
el tallerel taller

El descans del guerrer

El que ara veureu és el que es fa amb uns esquís quan

els porteu a un taller especialitzat que disposa de la

millor maquinària necessària. 

✒

�

Tino Morte

Jordi Play

Assessorament: Marc Gombau, Quim Frigola i Skiman&Co

Passos a seguir

FOTO 1: Primer de tot, l'skiman revisarà els esquís per veure el seu
estat. Comprovarà que no tinguin cap problema afegit –com ara parts
de la sola arrancades, cantells trencats, deslanimacions…–, que
s'haurien de reparar abans de fer la posta a punt. Tot seguit, i per evi-
tar que s'enganxin amb els especialistes o amb les màquines, es blo-
quejen els frens.

FOTO 2: Seguidament, i amb una llimadora de banda, eliminem la pri-
mera capa degradada de la sola, tant dels cantells com del polietilé:
material del qual estan fetes les soles dels esquís.

FOTO 3: Ara ja tenim l'esquí net, però no del tot. A les ratllades més
fondes encara hi poden haver-hi restes de porqueria, com ara terra o
cera, les quals s'han de treure, ja que si no ho fem hi ha el risc que el
plàstic que hi posem per omplir-les no s'enganxi bé. De manera que a
la primera baixada salti tot, deixant la sola de l'esquí gairebé com
estava abans de portar-la al taller.

FOTO 4: A continuació treballarem el cantell lateral i ja li donarem l'an-
gle desitjat.

FOTO 5: Ara aplicarem una capa de plàstic a les soles. Això omplirà
totes les ratllades.

FOTOS 6: Seguidament, eliminarem el plàstic que sobra, i farem una
primera planejada de l'esquí.

FOTOS 7: Un cop fet aquest pas, cal fer el que es coneix amb el nom
de tunning. És a dir, l'angulació del cantell de la sola. I, un cop donat
aquest pas, farem el rectificat de la sola, així com l'estructura o plane-
jat final i dibuix de la sola.

FOTO 8 i 9: Aparentment l'esquí ja està fet, però no és així. Cal dur
l'esquí al banc i fer els acabats finals, els quals són: arrodonir el fil
dels cantells d'espàtules i cues, tant del punt de contacte cap enda-
vant a les espàtules, com del punt de contacte cap endarrera a les
cues.

FOTO 10: Tot seguit eliminem les rebaves dels cantells i ara només
queda l'operació de l'encerat. 

FOTO 11: La funció de l'encerat

La missió principal de l'encerat és mantenir les soles dels esquís
hidratades, unes soles hidratades són unes soles sanes i unes soles
sanes sempre lliscaran bé. Hi ha diferents tècniques per encerar uns
esquís, i algunes són terriblement sofisticades, però la que aquí us
ensenyem és senzillament aplicar una capa de cera calenta a les soles,
que no rascarem. Ja tenim la sola aïllada del món exterior i els can-
tells també quedaven protegits i no se'ns rovellaven. 

I així passen l'estiu els nostres esquís. Per tornar-los operatius només
hem de rascar aquesta capa de cera, i tindrem els esquís com aca-
bats de sortir del taller després d'una posta a punt. 

Bona esquiada!! �
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Està clar que unes soles com 

aquestes necessiten una mica d'atenció. 
No poden començar en aquest 

estat  una nova temporada

�


