avanturistom, ki pri izbiri turnih smuči ne sklepajo kompromisov in od njih zahtevajo najboljše 
vozne lastnosti in najnižjo težo. Z dodatno širino je namenjena smučarjem, ki jim je spust (vsaj) tako pomemben kot vzpon. 
Ibex 94 Carbon XLT odpira povsem novo poglavje na področju turnega smučanja in »freetouringa«. Ultra lahka, nevarno črna in 
pripravljena, da vam pomaga osvojiti vzpon z lahkoto, na spustu pa pokazati, da se lahko kosa tudi s freeride smučmi. Ibex 94 
Carbon XLT je najbolj radikalna smuča iz Elanove freetouring kolekcije, ki je namenjena izkušenim smučarjem. V njej smo združili 
najboljše tehnologije, kot je nova generacije tehnologije Bridge in sredico Tubelight Woodcore ter Carbon Powershell, dodatno plast 
karbonskih vlaken, ki poskrbi za še boljše vozne lastnosti. Za plovnost in zanesljive spuste poskrbi profil Mountain Rocker, pri 
vzponu pa bo za še manj napora poskrbela edinstvena oblika, ki preprečuje, da bi se sneg oprijemal zgornje ploskve smuči. Ibex 94 
Carbon XLT je vrhunec razvoja na področju širših turnih smuči. 

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

Carbon Power Shell 

 Carbon Power Shell oziroma karbonska školjka daje smučki dodatno torzijsko trdnost, obenem pa ohranja nizko težo. Rezultat je 
izjemo izboljšanje voznih lastnosti. 

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.

   Teža: 1250 g +/- 50 g (pri dolžini 177cm) 



Stranski lok: 177 CM 130/94/111

Radij zavoja: 177 cm)21,2 M

            

                                                                         CENA 799,95 EUR
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