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La paraula túning, malauradament tan de moda d’un

temps ençà, sempre ha estat relacionada amb el món

de l’esquí i el surf de neu. El que passa és que des de

l’arribada del càrving la seva importància ha estat més

gran. Abans, amb els esquís tradicionals,  sinó es feia

túning als esquís no passava gran cosa, ja que funcio-

naven pràcticament igual abans de fer-los que des-

prés, però amb la geometria dels esquís de càrving, el

túning s’ha convertit en una part molt important de la

correcta preparació dels esquís. De fet, el mateix Marc

Gombau, diu que si no es tuneja l’esquí no funciona.

Què és el túning

Però, pot ser que t’estiguis preguntant, però que és el

túning i perquè serveix. Quan diem fer túning volem dir

angular la cara del cantell de la part de sola, i això

damunt la neu es tradueix en una pressa de cantells

molt més suau, permetent que l’esquí sigui més

maniobrable. Però, com tot en la vida i l’univers del

taller, abans de fer túning s’han de vigilar uns paràme-

tres. El túning es fa en funció del tipus d’esquí, de la

tècnica de l’esquiador, del seu físic i també es podria

dir que va en funció de l’estratègia de l’esquiador, en el

cas que aquest es dediqui a la competició. Per exem-

ple, en teoria un d’eslàlom hauria d’estar més angulat

que no pas un de gegant. �

Tuneja els esquís

Quan parlem de tunejar
els esquís no t’estem ani-
mant a afegir-los uns ale-
rons o uns colors massa
cridaners. Tampoc volem
que els dotis d’altaveus,
ja que el que pretenem
és que la pressa dels
cantells sigui la correcta.
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Aquí es pot veure com angulem el cantell de la sola.�



Túning 3

Es col·loca la peça damunt el cantell i es fa el túning.

S’està fent servir una llima, i per tant el preparador

d’esquí el que va fent quan la passa, és anar donant

mica en mica l’angulació correcta als cantells. Sap

quan ha arribat al seu objectiu perquè, si l’skiman ha

fet bé la seva feina, ja no pot llimar més. 

* Amb la col·laboració d’El Taller. www.eltaller.info,

Rosselló, 68-70, i 93 322 92 14.

Túning 1

El primer pas és el de rectificar perfectament l’esquí.

És a dir, deixar la sola respecte al cantell perfectament

plana, que no tingui angulació, i al mateix temps

estructurem ja la sola. Aquest procés el duem a terme

amb una màquina rectificadora de pedra. Com molts

altres camps del taller, el túning es pot fer a màquina

o a mà. 

Túning 2

Per fer-ho a artesanalment es necessiten els clips de

tuning. N’hi ha de variables –en una mateixa eina tens

vàries angulacions–o els fixes, on cada clip és una

angulació. Normalment es fan servir clips de tuning

variables, ja que una mateixa eina permet vàries angu-

lacions i el preparador d’esquí (skiman) no ha d’anar

tota l’estona canviant la llima. Per fer el túning es

col·loca la llima dins, i se li dóna l’angulació, l’angle

que cada persona necessita, i s’aplica a l’esquí; però tot

depèn de la persona que vagui dalt, del tipus d’esquí,

del pes que tingui aquesta persona i del seu nivell

d’esquí. 
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