
 
Kantavuus

 
Kantavuus pehmeässä 
lumessa reppu selässä 
kohtuullinen.

 
Leveiden kenkien 
kantavuus on lumikenkien 
parhaimmistoa, 
mutta pehmeässä 
puuterilumessa kenkä 
joustaa ja uppoaa 
hiukan syvemmälle kuin 
jäykkärunkoinen.  

 
Kantavuus armeijan mallilla 
kaikista upottavimpia kelejä 
lukuun ottamatta hyvä, silloin 
pitempi suksi parempi valinta.

 
Leveä suksi kantaa reppuselässäkin kohtuullisen hyvin.

 
Saatavuus:

 
Maahantuojan, Altai Skis 
Finlandin, verkkokauppa.

 
Jälleenmyyjät, 
Fimbulvetrin 
verkkokauppa.

 
Sukset: Sa-kauppa 
Side: jälleenmyyjät, 
Kuusamon Uistimen 
verkkokauppa. 

 
Retkivälinemyyjät.

 
Varaosat & huolto 

 
X-Trace -siteeseen 
saatavana pitemmät 
kärkihihnat isoille 
kengille.

 
Vähän rikkoutuvia osia, 
varaosia ei saatavilla.

 
Siteeseen saa varaosia: 
kärkiosia ja takajousia. 
Sukseen varakärki 
katkeamisen varalta.

 
Siteeseen saa varaosia. Tarvittaessa pohjan karvan voi 
vaihdattaa tehtaalla. 
 
Käyttövalmiit, ei tarvitse tehdä mitään ennen 
käyttöönottoa. NixWax Skinproof -hoitoainetta 
nousukarvalle, jos karvaan alkaa tarttua likaa. 
 
Käyttökertojen välillä sukset on hyvä nostaa sisälle 
kuivumaan, mutta ei lämmönlähteen lähelle. Karva ei 
pidä kuumasta. 

 
Muuta

 
Alkuperäinen 
liukulumikenkä, sliding 
snowshoe.

 
Fimbulvetr tarkoittaa 
skandinaavisessa 
mytologiassa ”talvien 
talvea”,  
ISPO-voittaja! 
Huom! Paras pito, jos 
liukkailla retkireiteillä 
liikkuminen arveluttaa. 

 
Edullinen perusmetsäsuksi, 
lisäarvoa kierrätyksestä ja 
tuunattavuudesta.

 
Karvapohjasuksia viedään Euroopan lisäksi USA:han, 
Kanadaan ja Japaniin. Kotimainen tuote.

 
Erityistä 

 
Kiinteä nailonpohjakarva.

 
Joustava ja kantava 
rakenne.

 
Perinteitä kunnioittaen 
pitkälle matkalle.

 
Kiinteä mohair-pohjakarva, hiihdettävämpi muotoilu.

 
Hinta

 
Siteellä: 389 €

 
299€

 
Sukset 25 € 
Siteet 98 € 
 
Suksien ehostamiseen 
hiomapaperia ja 
maalia. Liimaa siteiden 
kiinnittämiseen. 

 
Siteellä: 489 € 
 

 
Johtopäätökset

 
Loistava 
talviliikuntaväline 
päiväretkille takametsän 
mäkimaastoihin ja 
luonnontarkkailuun.

 
Lyhyet ja kätevät, 
pieneen tilaan mahtuvat, 
vaellukselle varalle ja 
leirikäyttöön, kuntoiluun 
ja päiväretkille. Tukeva 
ja pitävä, sopii myös 
huonommin liikkuvalle, 
nivelystävällinen. 
Verkkainen tahti sopii 
luonnontarkkailijalle.  

 
Hyvä ja edullinen suksi, 
lyhyehkönä melko ketterä. 
 
Hiihtovaellukselle, pitemmille 
lenkeille, upottavaan 
hankeen.

 
Loistava talviliikuntaväline päiväretkille takametsän 
mäkimaastoihin ja luonnontarkkailuun, joilla onnistuu 
myös viikonlopun hiihtovaellus (etenkin jos tavarat 
ahkiossa).

 
Missä 
parhaimmillaan 

 
Luontokuvaajalle!

 
Kuntoiluun ja 
luontoretkelle!

 
Kevään hiihtovaellukselle!

 
Takametsän hiihtoseikkailuihin!

 
Yhteystiedot 

 
www.altaiskis.fi 
www.altaiskis.com 

 
www.fimbulvetr.com 
www.extremesport.fi

 
www.sa-kauppa.fi 
www.kuusamonuistin.fi

 
www.oacsport.com 
http://skinbased.com
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             LIUKULUMIKENKÄ         LUMIKENKÄ                          METSÄSUKSI                               KARVAPOHJASUKSI  

 
Malli &  
merkki

 
Altai Skis Hok 145  
Myös lyhyempi Hok 125  
ja Balla, 100cm lasten 
malli 
Side: X-Trace Pivot 

 
Fimbulvert Rangr  
Saatavana myös pienempi 
Hikr-malli 

 
Käytetty  
puolustusvoimien  
metsäsuksi  
Side: Kuusamon Uistin 
Finngrip Easy

 
Suksi: Kar 147 
Saatavana myös lyhyempi,  
Wap 127-malli 
Side: OAC EA

 
Valmistusmaa / 
alkuperämaa

 
Suksi: Kiina 
Side: kokoonpano 
Suomessa 

 
Norja

 
Suksi: Suomi 
Side: Suomi

 
Suksi: Suomi 
Side: kokoonpano Suomessa

 
Mitat, paino 
siteineen:

 
Pituus: 145 cm 
Leveys: 12,3 cm (kärki) 
Paino: n.3800 g/pari

 
Pituus: 71 cm 
Leveys: 28c m 
Paino: 2216 g/pari

 
Pituus: 210  cm 
Leveys: 7 cm 
Paino: 1650 g/kpl =3300  
g/pari 

 
Pituus: 147 cm 
Leveys: 12,4 cm (kärki) 
Paino: 3600 g/pari

 
Värit

 
Ruskea

 
Musta, valkoinen, 
punainen 

 
Oman maun mukaan

 
Tummansininen

 
Pituus 

 
145 cm 
Myös 125 cm malli 

 
71 cm

 
210 cm 
Uusia: 210–310cm

 
147 cm 
Myös lyhyempi WAP 127 -malli

 
Pito, pitävyys

 
Pohjan nylon-nousukarva 
OAC Kar 147-suksea 
pitempi, ei luista aivan 
yhtä hyvin. Teräskantti 
auttaa sivuttaispidossa, 
nousukarva ylämäkien 
nousuissa ja jarruttaa 
alamäissä.

 
Pitävin vaihtoehto: 
jääpiikit pitävät myös 
jäisellä alustalla.
Sivuttaispito yllätti, 
terävä reuna pitää hyvin. 
Leiriaskareet ja taivallus 
jäisillä retkireiteillä (erit. 
jyrkät mäet) onnistuvat 
mainiosti.

 
Pito on kelistä riippuvainen, 
mutta sitä voi parantaa 
voitelemalla pitovoiteella 
tai kiinnittämällä irralliset 
nousukarvat. Tässä mallissa ei 
ole pitopohjaa tai uusimmista 
löytyvää nanopitopohjaa, 
mitkä helpottavat pito-
ongelmissa. 

 
Teräskantti auttaa sivuttaispidossa, karva ylämäkien 
nousuissa. Testattaessa esim. jyrkkä laskettelurinne 
nousi suoraan ylös ilman lipsumista. Pohjan 
nousukarva jarruttaa hieman alamäissä. Karva 
Mohairia.

 
Side

 
X-Trace Pivot 
Tukeva, portaattomasti 
säädettävä pumppuside. 
Tukee myös 
sivusuunnassa, joten 
laskeminen helpompaa.

 
Yksinkertainen remmiside 
ei ole erityisen tukeva. 
Jalkaterä saa hakea 
paikkansa maaston 
mukaan. Isokokoisille 
(48) kengille liian lyhyet 
remmit.

 
Kuusamon Finngrip Easy on 
helppokäyttöinen, kun säädöt 
on saatu kohdilleen: jalka 
vain painetaan siteeseen ja 
esim. sauvalla avittamalla se 
painetaan pois. Säätäminen 
onnistuu rukkaset kädessä. 
Side ei ole yhtä tukeva kuin 
X-trace tai OAC EA-siteet, 
mutta retkimäenlasku 
onnistuu.  
 

 
OAC EA 
Tukeva, portaattomasti säädettävä pumppuside. 
Tukee myös sivusuunnassa, joten laskeminen 
helpompaa. 
Käy myös suurikokoisille jalkineille. 

 
Sopiva jalkine

 
Käy lähes kaikkiin 
jalkineisiin. 
Isokokoisimmille 
saappaille saatavana 
pitempi kärkihihna.

 
Useimmat jalkineet 
sopivat aivan suurimpia 
kokoja (48) lukuun 
ottamatta. 

 
Lähes kaikki talvijalkineet. 
Tukeva ja jäykkä kenkä 
kiinnittyy siteeseen 
parhaiten. (Etukuppi voi 
asettaa rajoituksia kaikista 
isokokoisimmille kengille.) 

 
Käy lähes kaikkiin jalkineisiin. Siteeseen sopii X-Trace-
sidettä isommat jalkineet.

 
Hiihto-omaisuudet 

 
Verkkaista menoa, mutta 
suksi luistaa tasamaalla 
ja alamäessä. Ylämäessä 
pito on hyvä. Ei kovin 
suuntavakaa.

 
Ei voi hiihtää. Tukevaa 
menoa jäiselläkin 
alustalla, ei lipsu.

 
Parhaat hiihto-ominaisuudet, 
meno on suuntavakaata ja 
tukevaa. Mäkien laskeminen 
onnistuu kohtuullisesti tällä 
suksi–side-yhdistelmällä.  

 
Jalkavampi ja lyhyempi karva kuin Hok:ssa, paremmat 
hiihto- ja laskuominaisuudet. Ylämäessä pito on hyvä. 


