Likwidacja luzu zapięcia nart w wiązaniu i ostrzenie nart.
1. Po pewnym czasie jazdy na Skki Trikke ( dwa sezony, lub przy agresywnej jeździe ) w
wiązaniu zapięcia narty do stopy może pojawić się delikatny luz. Wynika to z
naciągnięcia się pałąków wiązania, ułożenia się elastomerów w podstawie wiązania i
ułożenia się klamry w stopie. Luz ten objawia się delikatnym zapięcie klamry podczas
zapinania narty. Klamra narty musi się zapinać z wyraźnym oporem, musi mocno
„kliknąć” podczas zapięcia. Nie może zapinać się słabo, „gumowo”, delikatnie.
Musisz czuć wyraźny opór podczas zapinania klamry.
Jeżeli zauważysz, że zatrzask nart zapina się lekko należy na tylni pałąk nawinąć kilka
warstw ( 4- 5 warstw ) srebrnej/czarnej płóciennej taśmy samoklejącej. To likwiduje
nadmierny luz i zwiększa siłę zapięcia narty na stopę.
Tak jest przed modyfikacją

Ilość warstw taśmy jest uzależniona od jej grubości. Po
nawinięciu wałek taśmy na pałąku powinien mieć
średnice około 8 mm.

Zalecamy tę czynność serwisową przeprowadzić w każdej z nart!

Po tej operacji narty będą sztywno mocowane na stopie i pozwoli
to nam na szybką i precyzyjna jazdę.

Tak wygląda tylni pałąk nart po tej operacji.

2. Smarowanie, ostrzenie nart.
Smarowanie ślizgów najlepiej robić metodą na gorąco, zlecamy tę czynność wraz z
ostrzeniem przeprowadzić w profesjonalnym serwisie zajmującym się nartami.
Stosujemy smary w zależności od warunków na stoku, temperatury powietrza,
wilgotności, rodzaju śniegu. Ważne: najpierw nakładamy smar bazowy, który
zabezpiecza nam ślizg przez cały sezon. A później smary odpowiednie do warunków
pogodowych. Nasz sprzęt jest na tyle uniwersalny, że najlepiej sprawdzają się smary
uniwersalne z odpowiednim smarem bazowym.
Ostrzenie krawędzi.
Takie kąty w „zielonym” Skki Trikke powodują łatwość skrętu i w pochyleniu stabilne
prowadzenie nart.
Zalecane kąty ostrzenia to:

Dolna krawędź narty podniesiona o: 1 stopień
Bok krawędzi narty : 89 stopni

Dla preferujących bardziej agresywną jazdę i mocne kładzenie Skki Trajkka do stoku
można bok krawędzi naostrzyć na 88 stopni. Ale trwalsze ostrzenie jest na 89 stopni.
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