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SWIX EU2020 FLUOR PACK

Maailmancupissa kaudella 19-20 menestyksellä esiintyneet EU2020 –säännökset täyttävät 100% fluoripinnoitteet

Erinomainen kuivakitkaa vastaan. Uudella
satavalla lumella toimii erinomaisesti jo -6
asteesta kylmempään, mutta toimii
erinomaisesti kaikissa lumiolosuhteissa.
Erinomaisia tuloksia märällä tykkilumella.
Raudan lämpötila 165 astetta

EU2020 FLUOR PACK sisältää:
TEST-GL-RC-TS-190805
TEST-GL-RC-CG-180710
TEST-GL-RC-TS-190402
FC65L
FC85L

Toimii erinomaisesti lämpötilan ollessa
nollan molemmin puoli ja seka- /
muuttuneella lumella myös pakkaskeleissä
jopa -10 asteessa. Lämpötilaskaalalla +2…8 toimii kaikilla lumityypeillä. Alhaisen
sulamislämpötilan (raudan lämpötila 155
astetta) ansiosta todella helppo käyttää ja
työstää.

RCP Cold -6C/-20C
RCP Zero +4C/-8C
RCP Warm 0 C/+15C
HVC 2.0 Cold, +2C/-10C, 50ml
HVC 2.0 Warm, -2C/+10C, 50ml

Sulavan lumen ja uuden, satavan
märän lumen keleissä tämä pulveri
on parhaimmillaan. Erinomainen
kaikissa lumiolosuhteissa, kun
lumenkosteus on korkea. Raudan
lämpötila: 175 astetta

Nestemäinen pinnoite huippuhiihtoon
ainutlaatuisin luisto-ominaisuuksin. Todella
helppo ja nopea käyttää. Suihkuta ohut kerros
pumppupullosta suksen luistopinnoille ja levitä
kevyesti huopakorkilla.
HVC 2.0 Cold toimii parhaiten ilmankosteuden
ollessa yli 70% hienojakoisella lumella
HVC 2.0 Warm toimii parhaiten kostealla ja
märällä lumella, mutta ilmankosteuden ollessa
korkea myös karkealla pikkupakkasen lumella

PAKETTIHINTA: 480 €
Ehd. myyntihinnat yht. 910 €

HUOM! Näiden voiteiden valmistus on päättynyt ja saatavilla vain niin kauan kuin varastoa riittää.

PRO BY SWIX
Kiitäessäsi alas Kitzbühelin legendaarista syöksyrinnettä, taistellessasi Holmenkollenin 50 kilometrin kisan
voitosta tai työntäessäsi halki metsien Vasaloppetissa, sinulla on vain yksi päämäärä: Päästä maaliin
mahdollisimman nopeasti.
SWIX on palveluksessasi, kuten olemme olleet jo vuosikymmenten ajan kaikilla manterilla, kaikissa olosuhteissa.
Intohimomme luoda uutta ja omistautunut kisahuoltomme, joka matkustaa maapallon ympäri palvellakseen
urheilijoita merkittävissä kilpailuissa, antaa meille ainutlaatuisen mahdollisuuden kerätä uskomattoman paljon
tietoa tuotekehityksemme käyttöön. Tämän tiedon ja osaamisemme kautta pystymme ylittämään olosuhteiden
meille asettamat haasteet.
Aikojen saatossa SWIX on kehittänyt ylivoimaisia kisavoiteita, joita maajoukkueet ovat intensiivisesti käyttäneet
kaikissa lumilajeissa. Cera Nova X® -kisavoidesarjamme oli kiistattomasti alansa virstanpylväs sisältäen tuotteet
vauhtia kiihdyttävistä pinnoitteista aina perushuoltoon saakka.
Mutta ajat muuttuvat. Fluorin ympärillä viime vuosina tehdyt tutkimukset osoittavat selvästi sen negatiiviset
vaikutukset ympäristöön ja terveyteen. Markkinajohtajana SWIX haluaa kehittää koko alaa kohti kestävämpää
tulevaisuutta. Työ on ollut käynnissä jo vuosikymmenen ja olemme tehneet yhteistyötä saman haasteen parissa
painivien omien alojensa markkinajohtajien kanssa. Fluorin korvaaminen huippuluokan suorituskykyä
heikentämättä on vaikea tehtävä. Se vaatii tuhansia tunteja tutkimustyötä parhaissa laboratoriossa, intensiivistä
testausta kaikissa mahdollisissa ja mahdottomissa lumi- ja sääolosuhteissa. Tässä työssä Racing Service osastomme on merkittävässä roolissa tarjoten välitöntä ja tarkkaa testitietoa ympäri hiihtävän maailman. Tämän
ansiosta pystymme reagoimaan nopeasti ja varmistamaan tuotteidemme toimivuuden.
Väsymättömän työmme ansiosta, voimme ylpeänä ilmoittaa, että SWIX on kaudesta 2020-21 täysin fluoriton
tarjoten täydellisen suorituskyvyn kaiken tasoisille hiihtäjille kaikkiin tarpeisiin. Oikeiden valintojen tekeminen on
edelleen helppoa, sillä olemme säilyttäneet samat helposti ymmärrettävät väri- ja numerokoodit kuin aiemminkin.

PRO – SPEED BEYOND LIMITS

SWIX PRO TOP SPEED LIQUID PACK

Todella nopea, helppokäyttöinen ja kulutuskestävä sprayluistovoide huippuluiston viimeistelyyn. Täyttää FIS 20-21 säännöt.

Kolloidinen neste tunkeutuu todella syvälle pohjan mikrokuvioihin mahdollistaen liukkaan ja kulutuskestävän luiston. Erittäin riittoisa, yhdellä pullollisella
voitelet jopa 20 suksiparia. Onnistuneen lopputuloksen saavuttaminen on helppoa ja yksinkertaista: Suihkuta, anna kuivua, harjaa.
Paketissa mukana myös T160B viimeistelyharja. Käytä nestevoiteille eri harjaa kuin vahoille.

TOP SPEED LIQUID PACK SISÄLTÄÄ:

TS06L-12
TS07L-12
TS08L-12
TS10L-12
T0160B

TS6 Liquid Blue, -4°C/-12°C, 125ml
TS7 Liquid Violet, -2°C/-7°C, 125ml
TS8 Liquid Red, -4°C/+4°C, 125ml
TS10 Liquid Yellow, +2°C/+10°C, 125ml
Brush rect., fine blue nylon

PAKETTIHINTA: 255 €
Ehd. myyntihinnat yht. 425 €

SWIX PRO TOP SPEED PACK

Huippuhiihdon vaatimukset täyttävä luistovoidesarja.
”Kirkkaat” voiteet uudelle ja puhtaalle lumelle, ”mustat” voiteet tykkilumelle ja likaiselle, muuttuneelle lumelle

Tarjoaa todella liukkaan luiston ja sopii myös käytettäväksi TS Liquid –nesteiden alusvoiteluna kilpailukäytössä. Ainutlaatuisen koostumuksensa ansiosta
tunkeutuu syvälle pohjamateriaaliin ja on todella helppo työstää. TS5 & TS6 –voiteita voidaan käyttää myös merinorotolla (T18W) kylmävoideltuna. Lisäksi
mukana uusi maajoukkeiden suosikki: I84-150N Glide & Clean Conditioner, luistopintojen puhdistus- ja hoitoaine.

TOP SPEED PACK SISÄLTÄÄ:
TS05-4 TS5 Turquoise, -10 °C/-18°C, 40g TS05B-4
TS06-4
TS07-4
TS08-4
TS10-4

TS6 Blue, -6°C/-12°C, 40g
TS7 Violet, -2°C/-8°C, 40g
TS8 Red, -4°C/+4°C, 40g
TS10 Yellow, 0°C/+10°C, 40g

TS5 Black, -10 °C/-18°C, 40g
TS06B-4 TS6 Black, -6°C/-12°C, 40g
TS07B-4 TS7 Black, -2°C/-8°C, 40g
Ehd. myyntihinnat yht. 460 €
TS08B-4 TS8 Black, -4°C/+4°C, 40g
TS10B-4 TS10 Black, 0°C/+10°C, 40g
I84N-150N I84N Glide Clean & Conditioner, 150 ml

PAKETTIHINTA: 260 €

SWIX PRO MARATHON PACK

Äärimmäisen kulutuskestävä, laajakelialueinen, FIS 20-21 säännöt täyttävä, luistovoide pitkille maratonmatkoille

Swix Marathon on ollut jo vuosikymmenen yksi maailmancupin käytetyimmistä luistovoiteista. Nyt uusi Pro Marathon toimii entistä laajemmalla kelialueella.
Äärimmäinen kulutuskestävyys ja huippuluisto etenkin tykkilumisekoitteisella lumella. White puhtaalle ja hienojakoisemmalle lumelle, Black likaiselle ja hyvin
karkealle lumelle. Kuumavoitelun lisäksi voidaan käyttää kylmävoiteluna Wool Roto (T18W) menetelmällä. Maailmancupmenestys jo kaudella 19-20.
Mukana T18W Merinovillaroto + T14HPS-2 rotokahva pölysuojalla ja 100 mm akselilla

Pro Marathon Pack sisältää:
DHFF-18
DHBFF-4
T18W
T0014HPS-2

Pro Marathon White ,180g
Pro Marathon Black, 40g
Roto brush merino wool, 100mm
Handle,cover,shaft, 100mm

PAKETTIHINTA: 245 €
Ehd. myyntihinnat yht. 385 €

SWIX PRO GRIP PACK

Täydellinen FIS 20-21 yhteensopiva pitovoidesarja kilpahiihtoon ja aktiiviharrastajille.

Tinkimättömän tuotekehityksen viimeisin helmi on tässä. Uusia raaka-aineita ja uutta reseptiikkaa hyödyntävä,
kovimpaan kisakäyttöön suunniteltu VP Racing Pro –pitovoidesarja vastaa jo nyt tulevaisuuden haasteisiin.
VP65 ja muiden VP –pitojen testiversiot ehtivät jo nauttia menestyksestä maailmancupkaudella 2019-20!

PRO GRIP PACK SISÄLTÄÄ:

VP50
VP55
VP60
VP65
VP70
V0030
V0040
V0045

Racing Pro, Light Violet 45g
Racing Pro, Violet 45g
Racing Pro, Black/Pink 45g
Racing Pro Black/Red 0/+2C, 45g
Racing Pro, Yellow 45g
V30 Blue Hardwax -2/-10C, 43g
V40 Blue Extra Hardwax -1/-7C, 43g
V45 Violet Spec. Hardwax 0/-3C, 43g

VG035 VG35 Base Binder, Green, 45g
T0012 Synthetic racing cork w/HD
T0011 Synthetic cork w/ sandpaper
T0011SP Spare sandpaper for T11

PAKETTIHINTA: 95 €
Ehd. myyntihinnat yht. 156 €

SWIX KLISTER PACK

Aidot SWIX –liisterit vaativiin nollakelin, vesikelien ja jäisten kelien olosuhteisiin

Klister Pack sisältää:
KN33 Nero Violet Klister Klister

Lämpötila; +1 ° C ...- 7 ° C. Vaihteleviin erityisesti
likaisen tykkilumen olosuhteisiin suunniteltu liisteri

KX20 BASE Klister

K22 VM Universal Klister

Pohjaliisteri kaikkiin olosuhteisiin, kestää hyvin jäätä ja karkeaa lunta. Lämpötila -3°C/10°C. Erittäin laajakelialueinen liisteri, joka toimii
parhaiten karkealla lumella, joka on muuttunut vetisestä jäiseksi.

KX35 VIOLET Special Klister

Lämpötila: 1°C/-4°C. Toimiva liisteri muuttuvalle lumelle, kun rakeinen K21S Silver Universal Klister
Lämpötila +3°C/-5°C. Hopeaa sisältävä erittäin laajakelialueinen
kylmä lumi alkaa kostua märäksi lumeksi.
universal liisteri, joka toimii erinomaisesti nollan molemmin puolin
KN44 Nero Universal Klister, -3C.. + 5C
KX40S SILVER Klister
lumen muuttuessa karkeasta, muuttuneesta lumesta kosteammaksi,
Lämpötila -3 °C…+5 °C. Universal –kelialueen liisteri, Lämpötila+2°C/-4°C. Muuttuneelle ja hienojakoiselle lumelle kehitetty
jopa märäksi hienojakoiseksi lumeksi
joka kestää olosuhteiden vaihtelua, minimoi likaantu- hopealiisteri
misen ja jäätymisherkkyyden. Sopii myös hieman
KX65 RED Wet Klister
kosteampiin keleihin.
Lämpötila 1°C/5°C. Punainen liisteri vesikeleille eli toimii märällä, kostealla
ja rakeisella lumella.

I63C Base Cleaner w/scrub 150 ml

Tehokas voiteenpoistoaine nerokkaassa hankaussienipakkauksessa

T0050 Grip Cover

Suojaa perinteisen suksien pitokarvaa / valmista pitovoitelua likaantumiselta luistovoitelun aikana

PAKETTIHINTA: 130 €
Ehd. myyntihinnat yht. 214 €

