
Cauen les primeres nevades i arriba el moment de renovar el material. 
En aquest article us acostem gairebé 60 dels millors models d’esquí 
que podeu trobar a les nostres muntanyes amb els que gaudir d’un 
hivern fantàstic. Esquís de tota mena, pista, competició, muntanya, all 
mountain, però entre els que hi ha majoria d’unitats enfocades a oferir 
un alt rendiment tant a la pista com fora d’ella. Els esquís tot terreny 
segueixen sent els més importants d’un mercat on l’esquí de muntanya 
va a més, però que no oblida ni molt menys la pista, el millor escenari 
per aprendre i pel qual tots passem en un inici.

Celes Piedrabuena

Obertura Atomic, resta de les marques
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ESQUÍS PER 
CONQUERIR

T O T A  L A  M U N T A N Y A
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ATOMIC                                      www.atomic.com
REDSTER X9 El primer que crida l’atenció d’aquest esquí és el seu color 
verd fluor, donat el vermell tradicional que sempre ha identificat a la marca 
Atomic. Però el que no varien són les seves prestacions. Un esquí derivat 
de la competició, adreçat als bons esquiadors, que es beneficia del treball 
de la tecnologia Servotec, que fa que l’esquí sigui més àgil en els girs i més 
estable en les rectes, i del Multi Radius Sidecut, a mig de camí entre el ge-
gant i l’slàlom, el que li dóna una alta versatilitat ja t’apassioni fer girs curts 
o llargs. El rei de la pista (01)

VANTAGE X 80 CTI Model avançat d’All Mountain que sobresurt per la 
seva polivalència, donant un gran rendiment dins i fora de la pista. Ofereix 
potència i control a la pista i l’agilitat necessària fora d’ella. Un esquí lleu-
ger, fruit de la presència de la Carbon Tank Mesh, que gràcies al seu patí 
més de fi de 80 mm facilita els girs curts a la pista i li dóna una versati-
litat superior i que producte del Power Woodcore, construcció amb tota 
la potència del titani, i Cap Sidewall, garanteix una bona adherència dels 
cantells. Una gran opció per esquiadors ambiciosos, que tant els agrada 
esquiar damunt la neu trepitjada com a la neu verge, i que volen un esquí 
que els demani i exigeixi (02)

VANTAGE 97 TI Una altra de les noves entrades al catàleg d’Atomic per 
aquesta temporada dins de la gamma All Mountain. A diferència del mo-
del anterior, aquest ja té una amplada de patí de 97 mm, però gràcies 
a Prolite és força lleuger i resistent. Aquesta revolucionària construcció 
lleugera amb reforços afegits a les zones claus disminueix el pes per oferir 
una major precisió, mentre el laminat Titanium Tank Mesh aporta força i 
rigidesa. Un esquí que trenca amb la separació de la pista i la neu pols, que 
amb menys esforç aporta més sensacions i confiança  (03)

(01) (07)(02) (08)(03) (09)

(04) (10)(05) (11)(06) (12)

BLIZZARD     www.blizzard-ski.com

FIREBIRD SRC Aquest esquí és perfecte per a qualsevol esquiador que 
busqui un esquí de curses estable i precís, pensat per ser el millor a les cor-
bes de radi curt. La clau del seu comportament es troba en el nucli de fusta 
recobert de carboni, C-Spine, combinat amb una placa també de carboni a 
sota del peu, C-Armor, el que li confereix una gran estabilitat i esquiabilitat. 
Com que està pensat pels radis curts, l’SRC presenta un radi de pala més 
gran per evitar l’agressivitat a l’inici de la negociació dels viratges. Aporta 
una nova manera d’entendre els girs ràpids i precisos (07)

BONAFIDE Acosta la separació que pugui haver-hi entre el freeride i l’esquí 
de muntanya. Amb un patí de 98mm i una construcció universal es l’esquí 
ideal per aquells de vosaltres que passeu tanta estona a la pista com a la 
neu pols. Fora de pista el seu camber (pont) a la punta i a la cua li dóna una 
bona flotabilitat i capacitat de resposta, i dues capes de laminat Titanal a 
les espàtules li confereixen rigidesa torsional, de forma que talla el gel amb 
el cantell con un ganivet ben afilado de pernil (08)

QUATTRO RS El ‘pata negre’ de la família. Blizzard Quattro RS representa 
la col.lecció d’esquís d’alt rendiment tecnològicament més avançada. Si ja 
era bo, enguany han sumat la tecnologia Carbon Spine, gràcies al treball 
de la qual es millora el rebot i l’energia. A més, aquest model incorpora 
altres elements que són claus, com la tecnologia IQ de suspensió total o el 
rocker per assolir un equilibri perfecte entre estabilitat, precisió, agilitat i 
control. Inclós dintre de la categoria d’alt rendiment, aquest model tindria 
per sobre un esquí superior, l’RX (09)

DYNAFIT                                www.dynafit.com/es

DNA Nova entrada dins del catàleg de Dynafit en la gamma batejada com 
a Tour, pensat gairebé en exclusivitat per a la competició, per als esquia-
dors que prénen part a les millors curses de muntanya. Una esquís que ja 
existien però que han estat posats al dia per aquesta temporada, els quals 
combinen l’estructura Cap i l’estructura dels cantells amb un pes per sota 
dels 700 grams. Una lleugeresa que els hi ve donada per l’ús de la fusta 
de Paulònia. Uns esquís estrets, amb patí de 65 o 64mm segons el model, 
i que presenten un lleuger rocker a la punta dels esquís per garantir una 
millor esquiabilitat en neus no treballades (10)

SPEEDFIT 84 Esquí Speedfit que ofereix una bona relació de pes, rendi-
ment i característiques excel.lents en pista, enfocat 100% per a les dones. 
Un esquí construït en carboni 3D, que absorbeix com ningú les vibracions 
pròpies del terreny i que es beneficia també de la tecnologia 3D, un concep-
te que passa per reduir la densitat al voltant de les fixacions i a la vedada 
reduir el mínim impuls necessari sense afectar a les prestacions en el 
descens; i, per a una millor esquiabilitat i flotabilitat, incorpora rocker al tip 
i al tail  (11)

TOUR 82 Aquest és el model més estret de la família Tour, un model que 
trobarem en quatre talles –156, 163, 171 i 179–, amb pesos que van 
dels 1.120 als 1.480 grams. Un esquí que com la resta d’aquesta gam-
ma es beneficia del treball de la tecnologia Semi Sidewall–l’ús de menys 
material a les parets laterals permet una reducció òptima del pes–, 3D 
Tip –gràcies a la seva construcció en carboni 3D absorbeix millor les vibra-
cions– i Fully Integrated Alloy Tip, amb la punta d’alumini integrada en una 
fusió perfecte de disseny i funcionalitat per garantir una fixació fiable de la 
pell a l’esquí (12)

BLACK DIAMOND    eu.blackdiamondequipment.com

HELIO 76 CARBON El 76 és l’esquí més lleuger i estret de la línia Ski Mou-
ntaineering, pensat per a pujar i baixar ràpid. Amb una plataforma de fibre 
de carboni en el seu interior i les parets laterals d’ABS, aquest model ga-
ranteix una suau esquiabilitat, així com una suau flexió i una òptima rigidesa 
torsional per esquiar amb precisió, el que és bàsic després de conquerir 
un cim. Un esquí estable a altes velocitats, que sobretot es comporta millor 
damunt la neu dura que no pasa tova, que presenta el detallet d’un clip a la 
cua de l’esquí per assegurar les pells de foca en els ascensos (04)

BOUNDARY PRO 100 Nova entrada dins de la gamma de freeride i el 
més estret de tots ells. Aquest model parteix de la base del Boundary més 
venut, el Pro 100, i aporta una efectiva transmissió de la potència així com 
una elevada estabilitat, sobretot en neu dura. Barreja la fibre de vidre i 
àlber i incorpora rocker als seus extrems per a una major esquiabilitat i 
esquiabilitat. La seva construcció ‘flat’ aporta una major potència i rigidesa 
torsional, mentre el sistema d’absorció redueix les vibracions pròpies del 
terreny abrupte. Esquí tècnic per alta muntanya  (05)

ROUTE 88 Aquest esquí de la línia Touring de Balck Diamond segueix la 
línea dels seus antecessors i sobresurt per oferir un patí més primet, 
88mm, el que s’agraeix en els terrenys més tècnics i damunt la neu dura. 
Incorpora molts dels elements dels esquís Helio, però pensant en oferir 
una més gran durabilitat, amb l’espàtula semi rocker per a una major flo-
tabilitat tant en neu profunda com quan toca foquejar, amb construcció 
plana per a una major potència i rigidesa torsional ,  el nucli en fibra de 
vidre i fusta poplar (06)
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ELAN                             www.elanskis.com

AMPHIBIO 84 XTI FUSION Una de les joies All Mountain de la marca es-
lovena, adreçat això sí a esquiadors amb un cert nivell. Un esquí que tot i el 
seu patí de 84mm sorprèn per la seva agilitat i esquiabilitat, una versatilitat 
que li ve també donada per l’innovador Elan Amphibio 4D, un concepte 
d’estructura que, combinat amb el perfil Amphibio, ofereix una alta versa-
tilitat, potència i rendiment. Aquesta tecnologia combina el perfil Camber 
per a una major adherència dels cantells, amb el perfil Rocker que agilitza 
els girs amb una entrada més directe. A més, la combinació dels perfils 
redueix les vibracions de l’espàtula i de la cua de l’esquí (16)

AMPHIBIO 16 TI2 FUSION Una màquina a la pista pensada per a esquia-
dors amb nivell, ja els agradi encadenar girs curts o llargs, en ambdós 
casos la resposta és molt bona gràcies a la última tecnologia Amphibio 4D. 
Aquesta combina el perfil Camber per a una major adherència dels can-
tells, amb el perfil Rocker que agilitza els girs amb una entrada més direc-
te. A més, la combinació del perfil redueix les vibracions al llarg de l’esquí, 
mentre la part davantera convexa ajuda a iniciar els girs amb precisió i la 
part del darrere còncava proporciona una sortida del gir més dinàmic  (17)

INSOMNIA POWER SHIFT El somni de qualsevol esquiadora que cerqui 
uns esquís àgils i tolerants per a la pista, amb capacitat de negociar tots 
els viratges amb eficàcia. Com bona part de la resta de la col.lecció d’Elan, 
aquest esquí combina la tecnologia Amphibio amb el Camber per a una 
major adherència dels cantells, amb perfil Rocker per agilitzar els girs i 
aportar una entrada més directe. El disseny de l’espàtula dels esquís ajuda 
a iniciar els girs amb precisió i l’espàtula otorga una sortida del viratges 
més dinàmica. Un esquí estable, noble, que farà les delícies de qualsevol 
esquiadora que vulgui ser la reina de la pista (18)

(13) (19)(14) (20)(15) (21)

(16) (22)(17) (23)(18) (24)

FISCHER                            www.fischersports.com

RC4 WORLDCUP RC RACETRACK Esquí topall de gamma de gegant. 
L’RC4 World Cup –amb aquest nom no enganya a ningú– gràcies a la 
seva placa Racetrack aporta encara una agressivitat més alta en cada gir, 
però a la vegada proporciona un rendiment molt suau. Un esquí pensat 
per donar el millor de si mateix a les curses, amb l’innovador sidecut que 
el converteix en un model a tenir present pel que fa al seu disseny i a la 
seva tecnologia. Un esquí de 68mm de patí que dóna un radi de gir de 18 
metres en 175 centímetres  (19)

RC4 THE CURV GT Ideal pels que cerquen una òptima estabilitat en qual-
sevol situació. Aquest esquí otorga un comportament de gir notablement 
dinàmic gràcies a la tecnologia Diagotex –entrellaçat de làmines de car-
boni per a una major estabilitat i rigidesa en la torsió de l’espàtula i la cua 
de l’esquí–, i al Triple Radius, millorat per aquesta temporada i extremada-
ment robust amb el Free Milled Titanium. Un esquí molt treballat a nivell 
tecnològic i a nivell estètic, amb una sola autèntica de la Copa del Món 
d’slàlom  (20)

PRO MTN 86 TI El seu baix pes i la seva estabilitat fan que aquest esquí 
sobresurti de la resta gràcies al seu innovador nucli Air Tec Ti –gràcies al 
qual s’aconsegueix un esquí un 25% més lleuger, sense variar ni la flexió ni 
la torsió–. Les parets laterals anivellades, conegudes com Razorshape –el 
que fa que aquests esquís els puguis calçar amb la fixació que vulguis– li 
otorguen un alt nivell d’agilitat. Un esquí que aporta una gran diversió en 
pista i unes increïbles experiències més enllà de les neu treballades. Que 
no us espanti el seu patí de 86mm, ja que la seva esquiabilitat és alta (21)

HAGAN                           www.hagan-ski.com

CORE 88 Ideals per als amants de l’ascens i del descens. Destaquen per 
la seva innovació, seguretat i resistència, així com pel seu rendiment, ideal 
per a diversos tipus d’ús i condicions. La construcció de fibra de carboni i 
fusta de Paulòwnia assegura una rigidesa excepcional, mentre les parets 
laterals de micro ABS proporcionen una estabilitat òptima i un gran ad-
herència. Els laterals del nucli de Paulòwnia fresats ajuden a reduir el pes, 
el qual és de 1.200 grams. Aquest seria el Core més ample  (22)

BOOST 97 Hagan desenvolupa una nova línia destinada únicament i ex-
clusivament per al descens lliure. Són uns esquís destinats per a baixades 
més radicals, ideals per a esquiadors experimentats i ambiciosos. Els es-
quís Boost compten amb tres models diferents per a aquells esquiadors 
clàssics que gaudeixen lliscant per les pendents més inclinades. Disseny 
ampli que augmenta la seguretat i la rapidesa; en aquest cas us acostem 
el model de 97mm de patí –també hi ha un més estret de 93 mm i un de 
més ample de 107 mm–, amb un pes de 1.380 grams (23)

ULTRA 76 Esquí molt equilibrat entre lleugeresa i estabilitat. Tres són les 
seves principals qualitats: adherència, velocitat i agilitat extrems. El Tour 
Rocker lleuger garanteix un bon suport i permet un inici de gir ràpid. Els 
reforços de carboni van des de les puntes fins a les cues per ajudar a re-
duir la vibració i proporcionar una flexió suau. Aquest ultra està a mig camí 
entre el model de 65 mm de patí i el de 82, amb un pes de 980 grams, que 
facilita les ascensions i garanteix unes baixades estables, ja que donada la 
seva concepció afronta totes les situacions amb garanties  (24)

DYNASTAR                  www.dynastar.com

SPEED MASTER SL Aquest esquí inspirat en la competició combina la 
precisió de la Copa del Món amb un control de l’esquí suau i reactiu per 
a sensacions de càrving còmodes i fluïdes damunt de la neu. Incorpora la 
nova tecnologia Powerdrive, desenvolupada en el taller de competició, la 
qual desbloqueja la flexió natural de l’esquí per desencadenar una accele-
ració tranquil.la, una potència suau i dinàmica i una alta adherència dels 
cantells  (13)

SPEED ZONE 10 TI Orientat a esquiadors de pista avançat, l’Speed Zone 
10 Ti combina potència i precisió en pista amb un control de l’esquí suau 
i reactiu, per donar unes sensacions de carving còmodes ni fluïdes a la 
neu. La seva construcció Powerdrive Inside aporta una flexió equilibrada, 
natural, per a una completa precisió en pista i una adherència del cantell 
més còmode i accessible. Per la seva banda, el rocker Early Rise a la punta 
facilita la iniciació del gir per aconseguir un rendiment de carving enèrgic 
i juganer  (14)

INTENSE 12 Un esquí d’alt rendiment no té perquè ser difícil d’esquiar. 
Dissenyat per a esquiadores que tenen un bon nivell, l’Intense 12 fusiona la 
construcció específica per a noies de Dynastar amb un control suau i reca-
tiu de l’esquí, pero obtenir les sensacions de càrving més còmodes i fluïdes 
a la neu. Les tecnologies Active Light Core i Powerdrive es combinen per 
desbloquejar la flexió natural de l’esquí, aportant una estabilitat suau, una 
energia dinàmica i una adherència dels cantells sorprenent  (15)
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HEAD                                            www.head.com

WC REBELS I.SL SW RP EVO 14  Et sorprendrà com els World Cup Re-
bels i.SL treuen de tu la teva tècnica més refinada. Llisca per les pistes 
sense cap esforç. El radi curt d’aquests esquís de competició ofereixen 
l’autèntic plaer del càrving ja que responen a tots els teus moviments, gir 
després gir. Mantindràs el control en tot moment i els petits errors pas-
saran desapercebuts. Amb aquests esquís et coronaràs el rei del càrving, 
gràcies al compendi de tecnologies que incorpora: Kers, Intelligence, Cam-
ber Rebel, sola RD race estructurada i la incorporació del grafè, el material 
més lleuger i a la vegada més fort del món (25)

SUPERSHAPE I. MAGNUM El Supershape i.Magnum és un dels esquís 
ideals dels esquiadors de nivell avançat. Prova aquest versàtil esquí i et sen-
tiràs molt còmode sobre qualsevol terreny. El seu patí de 72 cm d’ample 
impressiona per la seva versatilitat i facilitat d’ús, i el radi curt fa que sigui 
extremadament àgil. El resultat: un esquí de rendiment de gamma alta 
perfecte per a la posteritat. Un model 100% de pista que calça la millor 
tecnologia de Head, com el grafè, un material que aporta una major lleuge-
resa al nucli, una reducció del camber, el pont, de l’esquí, facilitant també la 
negociació dels viratges  (26)

V-SHAPE V8 El V-Shape V8 allibera tot el seu potencial en les pistes re-
centment petjades. Amb una construcció molt lleugera, sense perdre en 
estabilitat, aquest model permet lliscar amb facilitat. Sentiràs que tens un 
esquí molt divertit sota els peus. Prova a fer girs ràpids i de seguida et 
donaràs com respon aquest esquí. Gir després gir, amb el V-Shape V8 
pujaràs al següent nivell en les teves habilitats tècniques. Una gran joguina 
All Mountain que aporta una gran versatilitat dins i fora de les neus trepi-
tjades, amb un nucli de fusta amb metall que millora l’agilitat i esmorteix 
les vibracions  (27)

(25) (31)(26) (32)(27) (33)

(28) (34)(29) (35)(30) (36)

K2     www.k2skis.com

IKONIC 80TI Esquí tipus Allmountain/pista d’alta gamma. Construcció 
Konic –redistribució de la massa de l’esquí, col.locant els materials més 
pesats i durs a la zona del cantell–, amb nucli de fusta híbrid combinant la 
fusta de Pawlònia i d’àlber. A més de Titanal afegeix un nervi de carboni al 
llarg de l’esquí per donar-li més vivesa. Incorpora l’Speed Rocker, un Roc-
ker molt subtil per facilitar les ràpides transicions entre girs, facilitades en 
certa forma per l’agilitat que li dóna un patí de 80 mm (28)

PINNACLE 95TI Esquí tipus Allmountain/freeride. Construcció NanoKo-
nic, variant de la construcció Konic en la que l’esquí utilitza un nucli híbrid 
de fusta de avet i ‘composite aerospace’ amb làmines de titani en els late-
rals. Aquesta construcció aporta lleugeresa i facilitat de maniobra sense 
perdre rendiment. Incorpora All-Terrain Rocker, un Rocker més accentuat 
que atorga una alta polivalència en tot tipus de terrenys, tot i que a segons 
qui els pugui espantar els 95 mm de patí, una amplada intermitja entre el 
més amplot de 118 mm i el més estilitzat, de 85 mm (29)

WAYBACK 80 Esquí de travessia. Construcció tipus sandvitx amb nucli 
híbrid de fustes Bassa i Pawlònia. L’esquí porta una làmina de titanal a la 
zona de la fixació per incrementar la solidesa de l’esquí a les baixades i 
augmentar la retenció dels cargols. Però, tot i la làmina d’Titanal es trac-
ta d’un esquí lleuger –menys d’un quilo en mesura 163 cm–, que també 
calça l’All-Terrain Rocker de la casa que, com indica el seu nom, aporta un 
plus de flotabilitat i esquiabilitat en tots els terrenys. Si voleu reptes major 
dins de la gamma, opteu per tots els models superiors, més amplots (30)

KASTLE                             www.kaestle.com

MX 84 Dins de la gamma MX la marca K2 ofereix cinc patins diferents 
(67, 74, 84, 89 i 99), però ara destacarem el seu model central. Es trac-
ta d’un esquí de pista/AllMountain amb camber (pont) tradicional, cons-
trucció sandvitx amb nucli de avet i faig, fibra de vidre i laminat de Titanal. 
Construït amb els materials de més alta qualitat estem davant d’un dels 
esquís més exclusius del mercat que, com no podia ser d’una altra forma, 
incorpora la tecnologia Followtech, el característic ‘buit’ a l’espàtula per 
reduir les vibracions, negociar millors els viratges i tenir una presa del can-
telll més noble (31)

RX GS Dins de la llegendària gamma RX tenim el SL i l’GS. Esquís inspi-
rats en la competició per les seves altíssimes prestacions, tant en velocitat 
com en sensacions. Són models pensats per al màxim rendiment en pista. 
Construcció sandvitx amb nucli d’àlber i faig, fibra de vidre i laminat de Ti-
tanal. Un esquí de elevades prestacions, estable i fàcil de conduir. Un esquí 
que té les seves arrels en l’RX i que ha vist retallada l’amplada del patí en 
dos mil.límetres per estrènyer una mica més el radi   (32)

TX 90 La gamma TX és la sèrie de muntanya de Kastle. Dels quatre patins 
de 65, 82, 90 i 98 destaquem ara el model del patí central per la seva 
polivalència i noble esquiada. Estem davant d’un dels esquís de travessia 
més exclusius del mercat gràcies a la seva dualitat que ofereix, al ser un 
esquí que puja molt bé i que a la vegada ofereix unes altes prestacions en la 
baixada. Té construcció sandvitx de nucli de Karuba, carboni i fibra de vidre. 
Dóna un pes de 1250gr en la mesura de 168 cm (33)

LA SPORTIVA                  www.lasportiva.com

MAESTRO Un bon representant dels esquís de competició de La Sportiva. 
Estem davant un esquí pensat per pujar. Prima la lleugeresa, que li ve en 
part pel nucli d’abella que amaga en el seu interior i la combinació de fins 
a 14 capes de fusta alleugerada. Són lleugers a l’hora de pujar i fiables en 
els descensos, gràcies a la tecnologia Attivo Progressive Shape –permet 
esquiar esquiar més fàcil sense gastar tanta energia–, a l’Attivo Shock 
Absorber –per absorbir les vibracions–, o als reforços de carboni tant a la 
punta com a la cua per a una flexibilitat perfecta en els extrems  (34)

ALTAVIA MAN Quan el calceu ho comprobareu, però ofereix un excel.lent 
control gràcies a l’Attivo Progressive Shape i a la nova tecnologia Liwood 
Power Fiber Box Core del nucli, a l’acabar Edge Radial –que dóna la màxi-
ma precisió als viratges, maniobrabilitat i suavitat– als reforços de fibre de 
vidre de carboni –excel.lent resitència a la torsió, 14 capes de materials, 
tant a la punta com a la cua, el que es tradueix en una flexibilitat perfecte 
dels extrems– o a la fusta lleugera amb canals d’aire de l’interior del nucli 
que aporta lleugeresa, resistència i durabilitat  (35)

ALTAVIA LS WOMAN Aquest ja seria un esquí més ampla, un esquí amb 
patins de 84mm, dotat amb l’Attivo Progressive Shape, que vindria a ser 
una alternativa al rocker, paraula que, encara que sorprengui, no figura en 
el vocabulari de La Sportiva. Ells apliquen flexos progressius perquè en fun-
ció de l’angulació i la velocitat l’espàtula dels esquís entri als viratges amb 
més o menys facilitat. En el seu interior incorpora un nucli de fusta lleugera 
fent servir la nova tecnologia Liwood Power Fiber Box Core. Esquí versàtil i 
àgil, fàcil de conduir i amb un pes equilibrat  (36)
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MOVEMENT          www.movementskis.com

RACE PRO 66 Desenvolupada estretament amb el seu equip de competi-
ció, la línia Race Pro es posiciona com una màquina nascuda per guanyar. 
Un compromís màxim d’investigació a la recerca d’una combinació de les 
fibres de carboni. Aquest model combina el nucli de fusta de Karuba ultra 
light, cobert d’un laminat 100% unidireccional posicionat en la part supe-
rior i inferior de l’esquí per bloquejar la torsió, garantint un excel.lent con-
trol de lliscament en les corbes i una adherència perfecta en condicions 
de neu dura. Dues plaques de Titanal interiors a la zona central asseguren  
l’ajust de les fixacions, i una placa de cautxú natural i fibra de vidre a la pun-
tera absorbeixen les vibracions. L’F1 de les competicions (37)

APPLE 80 La família Apple és l’elecció correcta per descobrir la modali-
tat de l’esquí de travessia. Aquest programa d’esquí totalment dirigit a la 
versatilitat garanteix un còmode accés a tots els que vulguin iniciar-se en 
la mitjana i alta muntanya. Aquest és sense cap mena de dubte l’aliat per 
convertir-se en el conqueridor dels primers cims. La construcció robusta i 
lleugera amb reforços d’ABS a la part central de l’esquí, garanteix la màxi-
ma comoditat i durabilitat, amb un disseny i geometria moderna. Un esquí 
lleuger, amb ABS i que absorbeix a la perfecció les vibracions  (38)

REVO TITANAL Un esquí per a esquiadors avançats, molt polivalent tant 
per a la pista en un 90%, com per a la pràctica All Mountain en un 50%. 
Dues plaques de Titanal, una superior i una altra de base per tancar el nucli 
de fusta, garanteixen una estabilitat total i una transmissió òptima. Està 
dotat amb una placa de cautxú natural barrejat amb fibres de vidre per a 
una immillorable absorció de vibracions. Dues làmines de carboni a la part 
superior i a la base donen lleugeresa a l’esquí i al mateix temps una gran 
facilitat de conducció en les neus més difícils. Incorpora protecció lateral 
dels cants en ABS i una sola P-TEX 4000  (39)

(37) (43)(38) (44)(39) (45)

(40) (46)(41) (47)(42) (48)

NORDICA     www.nordica.com

DOBERMANN SLR RB FDT Si estimeu els girs curts, de slàlom, aquest és 
el vostre esquí. Derivat dels esquís de la Copa del Món, presenta una pala 
menys agressiva, és més equilibrat i viu. Amb un patí estret de 69mm, és 
un esquí àgil i ràpid en el balanceig dels cants. A més, el seu radi permet 
una varietat de formes de gir, per la qual cosa és l’esquí d’SL més suau i 
lúdic de Nordica. I, afegint encara més vida a l’esquí, presenta la nova placa 
Recoil. Inspirada en la placa més reeixida de la Copa del Món, el Piston Pla-
te, el Recoil permet que l’esquí flexioni naturalment per oferir un viatge més 
suau i més viu. Un model ideal per aquells que busquen un potent esquí que 
gira ràpidament, amb precisió i que té una actitud lúdica (40)

GT 80 TI FDT Nou aquesta temporada, el GT 80 Ti va ser construït per a 
qualsevol esquiador avançat que busqui All Mountain. Amb la nova cons-
trucció de pont lleuger de doble torsió metàl.lica, amb l’espàtila sobredi-
mensionada i la versatalitat de la cua, aquest és un esquí que funciona de 
conya damunt la neu dura i la neiu no treballada. Potent i estable en totes 
les condicions, presenta un Camber (pont) del 85% i un rocker superior a 
l’espàtula (10%) que a la cua (5%) (41)

ENFORCER 100 (FLAT) Ofereix un òptim rendiment a tota la muntanya. 
A l’hora d’esquiar és especialment suau i estable, gràcies al nucli de fusta 
i dues làmines de metall. Absorbeix eficaçment les vibracions, el que aug-
menta l’estabilitat i la resposta. I per a una major flotació en neu suau i 
per augmentar la confiança en condicions variables presenta un 50% de 
camber i un 30% de rocker a la punta u un 20% a la cua. Un esquí amplot, 
però àgil, adreçat als bons esquiadors que els agrada córrer (42)

ROSSIGNOL               www.rossignol.com

HERO ATHLETE FIS GS DLC Després de tres temporades de competició i 
retocs, arriba l’Hero Athlete FIS GS DLC, el nou esquí de competició World 
Cup GS, homologat per la Federació Internacional d’Esquí (FIS) i dissenyat 
per a atletes d’elit. La tecnologia Look Dlc neutralitza i dispersa l’energia 
cinètica per eliminar la contra-flexió de l’esquí, optimitzant així la trajectòria 
i el control total de la línia. La cúspide de la tecnologia premium i la inno-
vació en competició, en un esquí de 65mm de patí, que dóna 30 metres 
de radi de gir en 102 centímetres i que també té el seu equivalent en el 
model d’slàlom  (43)

HERO ELITE ST TI KONECT Dissenyat per a apassionats de la competició 
alpina, el nou Hero Elite ST TI és un potent esquí inspirat en la competició, 
pensat per a esquiadors de pista tècnics. La nova tecnologia Line Control, 
amb un patí de 68mm d’ample i un sidecut de gir versàtil per optimitzar la 
rapidesa, la precisió i la potència. El LCT elimina la contra-flexió per optimit-
zar l’estabilitat i la trajectòria, resultant en un control total de la línia. Un 
esquí ja una mica més ampla que l’anterior, 68 mm de patí, i que tampoc 
és tant exigent   (44)

EXPERIENCE 88 TI KONECT Viu la llibertat All Mountain tant carvejant 
a gran velocitat per pista com explorant més enllà dels límits de l’estació. 
L’Experience 88 TI és l’esquí de Rossignol esquí polivalent, tot terreny, més 
versàtil, que fusiona l’ànima d’una màquina de càrving d’alt rendiment amb 
un perfil d’inspiració freeride, per oferir-te una fluïdesa més divertida i sen-
se esforç. L’LCT desenvolupat en competició, combinat amb la tecnologia 
Air Tip VAS, proporcionar un màxim de potència, estabilitat i control en tot 
tipus de condicions. Si veieu que us quedeu curts, per dalt encara teniu 
l’Experience de 94mm de patí  (45)

SALOMON                                www.salomon.com

S/ RACE RUSH Nou esquí d’alt rendiment en pista amb la tecnologia Edge 
Amplifier, reforç de doble làmina de titani, Rocker Full Camber i Compact 
Tip. És ideal tant per sentir la pujada d’adrenalina dels professionals en 
competició com per posar a prova les teves habilitats el cap de setmana o 
per fer càrving en una pista acabada de trepitjar. Calça la tecnologia Edge 
Amplifier, un sistema redissenyat d’esquí i interfície que dirigeix   la potència 
als cants per a una adherència instantània i un gir més eficient de l’esquí. 
Amb el seu nucli de fusta i base de competició, dues làmines de titani i 
la construcció Full Sandwich Sidewall, proporciona una gran estabilitat i 
potència a alta velocitat. Compta amb una espàtula compacta que ofereix 
més precisió i un inici eficient del gir, el que augmenta l’agilitat  (46)

S/ MAX BLAST Basat en la nova tecnologia Edge Amplifier, el Max Blast 
ha estat dissenyat per als esquiadors que busquen velocitat i precisió. El 
nucli de fusta ofereix un òptim nivell de rebot i estabilitat i filtra les vibra-
cions. Les dues làmines de titani, la construcció Full Sandwich Sidewall i 
el sistema de fixació ajuden a transmetre una màxima resposta. A més, 
la forma de l’esquí també ofereix precisió i fluïdesa en els girs, alhora que 
proporciona un rendiment extremadament precís sobre neu dura  (47)

QST 106 Rendiment en neu tova i dura, excel.lent adaptació al terreny, 
energia i resposta. El QST 106 és un bòlid per a neu tova que també ofereix 
girs estables i precisos en neu trepitjada i neu dura. El seu perfil All-twin 
Rocker predictible i flotant, i el seu nucli de fusta en 3D es reforcen amb 
C/FX 3 carboni per afegir potència quan la necessites. El nou esquí per 
a tot, que ofereix potència i estabilitat en totes les condicions de neu  (48)
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SCOTT                       www.scott-sports.com

SLIGHT 83 La temporada passada hi havia la versió 93 mm de patí i 
aquest hivern neix la versió de 83 mm. Una versió més civilitzada i enfoca-
da a la pista. Un esquí Al Mountain que rendeix molt bé en tots els viratges. 
Incorpora el Pro-Tip Rocker 250 que aporta una major precisió, mentre 
el revolucionari 3Dimension Sidecut garanteix un òptim rendiment en tots 
els terrenys. El nucli és de fusta, construcció sandvitx amb carboni, per a 
un esquí que negocia amb efectivitat i de forma fàcil els viratges, potent i 
estable, suau, però a la vegada efectiu. Té la versió de dona i si vols models 
més amples per dalt hi ha el de 93 i el de 100 mm  (49)

SPEEGUIDE 95 Un esquí de travessia molt lleuger, de 95 mm de patí, molt 
ràpid i manejable i que s’identifica molt bé amb els nous plantejaments 
actuals dels esquiadors que es passen a la muntanya, que demanen un 
patí ample i una fixació igual una mica més pesada que els esquís que són 
molt lleugers però buscant la neu més profunda. Àgil i divertit en qualsevol 
terreny, garanteix un esquí segur en tots els terrenys, gràcies a la versar-
tilitat, precisió i rendiment que li dóna el Pro-Tip Rocker 320, tant a l’hora 
d’esquiar com de foquejar (50)

SCRAPPER 95 Amb un nucli molt similar al Slight 83, amb carboni lon-
gitudinal i diagonal, molt ben construït, però amb twin tip, per aquells que 
busquen un esquí més juganer. Un esquí que els pugui servir per a tots els 
dies, per a pista, però que els dies de fora pista els pugui rendir de veritat. 
La cintura de 95mm i el rocker progressiu, present tant a la cua com a la 
punta, li dóna una òptima flotabilitat en neus toves, mentre que el camber 
(pont) tradicional és sinònim d’estabilitat. Un esquí que gira amb dolçor, 
que dóna una òptima flotabilitat i que també és lleuger. Hi ha la versió de 
dóna i un model júnior  (51)

(49)

(55)

(50)

(56)

(51)

(57)

(52) (53) (54)

STÖCKLI     www.stoeckli.ch

LASER AX Novetat d’Stöckli per aquest hivern. Esquí all mountain amb roc-
ker moderat a l’espàtula. Ideal per gaudir tant l’esquí de pista com damunt 
la neu profunda. La nova construcció Turtle Shell confort permet adaptar 
el comportament de l’esquí en funció de les exigències de l’esquiador. Un 
esquí que està més orientat a la pista, als viratges llargs i als esquiadors 
que els agrada anar ràpid, que es beneficia de la lleugeresa del seu nucli, 
encara amb més ‘pop’, però amb la mateixa estabilitat (52)

LASER MX Una altra novetat de Stöckli per aquesta temporada. Un esquí 
polivalent de pista. Construcció específica per a dona amb un nucli més 
lleuger i la flexió de l’esquí adaptada. Per la seva banda, la construcció Turt-
le Shell confort permet adaptar el comportament de l’esquí a funcio de les 
exigències de l’esquiador. Un esquí àgil gràcies a la lleugeresa del seu nucli, 
el que li dóna també una resposta més dinàmica, que veu la llum després 
de les aportacions de l’ex esquiadora de la Copa del Món Tina Maze (53)

OTHREE Esquí polivalent d’alta gamma ideal per esquiadors que busquin el 
confort per sobre de tot. Es tracta d’un esquí elegant, que respecta el medi 
ambient, tal com queda constatat amb la presència de fibres naturals, 
bambú i cautxú natural, amb insercions d’acer inoxidable. Un esquí que 
dóna un alt rendiment tant dins com fora de les pistes, que s’adapta molt 
bé a tots els nivells d’esquí, però que respón amb més eficàcia damunt les 
neus dures i treballades i que es troba més còmodes en els viratges llargs. 
La tecnologia sandvitx aporta una transmissió òptima de l’energia i màxima 
precisió (54)

VÖLKL                                         www.voelkl.com

DEACON 74 PRO BLACK El nou Deacon 74 Pro amb perfil rocker a 
l’espàtula i la cua representa una nova forma d’esquiar a la pista. Aquest 
nou esquí és una combinació de gran competitivitat i diversió, i permet 
enfrontar les corbes estretes amb gran agilitat i màxima creativitat. La 
construcció 3D Glass amb nucli de fusta contraxapada speedwall i titani, 
es presenta amb una estructura Sidewall i base P-Tex 4504. El nou UVO 
3D garanteix una alta absorció de les vibracions. La versió Pro es presenta 
amb acabat de competició aprovat per a la Copa del Món, amb una inclina-
ció de 0,8 ° en el cant pla (tunning) i 87,6 ° de canting, i una placa Marker 
World Cup de 10 mm. Màxima llibertat amb el màxim rendiment  (55)

DEACON 76 PRO El Deacon 76 Pro amb perfil rocker a l’espàtula i la 
cua representa una nova forma d’esquiar a la pista. Aquest nou esquí és 
una combinació de gran competitivitat i diversió, i permet enfrontar a alta 
velocitat les corbes llargues i estretes amb la màxima creativitat. La cons-
trucció 3D.Glass amb nucli de fusta contraxapada Speedwall i titani, es 
presenta amb una estructura Sidewall i base P-Tex 4504. El nou UVO 3D 
garanteix una òptima absorció de les vibracions  (56)

RACETIGER SL El Racetiger SL amb un nou sidecut és la primera opció per 
a qualsevol futur especialista d’eslàlom. Racetiger SL està fet amb tecno-
logia 3D.Glass, es presenta amb un nou i més ampli sidecut de 127 mm a 
la espàtula i 103 mm a la cua i sense canvis sota la bota, és a dir 68 mm. 
Aquest esquí carving ultra versàtil amb perfil Rocker està equipat amb un 
nucli Speedwall de fusta contraxapada amb la capa de fusta extra dura 
situat immediatament darrere de la paret lateral, per a una major estabili-
tat i adherència. Gràcia al sistema de fixacions rMotion2, compatible amb 
GripWalk, i la marxa tranquil.la garantida per UVO 3D, permet enfrontar 
fàcilment les corbes ràpides a la pista i fora de pista (5)


