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j託neet niiden jalkoihin, OSin turhan-

kin pahasti.

Miten hyva voi karvapo匝Suksi par-

haimmillaan olla ja onko siit訪ielak託n

VOideltavan suksen haastajaksi? Sen me

halusimme selvitt託.

帥tasoisia ma○○eja

Valitsimme vertailuun eri valmistajien

車ksi kalleinta karvapohjamallia. Ta-

i, etta aiemman kokemuksen

1aadukkaampi suksi on usein

理yQs peruskuntoil担Ile paras valinta.

雪yysimme sukset suoraan valmistajil一

売a. Osa merkeista lahetti testiin kolme

eri ma11ia, OSa kaksi. Testiparit oli valit-

tu testihiihtajiemme painon mukaan.

Rossignolin testiparit hankimme jal-

leenmyyja舶, koska maahantuQjalla ei

Ollut testisuksia. Kaikki muut suksipa-

rit olivat uusia. Ensi kaudeksi Suomeen

muutamaan liikkees een myyntiin tule-

J頑Kastlen suksia emme saaneet testiin

mahdolliset lumioIosuhteet. P詣-

Simme hiihtam託n kovilla pakkasla-

duilla’kuluneilla r6ykkyisi脱uri11a, la-

dut tukkoon pyryttanee雌vitikeli11a,

j託liipalla ja vesikelillさ.

Testiryhmassamme oli kolme hiihta-

j託. Useamman tuhat kilometria vuo-

dessa hiihtiva maan karkijunioreihin

kuuluva 19-VuOtias kovapotkuinen kil-

Pahiihtaja, yli 2 OOO kilometria vuodes-

Sa hiihtavさkoulutettu hiihtovalment可a

Seka py6rean tomin kaudessa sivakoi-

Va aktiivikuntoilij a.

Suksia hiihti my6s 24 teStipaikalle

OSunutta kuntoil担a. Heidan tasonsa

Vaihteli muutaman kerran kaudessa la-

dulla kayv務ta satunnaisesta hiihteli-

j務ta massahiihtQja kiertav託n harras-

tajaan. Kaikkia suksia testasivat hyvin

eritasoiset hiihtaj at.

Kaikilla suksipareilla hiihdettiin jo-

kaisena p茄vana ja kaikissa oIosuhteis-

Sa. Hiihdetyt testirupeamat vaihtelivat

Vajaasta kilometrista yli 2O kilometrin

lenkkiin. Jokaiselle suksima11ille tuli

Vahint託n parikymmenta hiihtokertaa.

Jokaisen hiihtokeHan j乱keen hiiht垂

taytti testip6yt教i垂n, j ohon merkittiin

認容国
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棚VERTA間圧arvapohja§ukset

Pistei]la l-5 suksen vuorohiihtopito, Pi-

to ylinckeen hiihdettaessa, VuOrOhiih-

toluisto’luisto aIamakeen, kdyttdyty-

minen tasaty6nn6ss講ekfty]einen hiih-

dettavyys. Lisaksi kaikkien suksipari-

en Iaskunopeus mitattiin vauhdikkaas-

Sa Pitkassa alamiessきk ahteen kertaan.

Kaikista testip6ytal(irjoista Iasket-

tiin suksille pistekeskiarvot, joista saa-

tiin lopumset arvosanat. YIeisarvosana

laskettiin keskiarvosta, johon painotet-

tiin suksien pitoa ja hiihdettavyytta.

Ladulla huomattavia erqja

Jo ensimmalsella hiihtokerraIla seIvi-

Si, etta SuksimaIlit ovat yIl抽avin eri-

laisia. Osa on suumiteItu selvasti pito

edelIa’OSa luistoa painottaen. Joiden-

kin kanssa on pyritty siihen, ettine toi-

misivat mahdo11isimman monessa ke-

]issa’OSa On tarkoitettu vain hyvakun-

toisille laduille.

Suksien hiihtotuntumassakin on ero-

ja. Kotimaiset merkit, kiteelainen Kar-

hu ja heinolalainen peltonen, muistut-

taVat tuntumaltaan voideltavia suksia.

Pitoalueelta mataIammat keskieuroop-

PaIaiset Fischer, Salomonja Atomic rea_

goivat hiiht垂n liikkeisiin passiivisem-

min. Molemmi11a tavoiIla voi valmis-

taa hyvia suksia’S鵬kyse on hiiht郵n

mieltymyksista.

Nopeasti selvisi sekin, etta kaiki11e

hiiht判Ie ja kaikkiin keleihin loistavaa

testivoittajaa ei joukosta 16ydy. Paras-

kin I(arVaPO匝suksi on aina kompro-

missi’jossa painotetaan jotain ominai_

Suutta jonkun toisen kustannukse]Ia.

Testin k計kikoImikkoon vaIikoitui

koIme hyvin erityyppista suksimallia.

Atomicin C9 0Ii koko joukon tasapai-

noisin suksi’kaikilta ominaisuuksiltaan

hyva vaikkei miss託n suhteessa aivan

huippu. se toimi kohtuuIIisesti kaikis-

Sa keleissa selke託vesikelialukuun oト

tamatta. C9 0n Vahva osoitus s虹e, etta

V拙la laatuongelmistakin karsinyt Mi-

ka Myllylan vaI亡akauden ykk6smerk-

ki osaa edelleen tehd誼ienoja suksia.

Fischerin kolmikosta parhaaksi nou-

Si joukon halvin Twin Skin Pro. Laadul-

taan se on varsin ]thella kahta kalliim-

Paa ma11ia’mutta erOttuu ndsta eduk-

Seen Silla’etta Siina on lapi suksen kul-

keva olas’joka parantaa suksen toimin-

taa seIv益ti kosteilIa keleilIa.

Karhun NoWax Skin 2OO oli ainoa

Selv益ti uutta ajattelua edustava suksi

kokO teStipakassa. sen luistoaIueet on

Pinnoitettu opti Fast -materiaalilla華-

SeeSSa On nanopimoite, joka eroaa pi-

tonanopinnoitteista paremmin luista-

Vana. Mam on my6s ainoa suksi koko

joukossa’jota ei tarvitse luistovoidella,

Vaan SiIle riitt説]uistoaIueiden putsaus.

Karhun NoW技Skinin pito oIi aivan

Omaa luokkaansa koko joukossa. se

Sai kdytinn6ssきjokaisella hiihtoker-

raIla taydet pisteet pito-Ominaisuuk-

Sistaan kaikilta testaajilta. Loistavan

Pidon hintana on I(uitenkin nihkeきmpi

luisto’jossa suksi hivisi mui11e. Kunto-

hiihtajalle suksen luisto kuitenkin riit-

t託mainiosti.

Tehdasva賞misteisista suksista testi-

joukossa erottuivat seIvasti kark61a畦i-

Sen Custom skin sukset. Ne tehd託n

hiiht翫n mittojen ja hiihtotavan mu-

kaan myyntipistee]la - aSiakkaan oman

testin kautta joko voideltavien tehdas-

Suksien pohjiin tai asiakkaan omaan

Suksipariin.

Tuloksena on tおm務uksi, joka toi-

mii hyvin kdyttきja11een. TestissさCus_

tOm Skin sul(Set karsivat siita, e鴫ne

eivat osuneet tarkasti testiryhma畦is-

ten mittoihin. Edukseen ne erottuivat

kuitenkin hankalissa keleissa ja eten-

kin maralla ladulla’jossa suksien lapi

kuIkeva olas osoitti hy6dyI]isyytensa.

Joukon selvasti viimeisiksi jalvat

Madshusin kaksi mallia. Ensimmaisi-

n油iihtopaivin緑ukaan ei saanut niita

toimimaan keIvoIIisesti. Pito oIi surkea

ja sukset levottomia hiihdettさvii T。Sti_

ruPeaman puolivalissatehty pitokarvan

Pinnoitus paransi Madshusin toimintaa
Selvasti, ja sen jalkeeme toimivat kos_

tea重la lumella siedettavきsti.

珊aisia suksia e「i hiiht卸書1e

Testaamastamme joukosta 16ytyy var-

masti hyva pari jokaiselIe karvapoh-

jasuksia etsivaIla - ainakin jos hyvak-

Syy niiden rajoitteet. Etenkin vesikeliト

Ifuseimmat skinit hyytyvat, eikiniis-

ta ole nanopitopohjien tapaan liisteri-

keIien sukseksi.

Toinen skineja kiusaava ominaisuus

On ]yhyt pidon viive. Tamatarkoittaa si-

ta aikaa, joka kuluu potkun alussa kar-

e pa「askjn

karVaSuI(Sj o

aina kOmPrO

SukSjparin v:

tuiisikin aIoit

Omjsta tarpe

ほhtjen. oma

toteI(niiI(ka j:

OIosuhteet, j(

hjiht務vail(ul

eniten. osaa¥

Sul(Sjl(auPPia,

testimahdo=j

SuuS Varmista

Oil(ean Parin

i6ytymisen,
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E「i葛ai§et karvat

音iくa「VaPOhjasuiくSet tuしivat muutama vuosi sitten ma「lく-

iくinoiししe, Iくun SuiくSivaしmista」at innostuivat lくOlくeiしemaan

しasiくetteしu- 」a teしema「Iく-SuiくSien nousuiくarVQja perintei-

Sen hiihtotavan maastohiihtosuiくSiin. Periaate on ylくSin-

iくe「tainen: POtIくaistaessa iくarVa nOuSee PyStyyn ja ottaa

lくiimiしatuun,しiukuessa se taipuu suiくSen SuuntaiseiくSija

しuistaa.

1くa「vat kiinnitet滝n sulくSeen 」yrSittyyn uraan teip岨a.

i〈a「iくeaSti ka「vat voidaan jaIくaa Pituuden jaしeveyden

muiくaan Seiくa Sen mulくaan OnIくO POhjassa ylくS=evea vai

iくaiくS=くaPeamPaa lくarVaa, Testisuksissa iくa「Vqjen pituus

Vaihteしi v糾ししa 37-48 cm, Yhden iくa「Van maししienしeveys

Oしi 3O-38 mm ja kahden iくa「Van malしien 15-17 mm.

Suurin osa vaしmistajista Iくaytt託yhta,しeve託Iくa「Vaa.

Tehdasiくineista vain Fische「eissa on iくaiくS=くaPeamPaa

iくarVaa. Samaa 「atiくaisua lくさyttaa mittatiしaussiくin〔担te-

iくeVa iくa「lく6し乱alnen Custom Siくi.

Itse lくarVQjen mate「iaaしi on iくeinolくuitumohairia, iくaiIくlくi

ma「lくiくino肌a oしevat iくa「Vamateriaaしit on tehtyしasiくette-

しusuksiin, Nuiくan Pit…dessa, jaylくiくyydessa ja ku山tus-

iくeStOSSa On Suuria er。ja. Osa ei kestalくuin pari sataa

kiしometr憎, OSaししa hiiht瀦moninkertaisen matI〈an, Kailくiくi

IくarVat VOi vaihtaa. Sen voi teett託suiくSilくauPPiaaししa tai

lくateVamPi voi vaihtaa lくa「V∂t itse,

Lahivuosina ma「lくlくino岨e todennalく6isesti tuしee

maastohiihtoa varten lくehitett蝉ka「vqja, joissa mate-

riaaしinしiscksi n軸d露n muitalくin uusia ratIくaisuja. iくarvat

VOidaan esime「kilくSijaiくaa uSeamPaan OSaanja samassa

Suksessa voi oししa eri pituista ja j効くIくyista nuiくIくaa Pito-

aしueen ei osissa.

SiくinisulくSien toiminta vaihteしee lくeしien, lumenしaadun

jaしadun lくu…On muiくaan, iくaiiくIくi testim拙mme oしivat

Parhaimmiししaan hy-

V乱しa, IくOVaPOhjaiseし-

しa uudenしumen paiく置

iくaSしaduししa. I「onista

iくyししa, Oしosuhteissa,

joissa pitovoiteしu on

iくaiiくlくein heしpointa.

Sen si」aan kuしuneet

しadut, Vanha iくarIくea

しum主eteniくin tyklくiしu-

ml,j流しiippaisetしadutja

VeSiiくeli ovat iくarVaSuiくSiししe

myrlくiくya. Samoin irtoしumIja

Vitikeしi hyydyttavat monet siくi-

nitしahes hiihtoiくeしvottomllくS主

Slくinien toimintaan va=くe岨a keしeiししa

Vailくuttaa ne匝teIくij託: SulくSenjaしiくaVuuS, Pitokar-

Van Pituusjaしeveys selくa Se OniくO SuiくSeSSa Oしas karvqien

産油ssき,

」aしiくaVamPi suiくS主Siis iくeSIくeしt訓くOriくeamPi 「aiくenne,

Siet瀦pa「emmin irtoしuntaja vesiiくeしia, mutta ei v乱tt着-

matta pida yhta hyvin iくOValしaしaduししa Iくuin mataしampi

SuIくSi. Sama nyrlくiくis露nt6 pateeしyhyemp諦n pitolくar-

Va∂n, Lyhyempi on pa「empi vaiiくe岨a iくeしe肌a, mutta Sen

Pito ei ole yhta hyv訓くuin pidemm緬lくarVan"

Vitiしumeししa ja etenlくin vesiIくeしi=a toimiVat Seしvasti

Pa「haiten ne suiくSet, joissa o旧くalくSi eriししista, iくaPeamPaa

karvaaja niiden v軸ssa oしas, eしi Custom Slくin mittat主

しaussulくSetja testin halvin Fischer Twin SIくin Pro. OnIくin

eriiくOista, etta Fische「 on poistanut oしaIくSen lくa冊mmista

malleistaan, Ratiくaisu ei pa「anna pitoa, mutta heiIくentaa

toimintaa ongeしmaIくeしe皿a seしvdsti.

e Ka「vQjen

muotoja mitta

Vaikuttaa SukSen

toimivuuteen

kuin eriIaiset

Pitovoiteet tavaI-

1iseen sukseen.

Tama kannattaa

huomioida sul(Sia

VaIitessa.
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題閣
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の岬V囲丁肌U圧arvapohjasuk§et

Van taipuessa pitoasentoon. Vaikka ky-

Se On millis ekunneista, kokenut hiihta-

ja havaitsee sen pidon epavarmuutena

eika uskalla luottaa sukseensa.

Epavarma tunne voi vieda hiihtamト

SeSta rentOuden ja on suurimpia syita

Siihen, miksi monet kilpahiiht…時t vie-

roksuvat skineja jopa haヰOitussuksina.

Testin suksissa vain Karhun luistoalu-

eilta nanopimoitettu NoWax Skin nap-

PaSi latuun kiinni heti potkun alussa

kuin voideltava suksi.

固Sl(1NISuKSIA VAし1TTAESSA on hy-

Vaksyttava se, etta Parhaatkin skinit

OVat aina kompromissi. Yhdestak誌n

karvapohjamallista ei ole kaikkien ke-

1ien yleissukseksi. Sen takia on tarke-

託m託ritella, mihin kaytt66n sukset

tulevat.

Suksien valintaan vaikuttavat ennen

kaikkea se, missa ja millaisi11a laduilla

hiiht説, Seka. oma hiihtotaito. Osa tes-

tisuksista toimii hyvin kovapo坤aisil-

la pakkasladui11a, joista p説see nautti-

man Po面ois-Suomessa lahes koko taト

Ven, mutta Samat Sukset hyytyv誹ete-

1an kuluneilla laduilla ja vesikeleissi

Osa suksista toimii nautittavasti hy-

V乱1a tekniikalla hiihtav瓢1e aktiivihar置

rastajille, OSa taaS SOPii v紬emman hiih-

tava11e kuntoil担Ile. Oma taso kannat-

taa kertoa suksikauppiaalle rehellisesti.

Koska sukset ovat yksi16ita ja sk血i-

Sukset ovat valinnan suhteen herkem-

Pia kuin voideltavat, Suksia olisi hyva

P謎sta testaanaan ennen ostop託t6s-

ta. Ja mielell諾血juuri sita paria, jonka

On hankkimassa.瑚

0§A §UK§獲§TA ON

SUUNNiTELTU

SELVA§丁看PITO

EDELしA, 0§AしUI§TOA

PA看NOTTAEN ,

緩
頚
鱒
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㊥しきhes kaikki nyI(yai.

S蘭evaihtoeht同

音i〈uしuttajia iくiusa…ut Sidesota sa-

しomonin ja Rottefeししan elj SNS- ja

NNN-Standa「dien v糾しほon p露tty=yt

j細くjmm講en voittoon.

I〈… RottefeしIan patentit vanhenivat

muutama vuosi sitten' aしkoi my6s Sa-

しomo= tehda sen Iくa=SSa yhteensopivia

Siteitaja hiihtoIくenIくiき, SuIくSiin saa vieしa

Vanhqjen on句en iくanSSa tOimivia

SNS-Site庸一mutta maししi on v計etymきs-

Sa mariくlくinoiしta" Uusia monQjaja siteita

hanIくIくiessa lくa…attaa sovimOししa sii「tya

NNN-PuOしeししe.

Useimmat siteet ovat =yIくy詣n sjir-

「ettaviき" N鵬voi sii「t託eteenp引n

Pidon pa「antamiselくSi ja taaIくSeP引n

山stonしis託miseiくSi, Se voidaan tehdき

joko e「冊seししa avaimeししa tai nostamaし-

しa osaa siteest引くaSin. Tきma omistuu

heしposti my6sしad… Va「「eししa,

Osassa testisuiくSia o旧くiしpahiihta-

jien suosimia Rottefeししan siteita seIくa

Fis⊂he而ja Rossigno冊yhteisen Tu「-

namic-malljn siteitき. N訃den siteiden

Sii「to vaatii suiくSe= Ottamista jaしasta,

mutta se o…istuu heしposti my6sしad…

Rottefeししan e「冊seしし訓く細くipy6「拙a

VaruStettu Move-Side on marlくiくinoiden

heしpoin s冊ettava,ja sen voi sii「t託

SukSia i「rottamatta. Moven haittapuo-

しena on muita sjteita suu「empi painoja

Iく細くipainoisuus, joIくa muuttaa suiくSen

tasapainoa. Muita siteita pjdempi ra-

iくeme my6s j効くjst露sulくSen IくeSIくiosan

ja saattaa vail〈uttaa hiihdettavyyteen.

Vastaavaししa periaattee=a toimii

my6s IくeVytrakenteisempi jaしyhyempi

Atomic巾a Saしomonin Iくdyttama Shift

in -Side. Se o= heしppo sij「t詣my6s

SulくSetjaしassa, eika se Moveaしyhyem-

Pana ja lくeVyemPana Va=くuta yhta paし-

jon sulくSen tOimintaan.

Siteiden siir「ettavyytta ma「Iくkino主

daan sIく面suksien IくanSSa VOimaIくlくaiし_

la v描te岨a, jopa v乱ttamatt6m訓き

Ominaisuutena. Sitee= Sii「「ettきvyys

On lくyしし引くateValisきomi=aisuus, mutta

Suksie= On tOimittava hyvi= Side pe-

「uSaSennOSSa. Sii「tきmista vo=くaytt託

hanlくaし肌a lくele肌a, mutta Sen aV皿a ei

VOi muuttaa huonosti toimivia suksia

Pa「emmiiくSi, lくyse on hienosa§d6stき.

1くailくissa testisulくSissa oしi sii「rettavat

Siteet, ja sijrtamist訓くOkeiしtiin kaiiくIくien

SuiくSien I〈anSSa. i〈aiIくiくi sidema冊toim主

Vat hyvin, ja lくaiIくIくia o冊eしppo sii「t論.

Siteiden siirto ei muuttanut yht瀦n

Suksea me「lくittav務ti paremmaksi mis-

S託= Oしosuhteissa' Vailくka saattoi pa-

「antaa hiihdettきvyytta hieman.



§uk§ien hoito

音l〈a「vapohjasuiくSia myyd薄n usein huoしtovapaina suiく-

Sina, mita ne eivat oしe. SulくSet Vaativatしuistovoite山n,ja

niiden iくarVat On Pidettavきpuhtaina. I〈arvQja voi my6s

iく米itelしa siihen ta「iくOitetuilしa tuotte皿a, Se pa「antaa n正

㌦∵　dentoimintaa.

Iくarvatしii〈aantuVat hiihtaessa. LiIくainen lくarVa ei toim主

Vaan Sen Pito heilくlくeneeja maraししaladuしIa IくarVa imee

itseensa vetta heしpommin. Sen vuoI〈Si siく面aしue on puh-

distettava s託nn6ししisesti.

PuhdistulくSeen lくa…attaa lくaytt諸Siihen tarlくOitettuja

nesteita. Tavaししiset voiteenpoistoaineet血ottavat Iくar-

Van POhjastaしiiman, jaしenIく皿a siくini saattaa 「ulしautua i「ti

SuiくSeSta.

Putsaaminen on yiくSinlくe「taista: PaPeri tai iくuituしiina

iくOStutetaan neSteeししa ja lくa「Vaa Pyyhitaanしuistosuun-

taan,教くu…eS Se On Puhdas. Senj細くeen IくarVan annetaan

iくuivua, ja suIくSi on taas vaしmis hiihdettav乱くSi,

SeIくさpito ettさしuisto parantuvat,jos iくa「Van Pinnoit-

taa. T組緬on useita eri vaしmistajien tuotteita, joista mo-

net my6s estivat iくa「VOja vettymista pehmeilくSi.

Me pinnoitimme testi「upeaman puoしiv訓ssa kailくiくi

SuiくSet IくOtimaisen Optiwaxinしuistonauhaししa,jota muun

muassa maaiしman suurin pitoIくa「VaValmjstaja sveitsil訃-

nen Pomoca suositteしeeja myy my6s omaししa tuotemer-

iく肌滝n. TarjoしIa on iくUitenIくin useita muitaiくin hyvia tuot-

teita samaan ta「iくOituIくSeen.

Luistonauha on heしppoja nopeaしaittaa. Se iくiimite-

t耗n voiteしu「audaししa iくOiくO SulくSen mitaししe, my6s sIくiniiくa「-

Van P託ししe, Senj訓くeenしuistoa山eet ha巾ataan ja iくa「Va

Vedet託n va「ovasti my6t氷arvaan samaしIa voiteしuha「-

jaししa, iくOiくO OPe「aatio lくeSt詣suiくSien putsauIくSen j細くeen

aししe viisi minuuttia suiくSipa「ilta.

iくa=くlくien testisuIくSien toiminta pa「ani iくさsitteしyn j乱-

iくeen:しuisto iくaikiししa seしvisti, Pito osalla huomattavasti,

Suu「in muutos oしi testin訊くuP割vinal組es lくeしvottom岨a

Madshusin sulくSi=a, jotlくa iくおitteしyn j細くeen Oしivat seし-

Vおti pa「emmat.

O KarvasukSet kannattaa puhdjstaa s瀦nn釧isesti. My6s

karVOjen kasitteiy siihen ta「kOitetuilIa tuottei=a parantaa

Suksien toimivuutta,



SUKSl馴VALiN丁AAN

VA音KU丁丁AVA丁ENNEN

KA皿KEA §E, Mi§§A JA

M音しLA漢§1しLA LADU漢LしA

H○○HTAA, §EKA OMA

Hl音HTOTA音丁O,

¥二

ARVOSTELUPERUSTEE丁

" MittaustuしolくSet, IくOIくeetja testaa-

jien a「viot on Iくiteytetty sulくSien e「i

OminaisuuIくSia lくuVaaViiくSi a「vosanoilぐ

Si (asteiklく0 4-10). Ne toimivat ainoas-

taan tam緬testin puitteissa, ja面ihin

Vail〈uttaVat Seu「aaVat teiくijat:

Vuorohiihto: SuiくSien toimivuus vuo-

rohiihdossa tasajseしIa ja loivissa yしa-

m蔀ssa e「i山mioしosuhteissa jaしamp6-

tiしoissa,

Y脂m割(ipito: SulくSen Pito vuo「ohiih-

dossa jy「kempiin yしamakiin eri tasoisil-

しa hiiht卸ししa.

Alam割(iluisto: Luistomittausten iくeS-

kja「VO iくahdeしIa e「=asIくjjaししa selくさtestit

e「冊mp6tiしoissa ja e「i iくOiくOisissaしas-

iくuissa.

Vuorohiihtoluisto: Suksenしuisto

VuO「Ohiihtoしiu’ussa tasaiseししa,しoivissa

aしamaissa ja iくeVyissa yしam訃ssa.

Saty6nn6ssa, t6iくIくiiく6 suIくSi sii「「ettdessa

Painoa eteen.

Hiihdett着vyys: SuI〈Sen hiihtotuntuma,

heしppohiihtoisuus ja valくauS e「i oIosuh-

teissa.

漢TAUしUl(OSSA on esitetty, m旧さpa主

noa「voししa eri arvosanat vaikuttavat

しopu旧seen yしeisarvosanaan. Painotus

edustaa verta冊testin teIくij6iden lくa-

Sitysta e「i ominaisuulくSien tEirIくeydes-

ta tassa suiくSi山oiくaSSa,
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LOPPUARVOS丁E叫Ka「vapohjasuk§et

A丁OMIc

闘
い草寄主魚楽室蘭器S器葵

Hihtaこ649 ∈

しisatietqj a :

WWW.atOmic.com

S Testin tasapa主

noisin suks主Ei Pa-

raS miSSaan Omト

naisuudessa, mut-

ta iくaiiくissa ka「ki-

P瀦ta. Ei yhden-

I〈託n testi「yhma-

し講emme yiくiく6s-

Vaしinta, mutta j○○

lくa iseしIa iくakiくOSe-

na. Suksenしaadu-

iくaS runiくO tOimii

aiくtiivisesti ja kes-

t託kovemmassa-

iくin vauhdissa.

Heしppohiihtoi-

nen suks巾OIくa On

hyva vaしinta my6s

iくuntOiしijaししe, jo-

iくa haしuaa satsata

laatuun, Erinomai-

nen iくOVaPO山ai-

Seししaしaduししaja to主

mi i〈OhtuuしIises-

ti useimmissa lくe-

しeiSSき.

Hyva vaし而a

Pitiく岨eしeniくe岨e,

joiden a"くana iくeli

usein vaihteしee.

Levea iくa「Vainen

SuiくSi on kuiteniくin

VaiiくeuiくSISSa m三上

raししaしumeししaja ve-

Sikeしissa sen toi-

minta hyytyy,

p Ak描v誼標調でO子

碕a l′e

HUONOA

. toim川ta m計訓alumeiia

★★★★★

「l§C帖R

丁面n鮒nRace

閣駁警醗談話途茎※磁聴・(ぶ‾、i

Hinta: 399 C

しisat ietQja :

fischersports.

COm/白

書i〈esiくihjntai-

nen FiSCher nousi

meriくl〈j∩sa yiくiく6-

SelくSi niin testikoし一

mikiくOmme iくuin

「yhman uしI〈OPuO-

しisten testaa」ien

しjsto肌a,

Seon omina主

SuuiくS冊aanしaheししa

merlくin muita maし-

し句a, mutta tOimii

細さi薄seしvきstiしaa-

jemmaししa iくeしiaしu-

eeししa selくa huono-

lくuntOisimmiししaしa-

duilしa. Twin Skin

Race oniくin tu「-

V〔肌inen valinta

PaUon hiihtaviしIe

l〈untOilUoilしe.

Syynきt前知0n

Se, etta maししiSSa

On muIくana Oしas,

joiくa POiStaa lくOS-

teutta ja pa「antaa

SulくSien tOimintaa

Ongeしmaiくeleissa.

FISChe「eista seし-

Vdsti pa「as vaしin-

ta hiiht5」乱しe, joiくa

haluaa vain yhden

Pe「inteisen suiくS主

Pa「in.

ト概」ntOilま佃lle,

a kti海筋拙句謝e

HUONOA

. vaikeuksissa uudelia

iumeiIa

KARH∪

NoWaxSkin 200
十七瀧※琴翁譲戦連票雰券や」

Hinta: 389 C

(iしman sjdetta)

しisatietpja :

WWW, IくiteensulくS前

書i〈a「hu NoWax

Skin on siく面nja

nanosuiくSen yhdis-

teしma, joIくa tOteu-

tuIくSeしtaa n poilくiくeaa

Seし∨きSti testin muis-

ta sulくSista,

Pidon osaしta

NoWax Skin oしi iくOiくO

testjn seしI〈eaSti pa-

「as ka博ししa輔ht卸ししき

ja kaikissa oしosuh-

teissa. Se lくuiten-

kin antaa tasoitusta

he=くOmmi岨aしuis-

toししaan,

H=htotuntumaし-

taan suiくSi muistut-

taa mielしyttav乱-

しa tavaししa voideしta-

Vaa SulくSea, Varmaa

Pitoa arvostavaし-

しe h両面喧ししe help-

PO Vaしinta. SuIくSen

na nopinnoItett喧

しuistoaしueita ei ta「輸

Vitse voideしIa, jo-

ten suIくSet Vaativat

Vahemman huoし-

toa kuin muut testin

Siく面t.

Uutta ajatteしua

edustava sul(Sjmaししi,

josta voi veiiくata tu-

しev∂n taしven myyn-

ti menestysta.

トPeγ1(S庇加o雄ia手

Ie, a妬諦視mtof紅

ja lle Jiisteγ誼eJei届1

師二　　　　　　　臆臆臆臆臆臆臆臆臆二ノ

HW航
. todeila hyva pito i〈aikissa

Oiosuhteissa

HUONOA

. luisto, etenkin l〈uiv訓a

iumeila

Fl§CH亡R

向inS剛

S岬dmax

医薬鱗醸祭主単二や三‾ i

Hinta: 679 C

(iしman sidetta)

Li satietqja:

fische「spo「ts.com川

音Fische「in maail-

man cupista tuttu…

iくisasuiくSen 「unkoon

tehty maしIi henkii

しaatua. Huipputason

「u∩lくO VaStaa hiih-

totuntumaしtaan hy-

V託, VOideしtavaa iく主

SaSuiくSea.

Pa「haimmiししaan

Speed Max3D on

kov拙aしadulしa ja

Seliくeissa pakiくaS-

iくeしissa. S肌oin on se

l軸es hyv計voideし-

tavan suI〈Sen Ve「Oi-

nenja hyva vaしinta

jopa lくilpahiihtaj紅

しe t「eenipa「=くSi, Toi-

SaaIta suksi on pa「-

haimm岨aan iくaiiく-

kein heしpoimm肌a

VOitelukele旧さ, m主

iくきしaittaa pohtimaan

kaし=in suiくSen hanlく-

iくjmisen mieしek-

Iくyytt5.

Fische「 on poista-

nut oしaiくSen lくaし帖m-

mISta maししeistaan, ja

Sen VuOlくSi ne ovat

VaikeulくSissa irtoしu-

meしIa ja vesikeしissa.

Oしas saattaa hy-

VIniくin palata Fische-

rin huippum〔岨eihin

taman iくauden j乱-

Iくeen.

トAktiiγ子

庇庇Oil壬ial′e,

k咋)a描庇と殖Ile

確UONOA

. toimint∂ uudeiia iume=a

ja vesikeIissa

中子‾‾‾‾田

P各町ON剛

銅nP「o
仁愛蕊鴎義謹製詩択類義禿発議想議題

Hinta: 3OO C

(iしman sidettき)

しis靴ietqja:

PeしtonensIくi市

O Peしtosen tes-

t=くOしmikon haし-

Vin maししi on heしpp

hiihdettavさja toi

しaajaししa keしjaしueeしし

Etenkin suIくSea teS

tanneet vahemma

hiihtきvat lく…tO時

Pitjv沸siita.

Eduししinen suIく-

Si on tasapaino主

nen koIくOnaisuus.

Se e=oista miしし詣n

O a-∂しueeししa mutt

toim=くOhtaしaises-

ti vesiIくeしiaしulくuun

Ottamatta iくaiiくis-

Sa teStioしosuhteIS-

Sa. Ves=くeしissきiしe-

Ve訓くa「Va kynt=くO

teassaしadussa niin

etta hiihtaminen

muuttui todeししa va

iくeaksi.

1くeしpo vaしinta, jo

hyv引くSyy Sen, et-

ta suksen omina主

Suudet eivat riita

aiくtiivik…tOiしijo岨e

ta=〈OVaVau htiseen

VuO「Ohiihtoon e主

iくa SulくSi pelaa ves主

lくeし肌着.

Malしi on oししut yIく

myydyimmist訓くa「-

VaSuksist∂ uSeam-

man kauden ajan.

トK硯to噂alle

一一一一二

HYV捕
・ pito

. laaja kelialue

軸UO‖OA

. toiminta vesjkelissa

[テ千丁‾二二

田
嶋
閏
月
‖
日
脚
鞠
醐
門
醐
酬
園
日
間
闇
悶
悶
同
軸
圏



§Aし0‖0‖

S Lab Carbon

Hinta: 699 C

しisatietQja :

Salomon.com

獲Hyv氷untoiseしIa la-

duししa kaししiimpi Saしo-

mon oしi yksi testin

mjeししyttaIVimpi善hiih-

dettavほ. 1くevyt suIくSi

toimiiしeppoisammas-

Sakin hiihdossa mut-

ta lくeSt託my6s kova一

Vauhtisempaa poしke-

mista,

PitIくa jaしevea sk主

nika「va antaa heしpon

jaしuotettavan pidon

mutta toisaaしta t6Iくkii

n冊Pahasti tasaty6n-

n6ssa, ettej suksia voi

SuOSiteししa k時ahiihtき-

川e harjoitussuksiksi,

VaikIくa muuten Om主

naisuudet 「iitt割sivat,

∨剛くelissa ja m講し-

しaしaduしIa moしemmat

Saしomonit oしivat vai-

keuIくSjssa. Pitka jaしe-

Vea ka「vaしaahasi,ja

VaiIくka eteneminen

Onnistu画ela joten-

kin, hiihtaminen oしi

tahmeaa.

Hyv掴sa Po山ois-

Suomen keskit∂しven

PakIくaSiin IくOhtaしais-

ta vauhtia hiihtavきin

i(untO時an suksipak一

iくaan,

トA繭iγ掘拙句樋lle

HUONOA

. ei toimi vesikeIissa

I★★★　囲

「l§C晴間

巾inS剛

Ca「bon P「o

芋喜田芸欝　　　　　　　もつ、え

Hinta: 299 C

しis乱ietqia :

fische「spo「ts.com川

音Leppoisampi ve「Sio

maaiしman cup -taSOn

isoveljest論n. Heし-

POmPi hiiht滝, mut-

ta samaししa havi託hie-

man iくa=くissa muissa

OminaisuulくSissa.

Hyva vaしinta palion

hiihtきV緬kunto=Uan

Suksipakan vahvistuiく-

Seksi, jos suksen ra-

joitulくSet huomioi. Ei

Pa「haimmiししaan ko-

VaVauhtisessa vuo「o-

hiihdossa, mutta 「au-

haししisemmassa tah-

dissa mieしIyttava hiih-

dettava.

Samat ongeしmat

kuin lくalしeimmaしIa F主

SChe「皿a: e「inomai-

nen niissa keしeissa ja

しadu肌a, jo肌a voiteしu

On kaikIくein heしpointa,

ja toisaaしta vaikeuk-

Sissa vitiしumelしa seka

vesikeしissa,

Fische「in ja Rossig-

noしin kayttama Tuma-

mic-Side vaatii huo-

しe川suutta. 」os sitee-

Seen j流i「toしunta, Se

Saattaa j諦dきhieman

aulくi ja pahimm皿aan

irrota hiihtきessa.

トP的0れ筋庇寄り謝e

血n to碑a lle

HYV輔
. mie=yttava hiihtotuntuma

HUO‖OA

. toiminta uude=a lumeIla

ja vesike=ssa

し★★★　囲

A丁OM書C

田
圃鰐　　草　堂留岳ここ≡一三三∃

Hinta: 499 C

しisatietqja :

WWW.atOmic.com

音Atomic on seしvas-

ti onnistunut uus主

en suIくSimaししiensa

kanssa muutaman

Vajkean vuoden j乱-

Iくeen ,

Haしvempj Atomic

muistuttaa paLion

Iくaししiimpaa C9-maし-

しia, mutta On hie-

man sit着heil〈Om-

Pi joIくa Suhteessa.

Pauon hiihtav訓e

C8 on turhan山on-

teeton suksi, jon-

I〈a Ominaisuudet ei-

V誹Oしe parhaimmiし-

しaan IくOVaVauhtises-

Sa hiihdossa.

Hyv冊aしaduiし-

しa C8 on heしppo-

hiihtojnen suiくSi, jo-

ka totteしee hjiht三時a

しeppoisammassakin

Vauhdissa. Pehmei」

しきしaduiししa suI〈Sen

toiminta he=くkenee

Seし∨おti.

Atomicin ja Saしo-

monin iくayttama Sift

In -Side oしi mieししyt-

tava tuttavuus. 1くe-

Vytja va「matoimi-

nen side oしi testin

heしppolくaytt6isin.

ト棚くれtOnまialね

軸UONOA

. toiminta irtoIume=aja

m計訓訓aduiia

I★★★　田

KARH∪

XCa「bon Skin

田　　聖単二雲讃鍵田日　　　　日

Hinta: 479 C (iト

man side請訓

しis乱ietqja :

WWW, kiteensuksi.fi

O I〈a「hun kaししein

testimaししin skini on

mieしIyttava hiih-

dettava ja tuntu-

maしtaan muistut-

taa voideしtavaa

Suksea. Laadukkaa-

Seen 「unlくOOn teh-

ty suIくSi on heしppo

lくさSiteししき.

Pidonし6ytym主

nen vaatii kuiten-

kin aktiivista hiih-

tamistきeika suiくSi

SOVeししuしeppoisaan

hiihteしyyn. i〈ova-

Vauhtisessa hiih-

dossa 「aja tuしee

VaStaan taSaty6n-

n6ssa; PainopiS-

teen vienti eteen

kiしpatasu「issa saa

SulくSen t6ki(im託n.

Muiden Karhu-

jen tapaan toimii
kohtuuししisen hyvin

my6s vitiしumeししa ja

VeSikelissさ主

Hyva vaしinta

SuiくSipaIくan jatIくOk-

Si hiihtaj乱しe, jon-

lくa hiihtotekniikka

On kunnossa, mut-

ta aika tai into sulく-

Sien voiteしuun tiu-

iくaSSa.

トAk部γ擁unt〇十

的alle

HUONOA

. pItO Vaat= E ktiIViSta

hiihtoa

l★★　　囲

CU§丁OM §KI

R Zymax

患田螺騒圏園田田園細田二二二二三三三三三

Hinta: 288 C (iし-

man sidettき)

しis靴ietqja :

WWW.Pitoka「va,fi

漢Custom Skin to主

nen maししi oli sel-

V善Sti testin haし-

Vin suksija hinta-

しaatu-Suhteeしtaan

keしpo valinta.

Rossignoしin

edu冊seen pito-

POhjasukseen teh-

ty ma冊on heしppo

hiiht瀦ja toimii hy-

Vin hanIくalissakin

keしioしosuhteissa.

SuiくSen tOimin-

taしaajaしIa keしiaしu-

eeしIa seしittyy aina-

kin osin sen kes-

kiosassa olevasta,

Rossignolin kayt-

tam務ta, kumimai-

SeSta Pitoaしueesta.

Muutaman Iくe「-

ran taしvessa eriしai-

Sissa oしosuhteissa

hiihtav乱しe maini-

Ot Suksetja suosi-

teしtava vaしinta ai-

noaksi perinteisen

pa「iksi.

Raskas「unkoinen

Sukii ei oしe pa「-

haimmiししaan kovas-

Sa Vauhdissa.

トPerl」Sj(撮れtO雄-

ja lle

軸W柵
・ edu=inenja

Va「matOiminen yieissuksi

. toimji hyvin vesikeIjssa

軸UONOA

. ominaisuudet eivat 「iita

aktiivik…tO冊j訓e

i★★　　囲
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LOPPUARVOSTELU

Hinね: 369さ

し輔t坤aこ
WWW, kiteensuksi.fl

O Tasapajnoinen

SuksiJossa ei ole

selke鵬heikkouksia

muttei my6sk詣n

SeLkeita vahvuuk-

Sia. Hintaしuokkan-

Sa Suksista pa「hai-

ta vajkeissa oしosuh-

tejssa, VeSikeLjssa ja

irtolumeしLa seka ku-

し…e肌a Ladu肌a

Ominajsuuksien-

Sa PuOしesta mah-

do帖ne∩va冊鴫」o-　音

譜

藩

HYVAA

. toimjj laaj訓a Iくe=aIueelia

HUO‖OA

● Pitovaatij hyv託

hijhtotei〈niiki〈aa

Karv叩ohja§uk§et

P各町ON馴

冊「a C

己は回田嶋田報国鶴田親電は圏閣

Hinta: 360 C (iし-

man sjdettき)

Lis酢ietqia :

Peltonensk前

書Hiihtotuntumaし-

taan voideしtavia

SuIくSja mujstutta-

Va maししl,丁着ma on

SeIくa Vahvuus etta

Ongeしma. Aiくtiivis-

ta hiihtamjsta vaa-

tiviin suksiin tottu-

nut hii匝時P滝see

nopeasti sinu=く-

Si Peしtosten kans-

Sa・ Toisaaしta pidon

し6ytaminen eten-

Iくin vuo「ohiihdossa

Vaatii t6itきe=くa S臣

ti oししut kailく肌a Iくe-

しe冊引くOVin hyva.

Vuo「ohiihdos-

Sa yしきm氷een suIく-

Sja oしi v剥くeaa Saa-

da pitam託n, eiIくa

Siteiden siirto lくO「-

jannut ongeしmaa.

1estjparissa oし-

しut, Slく面sulくSien

jhmesiteena marlく-

Iくinojtu Rottefeししa

Move -Side saat-

toj jopa heiiくent露

SulくSien toimintaa.

Se teiくi pa「jsta hie-

man lく細くipa血oi-

Senja mahdoしし主

SeSti jaylくistj suiく-

Sen iくeSiくiosaa,

lnf「a C on vaIくaa

hiihdettきva.

トK撮れtOilUa鵬

巨二二回

p害し丁ON剛

冊「a X

ここ舌己的圏電離覇お〇日間田塑

Hinta; 490 C (iしman

Sidettき)

しis紬etqjaこ

Peしtonenslくi高

音Peしtosen lくaししein

testim拙oしi par-

haimm阻aan hyv紅

IaladuしIa 」a SeしIくe-

米sa paiくIくaSeSSa.

NijssきsulくSi piti pa「-

haitenja sen om主

najsuudet p瀦sivat

es肌e, SuiくSi viih-

tyy lく0VaVauhtjses-

Sa hiihdossa vahva-

POtiくuise両ii帖萌n

aししaja oしi yIくSi tes-

tin parhaita sul〈Sia

lくOVaししa paIくiくaSしa-

duししa.

SuiくS=くuitenkin

Vaatii niin alくtjivis-

ta hiihtきmistき, et-

tei siita oleしeppo主

Saan leniくIくeiしyyn

edes taitavaししe hiih-

t卸ししe.

iくuしune肌aしa-

du冊a, jrtolumessa

」a VeSilくe岨a maししi

Oしi vailくeui〈Sissa, e主

i〈a Sita saanut toi-

mimaan tyydytta-

VきSt主

i〈isasuksen lくaし-

taista pa「ia ets主

V祖e, Pitovoiteしua

V乱tteしev乱しe, lくOVa-

VauhtiseしIe hiihta-

jaししe Iくeしpoしisきsuiく-

SivaしiiくOimaan,

トAktiiv雄uれtOi-

碕a lle

巨二二回

RO§§16‖Oし

R一銅n X-山m

自由電報臼田種田園田堅=雲量

Hin書a: 4与9 ∈

Lis靴ietqja :

rossjgnoし.com

漢Haしvempi Rossig-

noしmuistutti paUon

i〈aししiimpaa isoveL

je論n, Se Iくuitenkin

Pit=くaiIくissa oしosuh-

teissa hieman pa-

remmin, mutta ha-

Vjsi山istossa,

Vuo「oh=hdossa

SuiくSi on mielしyttきva

ja muistuttaa hyv乱

しa tavaししa voideしta-

Vaa Pe「inteisen sulく-

Sea. Yしきmckipidossa

しyhyt sIくinil〈a「Va ei

toimj 「iittきv緬hyvin

eiiくa Siteen sii「tam主

nenIく露n auta 「iit-

tき∨さsti.

Tassさiく瀦n sulく-

Sipa「issa Move-S主

de ei auttanut on-

geしmalくeしe肌a ja sai

POhtimaan, Oしisivat-

IくO Sukset toimineet

Pa「emmin l〈eVyem-

m乱しきperussiteeししき.

Ves=くeしissきja i「-

to山me=a maし-

しi ei toimI Pa「haaし-

la mahdoししiseししa ta-

Vaししa.

トK肋でOi噂alle

巨三二二回I

§AしOMON

§囲xeSkin

毒舌間

Hinta: 450 C

Lis乱ietqia :

Saしomon,COm

漢Saしomonin S Max

-SulくSien mate「jaa-

しista 45 p「osenttia

On Pulloniくe「aylくSeS-

ta saatua lくierratys-

muOVIa.

itse suIくSet OVat

lくeVyet ja mieLしyttき-

Vat hiiht講. Neon

Vaしmistettu seしlくe-

isti pitoa painotta-

en,しuiston iくuStan-

nuiくSeししa,

lくevytja heLppo-

k善ytt6inen Sjft ln

-Side on vaしmiiIく-

Si asennettu tahきn

maししiin.

Heしppohiihtois-

ta suiくSea etSiv乱しe,

muutaman Iくe「「an

VuOdessa hyviししala-

du肌aしenlくiくeitev乱しe

iくuntOiし直しIe lくeしpo

Sukset,

Pa「haimm肌aan

Seしlくejss苦paIくkasIくe-

leissa, Sen Sjjaan iくe-

Vatau「jnIくOOn Lap-

Piin tai eteLan p山s-

keしeihin huonompi

Vaしjnta ,

Iくovavauhtises-

Sa hiihdossa suk-

Sien ominaisuudet

loppuvat lくeSIくen ja

しeppojsampilくin ta-

Saty6nt6 t6iくIくil Pa-

hasti.

トK競わぬi印alle

巨二二回

〇

〇

〇
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RO§§i6‖Oし

R-Skin Premium

時み※紹輔諭日韓電報は臼田国電田圃墜酸

Hinta: 729 C

しisatietQja :

「OSSignoし.⊂Om

音Testin toiseiく-

Si kaししein suiくS主iく主

SaSulくSen 「unlく○○n

vaしmistettu Ros-

SignOしoし=evoton

hiihdettava, e主

iくa Oししut eduiくSeen

miss託n oしosuh-

teissa ,

Luiston osaしta

Se Oしi testin Pa「-

haita suiくSjaja kesti

myos aggresslivis-

ta tasaty6ntamis-

ta, HeilくlくO PitO te-

iくi kulteniくin maし-

しjsta 「asiくaanja va主

iくean hiihdettavan,

eししeiしatu oししut ai-

Van e「inOmaiSeSSa

IくunnOSSa,

Rungonしaadun

」a OminaiSuuiくSien

PuOしesta mahdoし-

llnen Vaしinta p露-

OSin tasaty6nt6a

hiihtav乱しe massa-

hiihtolhin taht裁-

V乱しe iくjlpahiiht明し-

しe ha巾oituspariI〈Si,

Vesiiくeし岨aしe-

Ve引くa「Vainen ja

mataしap「ofiiしInen

SuiくSi oしi vaiiくeulく-

SiSSaja muuttuiしa-

hes IくeしvottomalくSi

hiiht茄.

トAk描γ沈uれtO子

朽a lle

CU§丁OM §KI

RX-ium

Hinta: 498 C (iしman

Sidetta)

しis乱ietqja:

PitoIくa 「Va ,fi

■ Custom Siくin mit-

tatiしaussuiくSet OVat

tehdasmaししeja ta「-

iくemmat hiihtajan

Painoししeja hiihto置

tavaしIe. Mulくana Oし-

しeista pareista iくum-

Piiくaan ei oししut pa「-

haimm岨aan test主

iくOしmiIくOlしemme, ja

SiiくSi ne Saivat hie-

man tasoaan mata-

しammat pisteet.

「bisa∂しta tiしaa-

maししa」a iくOehilhta-

m乱し舌Custom Slくiしtき

VOi saada itseししeen

hyvin toimivan slくi-

niPa「in○ ○sa pe「us-

kolmjkiくOmme uしiくO-

PuOしisiSta teStaajis-

ta anto=くin suiくSiししe

iくO「Iくeat Pisteet.

Maししi e「oaa sa-

maan runlくOOn teh-

dysta Rossigno-

しin tehdassulくSeSta

eduIくSeen huomat-

tavast=aajemmaししa

iくeしia山eeししa toimi-

Vana, Tamajohtuu

lくaytetySt訓くahden

lくarVan ja oしaiくSen

maししista.

Custom Si〈iしtEI

VOi my6s t畦ta iくa「-

VQjen asennuiくSen

Omaan SuiくSiPa川∩,

トAk硫γ視軸加O子

的a l′e

軸UO‖OA

・ hyvin tari(lくa hiiht卸n

mitO川e

巨　　[園

MAロ§HU§

Race P「o

Hinta: 439 C (iしman

Sidetta)

しis甜etqja :

madshus,COm

音Madshusin mo-

しemmat ma冊j割-

Vat teStin hann岨e.

Ensimm割sten p乱-

Vien palくiくaSIくeしeiSSa

ja kuしuneiししaしaduiし-

しa ne oしivat pahim-

milし∂an tOdeししa va主

iくeita hiihdett苦via.

SuIくSissa ei oしe Iくeu-

しap務SSき0ししeniくaan

Oしasta, ja se teiくee

hiihtamisestきしe-

votonta. 」atiくuVaS-

ti tuntuu, lくuin sulくSi

karlくaiSi aしta.

1くoiくemuS Oしi sa-

ma e「itasoisiししa

hiiht卸ししa, n而tes-

tiryhm乱しきmme

iくuin suiくSia hiihta-

neiししきpaiIくalしe osu-

ne岨a iく…tO叫Oiし-

しa. iくulくaan ei oしisi

vaしinnut itseししeen

Madshuseja,

Ladun iくOStUeS-

Sa Madshusjt aしiくO主

Vat iくuiteniくin toi-

mia seしv務ti pa「em-

min. iくa「vojen put-

SauiくSen ja iくaSitte-

しyn j細くeen haしvem-

Pi ma岨, Race P「O,

0しi hetiくitt乱n lくeし-

VOししinen hiihdetta-

Vき. TamきS∂i ep引-

しem託n Madshusin

lくayttam緬lくarVan

しaatu∂.

トK撮れtO噂alle

HUONOA

・ tOim= iくaPeaiia keliaIueeila

・ pito

巨　　[園

MAD§HU§

Re軸e3.O

Hinta: 569 C (jしman

Sidetta)

Lisatietqja :

madshus.com

鵜Madshusin lく主

SaSulくSen runlくOOn

tehty Redしine 3,0

0しisi oし山t testin ke-

Vyin sulくS主mut-

ta parissa iくiimi oし-

しut Rottefeししa Mo-

Ve -Side nosti sen

painOa"

VaiiくIくa SulくSen

muista po=くiくeaVa

Vaahtoydi nra iくe…e

henIくi=aatua, iく0-

IくOnaisuutena se j訃

jopa haしvemmaししe

MadshusiしIe.

M計乱しき, Iく0Va-

POhjaiseししaしadulしa

Pari tOimi iくOhtuuし-

tisesti muttej edes

Siししa noussutjou-

iく0n h緬tap瀦sta.

Muuten hien句a

ja heしppohiihtoisia

Pe而teisen suiくSia

Vaしmistavan Mad-

Shusin slくinien 「o-

mahtaminen tes-

tin h組t和露h緬sai

ep副しem露∩, SOPii-

iくO nO巾aしaissulくSi-

en muotoja 「unl〈O-

「aiくenne yしip託t託n

iくarVaSuiくSilくSi.

トAktiivikuntoi〇

時ia lle S
密

室

電

HUONOA

. toimii vain lくaPea=a

keiiaiueelia

・ pit〇

十　　　回

㊤ suksen iuiston

lisきksi pinnotetun ka「van

Pito-Ominaisuudet ovat

Seiv誌ti paremmat.

圏
tm,fi/Suksivert∂iしu

§kini§uksien

huo葛to

音Videossa iくe「「Otaan ja

OPaStetaan Vaihe vai-

heeしta Iくa「VaPOhjasuiく-

Sien huoしto iくateVaSti

しuistonauhaししa,

Nauhan avuししa pln-

noitetaan iくOiくO SuIくSi

niin luistoaしueen lくuin

Pitoiくa「Van OSaしta.

⑪ Ka「vapohjaul(Set

Vaativat iuistovoitelun ja

niiden karvat on pidett5-

Va Puhtaana, kertoo Axa

S〇両れen.

響
素
餐
山
賀
八
つ
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