
                                      RIPSTICK 102 W

NAMEN: Ženski model smuči Ripstick, ki je namenjen vsem turnim smučarkam, ki rade raziskujejo sveže 
pobeljene hribe ter iščejo skrite kotičke z veliko pršiča. Zaradi svoje lahke konstrukcije so lahke pri hoji 
navzgor, tehnologije stranic ter karbonske cevke v konstrukciji, pa smuči naredijo zelo oprijemljive tudi v 
trdih razmerah na gori, ali pa zelo uporabne kar na smučišču. Smuči Ripstick so tako eno najbolj 
vsestranskih smučarskih orodij na tržšču!
Opis:
IZJEMNA  OKRETNOST,  UDOBJE IN  NIZKA TEŽA
Smučka Ripstick je zasnovana zato, da vsem smučarjem omogoči vrhunsko smučarsko izkušnjo na najbolj 
zahtevnih terenih in v najtežjih pogojih. Enkratna smučka uporablja TNT tehnologijo, kombinacijo lesene 
sredice TubeLite in vložkov VaporTip. Za še večjo vsestranskost so v Elanu v zasnovo smuči dodali 
patentirani Elanov Amphibio profil, ki združuje izboljšano okretnost in odličen oprijem robnikov. 
Konstrukcija SST stranic smučarjem daje še bolj neposreden prenos moči na robnike. Končni rezultat 
naprednih tehnologij je lahka smučka, ki je izjemno okretna in stabilna tudi v najbolj zahtevnih pogojih
Elanova TNT tehnologija je unikatna in inovativna kombinacija TubeLite lesene sredice, ki ima preko 
celotne dolžine vstavljene karbonske cevke in VaporTip vložkov, narejenih iz naprednih kompozitnih 
materialov, ki so vgrajeni v prednji del lesene sredice.
VAPORTIP VLOŽKI Tehnologijo VaporTip sestavljajo vložki iz naprednih kompozitnih materialov v 
sprednjem in zadnjem delu sredice smuči. Takšni vstavki zmanjšajo težo in dušijo vibracije ter tako močno 
izboljšajo stabilnost smuči tudi v najbolj zahtevnih pogojih.
TUBELITE LESENA SREDICA Karbonski cevki v sredici sledita stranskemu loku  po celotni dolžini 
smuči in dajeta torzijsko stabilnost  in odzivnost, hkrati pa znižujeta težo brez kompromisov  na račun 
zmogljivosti smuči.
Elanova TNT tehnologija je unikatna in inovativna kombinacija TubeLite lesene sredice, ki ima preko 
celotne dolžine vstavljene karbonske cevke in VaporTip vložkov, narejenih iz naprednih kompozitnih 
materialov, ki so vgrajeni v prednji del lesene sredice.
Zahvaljujoč Amphibio® profilu ni kompromisa med ekstremno vodljivostjo in neverjetnim oprijemom 
robnika. Vse se odraža v energijsko učinkoviti odzivnosti smuči, ki vzpodbuja k pravilnemu pralelnemu 
postavljanju smuči, ki širokemu spektru smučarjev nadgradi naravno tehniko smučanja.
SST STRANICA Smučar začuti vznemirjenje ob direktnem prenosu energije s smučarskega čevlja na 
robnik zaradi navpično postavljenega ABS materiala nad robniki preko celotne smučke.
Elanov Amphibio® profil, TNT tehnologija in SST stranice so glavne značilnosti leve in desne konstrukcije 
modelov Ripstick. Integracija s profilom Amphibio®, posebej prilagojenim za potrebe takih smuči, 
zagotavlja Camber in Rocker prednosti. Camber na notranjem robniku zagotavlja oprijem in stabilnost, 
Rocker na zunanjem robniku pa skrbi za boljšo plovnost v celcu in lažje zavijanje v vseh snežnih pogojih.
 PROFIL BC Rocker TEHNOLOGIJA SST sidewall, Laminated Woodcore, Fibreglass
-geometrija 136/102/115, teže smuči 1520g-1760g.


