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Spesialstrukturering blir gjort for å optimalisere glid på skiene. 
Sålene blir først slipt plane. Dette skjer under lave trykk og hastigheter slik at 
man får minst mulig ujevnheter under sålen. Deretter blir den valgte struktur 
slipt inn i sålen. Struktur er da valgt for forskjellige føreforhold, eller dersom 
man har ett par ski, en “allround” struktur. Denne slipingen gir en ren og hårfri 
overflate som gjør at sålematerialet tar til seg maksimalt med voks (glider) og 
glir optimalt på det føret skiene er beregnet for. 

Noe forenklet kan man si at på våtføre ønsker man å “føre (drenere) bort vann” 
og skape luft mellom såle og snø slik at man ikke får “sug” under skiene. 
På tørt føre derimot, ønsker man å produsere noe vann mellom såle og snø, 
som gir bedre gli på dette føret. Det er mange variabler som skal passe sammen 
for å få frem optimal struktur for ett bestemt føreforhold. Dette medfører at 
reproduksjon av nøyaktig like strukturer er en stor utfordring for de som utfører 
disse operasjonene, selv med dagens datastyrte maskiner. Det krever derfor 
stor nøyaktighet og lang erfaring. 

Hvorfor slipe ski?
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Når kvalitet og service teller!

FiNkorNet SNø grovkorNet SNø

FiNkorNet SNø grovkorNet SNø

vi tilbyr 8 slipevarianter for å dekke alle 
føreforhold og temperaturområder. 

Se tabell.

Alle ski som skal slipes, 
må leveres renset, 
siklet og børstet !

NB!

Allround/Birken struktur er B-
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valg av struktur iht antall ski og typer:

Skøyting

klassisk

1 par 2 par 3 par 4 par 5/6 par

B-

B-

g+
B+
B-

g+
B+
B-

g-
B-
H-

g+
B-

H+

g-
g+
B+
H+

g+
B-
B+
H+

g+
B-
B+
H+

H+

g-
g+
B-

B+
H+
r+

alt.

Strukturene har nå blitt optimalisert for enda bredere føreområder.
Det kreves nå mindre etterarbeid pga en enda finere overflate. 
Dette resulterer i enda bedre glid, samt at innkjøringstiden er minimal.
Utviklingen og samarbeidet med olympiatoppen, NSF og NSSF har ført 
til stadig bedre resultater slipeteknisk. 

Summen av dette har gjort at BM slip fortsatt er de mest brukte 
og mestvinnende på elitenivå innen langrenn og skiskyting.

StrUktUrANBeFALiNg

StrUktUrANBeFALiNg

alt.

g-
g+
B-
B+

alt.

totalt består maskinparken av 6 slipemaskiner 
fra Wintersteiger i østerike og tazzari i italia.



www.bms l ip .no

g-

g+

B-

B+

H-/H+

r-/r+

regulere mot 
våtere

Bedre 
feeling

regulere mot 
tørrere

ikke 
anbefalt

ikke 
anbefalt

0,3mm
traktor/rull

Stålsikling lett over 
framski, forsiktigere 

fra binding og bakover.

0,3mm
traktor/rull

0,5mm
traktor/rull

0,5mm 
rett Swix

Stålsikling lett over 
framski, forsiktigere 

fra binding og bakover.

Stålsikling lett over 
framski, forsiktigere 

fra binding og bakover.

0,5mm
traktor/rull

0,75mm
traktor/rull

1,0mm
traktor/rull

Stålsikling lett over 
framski, forsiktigere 

fra binding og bakover.

ikke anbefalt.
Bør beholde skarphet i 

struktur.

1,0mm rett Swix rill
+ 1,0mm traktor

1,0mm rett Swix rill + 1,0mm traktor. Bør alltid rilles

Vått: 0,5mm rett Swix
Kaldt, kunstsnø, sukker:

1,0mm rett Swix
Blankpolert:

Fischer/Holmenkol traktor

Her må en skille mellom rillejern og ruller. rillejern brukes for å regulere en 
struktur mot mildere fører enn det den er beregnet for. Bruk forsiktig trykk, 
gradvis hardere bakover. Hvis en f.eks. får “sug” med en B+ struktur rilles den 
med 0,5/1,0mm rill for å “skape luft” under skiene. Dette er en mer permanent 
struktur som må slipes for å fjernes. 

ruller (rett type eller traktor) gir bedre feeling og bedre glid på skiene nesten 
uansett føre, spesielt skøyteski. Brukes forsiktig fra tupp, og hardere fra hæl og 
bakover. eksempler på slike er turtveit, red Creek, Fischer, Swix og Holmenkol. 
Disse gir ikke varige strukturer, dvs at de vil forsvinne nesten helt ved vanlig 
preparering etterpå. 

generelt fungerer traktorstrukturer best på skøyteski, mens de rette 
strukturene gjør seg best på klassisk ski, da med ett hakk grovere rill. 

en kan også ta ned struktur for å få den til å gå på litt tørrere fører enn den er 
beregnet for. Dette gjøres med stålsikling, og forblir permanent. 

Alle disse påvirkningene av strukturene krever en stø hånd og litt håndarbeid. 
vår anbefaling er å trene på gamle ski først.

Manuelle strukturer

Alle ski som skal slipes, 
må leveres renset, 
siklet og børstet !

NB!
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Nytt av året er at skiene leveres ferdig renset og vokset. 
Dette reduserer etterbehandlingen til et minimum. Bruk av Fibertex 
er ikke lenger nødvendig. Bruk alltid en skarp og vedlikeholdt sikling.

1. Start med å sikle og børste allerede pålagt voks fra slipeverkstedet.

2. Start metteprosessen av belegget ved å varme inn en relativt myk glider 
(f.eks. Swix CH8) 3-5 ganger. Så sikles og børstes skiene. 
Deretter kan en fluorholdig glider (Swix LF8) varmes inn 3-5 ganger før skiene 
er klare for sikling/børsting. Nå er skiene klare for bruk (trening)

3. Det er en fordel å glide opp skiene etter bruk. gjerne en hardere glider 
(eks. Swix CH6) på kaldski, og en mykere glider (eks. Swix LF8) på varmski.

4. til konkurranse kan det med fordel brukes høyfluorholdige 
vokser i kombinasjon med fluorpulver for å oppnå optimal glid.

etterbehandling for BM slip


