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Vilken	  skiva	  ska	  jag	  välja	  till	  min	  SkatePal? 
	   
Allt	  handlar	  om	  känslan	  när	  det	  kommer	  till	  vilken	  skål	  en	  skridskoåkare	  vill	  ha.	  Väldigt	  ofta	  behöver	  en	  lättare	  
åkare	  djupare	  skål	  för	  att	  få	  bra	  grepp	  (Lägre	  nummer,	  16	  eller	  13	  och	  lägre).	  En	  tyngre	  åkare	  behöver	  en	  
grundare	  skål	  (högre	  nummer,	  16	  och	  19	  och	  högre).	  Vikten	  på	  isen	  gör	  att	  åkarens	  skenor	  skär	  längre	  ner	  i	  
isen	  med	  för	  djup	  skål.	  
	  
En	  normal	  skål	  i	  Sverige	  är	  19-‐25	  mm	  för	  en	  junior-‐	  och	  seniorspelare	  i	  ishockey.	  Svenska	  åkare	  kan	  åka	  på	  mer	  
flack	  skål	  eftersom	  <90%	  av	  dom	  har	  ProSharp	  Profilerade	  skridskor.	  Jämfört	  med	  andra	  länder,	  där	  ProSharp	  
Profilering	  inte	  är	  så	  vanligt	  än,	  är	  de	  vanligaste	  skåldjupen	  13-‐16mm.	  
	  
ProSharp	  Profilering	  ger	  skridskon	  en	  längre	  kontaktyta	  med	  isen	  och	  du	  har	  greppet	  du	  behöver	  med	  en	  
flackare	  skål.	  Detta	  gör	  att	  du	  sparar	  stål	  och	  känslan	  blir	  att	  du	  åker	  ovanpå	  isen	  istället	  för	  djupt	  ner	  i	  isen.	  
	  
En	  konståkare	  vill	  ha	  mycket	  grepp	  och	  många	  av	  dessa	  utövare	  är	  lätta.	  En	  vanlig	  skål	  för	  en	  normal	  
konståkare	  är	  13-‐16mm.	  
	  
ProSharps	  skivor	  till	  SkatePal	  finns	  också	  i	  plan	  skål	  (flat).	  En	  plan	  skiva	  är	  vanlig	  inom	  bandy	  och	  
långfärdsåkning	  som	  har	  väldigt	  långa	  skenor. 
	  	  
Ytan	  på	  SkatePals	  skivor	  kan	  vara	  olika.	  Fin	  eller	  grov	  skiva	  används	  för	  olika	  ändamål.	  
Fina	  skivor	  är	  de	  som	  används	  mest	  eftersom	  resultatet	  blir	  väldigt	  blankt.	  Dessa	  skivor	  håller	  ca	  1000	  cykler	  
och	  varje	  skridsko	  bör	  vanligtvis	  slipas	  1-‐2	  cykler	  för	  att	  bli	  vass.	  
	  
Grova	  skivor	  är	  vanligast	  bland	  dom	  som	  hyr	  ut	  skridskor	  och	  dom	  som	  vill	  spara	  lite	  tid.	  Den	  grova	  skivan	  
håller	  ca	  2000	  cycler	  och	  varje	  skridsko	  bör	  vanligtvis	  slipas	  1-‐2	  cykler	  för	  att	  få	  ett	  bra	  resultat.	  
	  
100mm	  skivor	  är	  passande	  för	  de	  flesta	  skridskorna	  (hockey,	  barnskridskor	  och	  hyrskridskor).	  	  
Använd	  inte	  en	  100mm	  skiva	  för	  hockeymålvaktsskridskor,	  bandyskridskor	  och	  längre	  skenor).	  
	  
60mm	  skivor	  är	  framtagna	  för	  konståkningsskridskor	  (använd	  en	  PTP	  10078),	  bandyskridskor,	  
målvaktsskridskor	  och	  längre	  skenor	  för	  att	  undvika	  att	  runda	  av	  tå	  och	  häl.	  
	  
76mm	  Channel	  Z	  skivor	  är	  för	  alla	  skridskoåkare	  som	  vill	  erhålla	  ett	  ännu	  bättre	  glid	  och	  mindre	  friktion	  mellan	  
stål	  och	  is.	  Dessa	  skivor	  finns	  i	  3	  olika	  storlekar,	  S,	  M	  och	  L	  (0,75mm,	  1,0mm	  &	  1,25mm)	  och	  en	  skiva	  räcker	  för	  
ungefär	  1000	  cykler.	  ProSharp	  rekommenderar	  att	  du	  väljer	  en	  flackare	  skål	  än	  din	  normala	  i	  kombination	  med	  
Channel	  Z.	  Addera	  upp	  till	  10mm	  (från	  22mm	  till	  31mm	  tex)	  inom	  hockey	  och	  addera	  upp	  till	  5	  (från	  13mm	  till	  
19mm)	  inom	  konståkning.	  Samt	  lite	  mindre	  för	  S	  och	  lite	  mer	  för	  L.	  Du	  kommer	  uppleva	  maximalt	  glid	  och	  
grepp. 
	  


