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RIPSTICK
TOUR 88
CODE ADKJPV21

109

164(13.7), 171(15.6),
LENGTH RADIUS
178(17.4), 185(19.4)
WEIGHT 1380 +/- 80g (178)
SYSTEM/PLATE Flat
BINDING C-RAIDER 12 - 97 mm
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powder

PROFILE Amphibio

Carbon Bridge Technology,
360° Sidewall, Laminated
Woodcore, Carbon
Reinforcement, Fiberglass

GEOMETRY 129

slow

intermediate

PROFILE Amphibio

CARBON BRIDGE
TECHNOLOGY

slow

SKI LEVEL

Elan Ripstick Tour powstały z myślą o miłośnikach touringu poszukujących najwyższej jakości nart
freeride’owych o nieco niższej wadze, tak aby sprawdziły się również w trakcie podchodzenia.
Zaprojektowana od podstaw seria spełnia najwyższe standardy pod względem jakości jazdy
i zachowuje funkcjonalność potrzebną w trakcie podchodzenia. Tajemnica naszego sukcesu tkwi
w technologii Carbon Bridge – to rewolucyjne rozwiązanie polegające na umieszczeniu na poszyciu
nart karbonowej rurki, która – zwłaszcza podczas jazdy z dużą prędkością lub w zmiennych
warunkach śniegowych – stabilizuje narty i eliminuje wibracje. Co ważne, nie obciąża dodatkowo nart.

Nowa technologia Carbon Bridge
Technology
to rewolucyjne
rozwiązanie
New Carbon–Bridge
Technology,
is a
polegające
nasolution
umieszczeniu
poszyciu
revolutionary
where na
a single
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która
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rod placed
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dampening, and vibration absorption
stabilizuje narty i eliminuje wibracje.
through the tip.

SKI LEVEL

LEKKI SPRZĘT DLA ŻĄDNYCH PRZYGÓD

TERRAIN

CARBON BRIDGE
CARBON BRIDGE
TECHNOLOGY
TECHNOLOGY

fast

TECHNOLOGY

Carbon Bridge Technology,
360° Sidewall, Laminated
Woodcore, Carbon
Reinforcement, Fiberglass

GEOMETRY 128

88

108

156(14.8), 163(15.6),

LENGTH RADIUS 170(16.8), 177(17.6),

184(18.8)

WEIGHT 1230 +/- 50 (170)
SYSTEM/PLATE Flat
BINDING C-RAIDER 12 - 91 mm
33
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CODE_ DTTB0121
WEIGHT_
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WIĄZANIA ATK
DLA ELAN SKIS
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Confident
and efficient
Bezpieczne
i komfortowe

305 g

DIN_ 5-12
HELL ADJUSTMENT _ 25 mm
BRAKE OPTIONS [MM]_ 86/91/97/108/120

Carbon
RAIDER
12 to12jedne
najlżejszych
The
Carbon
RAIDER
is onez of
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freeride’owych
12-stopniową
skalą
DIN. Przednia
touring
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brakes,
część
wzmocniona karbonem.
on
the wiązań
market.została
The carbon-reinforced
toe pad
Aluminiowa
rama,
pięta
i strategiczne
elementy
ensures
optimal
edge
pressure
distribution
sprawiają,
że to niezawodny
sprzęt
while
the aluminum
frame, heels,
andna lata.
essential parts kick the performance and
durability to the next level.

WALKING MODES_ Flat/ +27,5/ +30/ + 44/ + 49 mm

GENIALNA JAKOŚĆ & NISKA WAGA
Seria wiązań tourowych ATK wyprodukowanych dla Elana spełnia najwyższe, światowe normy – zarówno pod względem
funkcjonalności, jak i designu. Lekkie, niezawodne i łatwe w użyciu. Niezastąpione w górach.

MATERIALS_ Alu 7075, Stainless Steel, POM, 30%
Carbon Fiber Composite

E
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TECHNOLOGY_

HEEL ELASTIC TRAVEL_12 mm (E.R.S.)
OPTIONAL_ Freeride Spacer

RAIDER 12 DEMO

Jakość i bezpieczeństwo stanowią najważniejsze
aspekty, gdy mowa o sprzęcie tourowym. Dlatego
właśnie wiązania Elana projektowane i testowane są
w laboratoriach ATK. Każde wiązanie musi spełniać
określone standardy, tak by – gdy to konieczne –
bezpiecznie wypięło. Do produkcji wykorzystujemy
wytrzymałe aluminium, które sprawdza się przez lata
użytkowania. Jak się domyślacie, brak reklamacji
oznacza dla nas brak kłopotów!

Nieustanne wprowadzanie ulepszeń i poszukiwanie
nowych technologii przynosi bardzo widoczne
efekty w postaci kolejnych patentów i oryginalnych
rozwiązań. Metalowe części wiązań ELAN by
ATK wytwarzane są za pomocą maszyn CNC
gwarantujących najwyższą precyzję, niezawodność
i niską wagę. Z tego właśnie powodu produkty te są
poszukiwane i doceniane na całym świecie.

MADE IN EUROPE

SERVICE - 360°

Wiązania ATK to gwarancja lekkości,

Cały proces produkcyjny (od konceptu po logistykę)
kontrolują włoscy specjaliści. Mamy zatem
gwarancję najwyższej jakości, oryginalnego designu i
doskonałych technologii.

Rozległa wiedza i wysokie kompetencje techniczne,
indywidualne podejście do każdego przypadku i
szybkość działania zespołu ATK to mocne punkty,
dzięki którym mamy rzesze zadowolonych klientów.

Wiązania ATK BINDINGS® to synonim doskonałości –
są niezwykle lekkie, wyróżniają się najwyższą
jakością i są bardzo funkcjonalne. Ogromny potencjał
wiązań sprawia, że to jeden z najbardziej pożądanych
produktów na rynku. Unikalny i gwarantujący
najwyższy poziom uprawiania sportu.

niezawodności i poczucia, że w góry
zabierasz ze sobą najlepszy sprzęt.

CODE_ DTTB0221
WEIGHT_

NE

TECHNOLOGIA I INNOWACJE

450 g

DIN_ 5-12
ADJUSTMENT _ 60 mm (30 toe, 30 heel)

RAIDER
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najbardziej
compact
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lightning-fast
speed.rozmiaru buta.
wiązań do każdego

BRAKE OPTIONS [MM]_ 86/91/97/108/120
WALKING MODES [MM]_ Flat/ +27,5/ +30/ + 44/ + 49
MATERIALS_ Alu 7075, Stainless Steel, POM

TECHNOLOGY_

E
E
S

HEEL ELASTIC TRAVEL_ 8 mm (E.R.S.)

RAIDER 10 DEMO
Range
expert
Solidne
i bezpieczne
CODE_ DTTB0521
WEIGHT_

NE

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO
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Multi
User Innovation
Uniwersalna
innowacja

380 g

DIN_ 4-10

RAIDER 10
12 DEMO
DEMO istoanieco
prostsza
wersja
RAIDER
convenient
variation
wiązań
Raider1210Demo
Demo.
PosiadaIt większą
of
the Raider
binding.
has an skalę
regulacji wlength
zakresie
dopasowania
buta – aż
extended
adjustment
range which
80 mm.aSprawdzą
każdym
modelem
adjusts
staggeringsię80z mm
to assure
butów! any boot sole on the market will fit.
virtually

SEE
PAGE 78
FOR POLE
SPECS.

ADJUSTMENT _ 80 mm (30 toe, 50 heel)
BRAKE OPTIONS [MM]_ 86/91/97/108/120
WALKING MODES [MM]_ Flat/ +26,5/ +40

Opatentowany system wypinania CAM RELEASE SYSTEM® znajduje się
w środku tylnej części wiązań tourowych. Ułatwia wpinanie butów oraz –
gdy zachodzi taka konieczność – powoduje pionowe wypięcie butów.

TECHNOLOGY_

HEEL ELASTIC TRAVEL_ 10 mm (E.R.S.)
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RAIDER TWEENER 5
Free
junior dla najmłodszych
Wiązania
CODE_ DTTB0621

NE

SYSTEM WYPINANIA CAM

MATERIALS_ Alu 7075, Stainless Steel,
POM, 30% Carbon Fiber Composite

MODW
EL

TECHNOLOGIA

290 g

SYSTEM WYPINANIA CAM

WEIGHT_

Specjalna konstrukcja przedniej części wiązań, dzięki której na ich
elementach nie gromadzi się śnieg, lód lub inne zanieczyszczenia.

ADJUSTMENT _ 50 mm

DIN_ 1,5-5

RAIDER TWEENER
TWEENER 55 istothe
pierwszy,
w pełni
RAIDER
first fully
kompatybilny
dedicated
PIN system
system wiązań
binding dla
for dzieci
juniors
i juniorów.
Ważą
g. Najlepszy
and
tweeners.
At zaledwie
290 g per290
piece,
it enables
wybór dlatouring
młodych
entuzjastów
górskich
younger
enthusiasts
to follow
and
wypadów
– lekkie
niezawodne.
explore
nature
and imountains
completely and
comfortably.

BRAKE OPTIONS [MM]_ 75/86/91/97/102
WALKING MODES [MM]_ Flat, +50 mm
MATERIALS_ Alu 7075, Stainless Steel, POM,
30% Carbon Fiber Composite

System charakteryzujący się nową geometrią przednich
części wiązań.

HEEL ELASTIC TRAVEL_ 10 mm (E.R.S.)

SYSTEM MAGNETYCZNY
STABILIZUJĄCY PIĘTĘ

TECHNOLOGY_

ION CRAMPON

FREERIDE SPACER

KEVLAR CORE LEASH

Przede
Safety
firstwszystkim bezpieczeństwo

ELASTYCZNY SYSTEM REAGUJĄCY
NA UDERZENIA LUB NACISK

CODE_ DTTC0121

CODE_ DTTC0121

CODE_ DTTC0421

WEIGHT_ 68 g (91mm)

WEIGHT_ 29 g

WEIGHT_ 15 g

SIZE_ 75/86/91/97/102/108/120

COMNPATIBLE_ C-RAIDER 12 (skis over 94 mm)

System gwarantujący swobodne wygięcie nart – bardzo
skuteczny podczas zeskoków i działania dużej siły nacisku.

COMNPATIBLE_ all bindings
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Prosty system magnetyczny, dzięki któremu pięta jest
bardziej stabilna.

MODW
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ŁATWY SYSTEM WPINANIA
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RIPSTICK TOUR W
Elan Ripstick Tour powstały z myślą o miłośnikach touringu poszukujących najwyższej jakości nart
freeride’owych o nieco niższej wadze, tak aby sprawdziły się również w trakcie podchodzenia.
Zaprojektowana od podstaw seria spełnia najwyższe standardy pod względem jakości jazdy
i zachowuje funkcjonalność potrzebną w trakcie podchodzenia. Tajemnica naszego sukcesu tkwi
w technologii Carbon Bridge – to rewolucyjne rozwiązanie polegające na umieszczeniu na poszyciu
nart karbonowej rurki, która – zwłaszcza podczas jazdy z dużą prędkością, lub w zmiennych
warunkach śniegowych – stabilizuje narty i eliminuje wibracje. Co ważne, nie obciąża dodatkowo nart.
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TECHNOLOGY
NIESPOTYKANA
DOTĄD
STABILNOŚĆ

Freeride’owa dusza
Ripstick Tour 94 W zaprojektowane zostały dla
pań, które szukają najwyższej jakości lekkich
nart o szerszej talii. To narty, które warto zabrać
w najbardziej odległe zakątki gór, w głęboki śnieg.
Model, który stworzyliśmy na bazie doświadczenia
i wiedzy – mamy niezwykle lekkie, lecz genialnie
jeżdżące narty. Sprawdźcie sami!

