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3-680

KORTFELL
Spar deg selv for smøringsproblemer og klisterklin. Bruk Montana Kortfell. Meget
godt egnet på ski med litt smørespenn. Fjell-, tur-, langrenn og barneski passer
ypperlig med Montana kortfell. De skal sitte fra hælen og framover. Er de for
lange er det bare å kutte dem. Lag bakenden halvmåneformet så sitter limet
bedre. Fellen festes med en rem litt foran der du har tenkt fellen skal sitte. Dra
fellen bakover til den buede stålplaten sitter fast og fest limsiden til skisålen. Bruk
Montana Beskyttelsesstrømpe når fellene ikke er på skiene.

ANT

3-674

3-680

30mm

3-680

50mm

369,459,-

NYLONFELL
Nye nylonfeller med ekstra god gli. Nylonfeller er slitesterke og sitter meget godt
på alle typer snø. Laget av silikonimpregnert nylonbust som hindrer glippetak og
som glir framover. Lim på innsiden som fester fellen til skisålen. Lett å legge på og
ta av. Ved normalt bruk bør limet friskes opp etter et år. Bruk Montana
Beskyttelsesstrømpe når fellene ikke er på skiene. Selges i lengder: 2 m. for 30 og
40 mm. Alle bredere feller er 190 cm lange.

ANT
3-674

30mm

3-674

40mm

3-674

50mm

3-674

59mm

549,649,749,849,-

MONTANYL CUT & GO TAILCLIP
Ny fell og nytt feste! Montanas nye fell til brede ski kommer med nytt fremfeste
som passer alle typer randonèe-, telemark- og alpinski. Sammen med Tailclip
bakfeste får du en fell du kan tilpasse perfekt til din ski. Fellen formskjæres slik at
de passer skiens form. Bruk de medfølgende Montana Beskyttelsesstrømpene når
fellene ikke er på skiene.
Fellen kommer i fire str og fem bredder:
S: 143-156cm
M: 155-168cm
L: 167-180cm
XL: 179-192cm
100mm, 120mm, 130mm, 140mm, 150mm

ANT
3-685

100mm

3-686

120mm

3-687

130mm

3-688

140mm

3-689

150mm

1999,2099,2199,2299,2499,-

FESTER
Fester til feller. Kombifeste har elastisk framfeste og bakkrok.
Bakkroken festes med nagler Fronten kan reguleres slik at fellene kan
brukes til forskjellige skilengder. Skipiercingen brukes som framfeste.

ANT

3-654

3-652

Kombifeste 35mm

3-652

Kombifeste 50mm

3-628

Kombifeste 65mm

3-671

Skipiercing

299,349,349,249,-

FELLELIM
100 g tube for oppfrisking eller nytt lim under fellen. Skitt og gammelt lim bør
fjernes før man legger på nytt. Når fellen er helt ren og tør legges et tynt
jevnt lag med lim.

ANT
249,-

3-651

FELLEIMPREGNERING, VOKS

Gjør at fellene glir bedre og hindrer kladding. Strykes på mot hårene.
Kan også brukes som skiglider. Består av parafinvoks og silikon.

ANT
199,-

3-653

FELLEGLIDER, GLIDE PLUS

Impregnering for skifeller. Enkel å påføre. Gir nytt liv til gamle feller og
hindrer dem i å bli våte. Forbedrer gliden på fellene. 75 ml.

ANT
299,-

3-624

BESKYTTELSESSTRØMPE
Smart måte å oppbevare feller på som gjør det svært enkelt å ta fellen av og
på skiene. Laget av et stoff som ikke setter seg i limet. Man trenger ikke å ta
fellene ut av beskyttelsesstrømpene under lagring siden de puster godt slik at
fellene tørker. Spesielt når det blåser er dette kjekt siden det hindrer limet på
fellen til å feste seg til alt mulig annet enn skisålen.
ANT
299,-

