Xboard Boardshop - Skæring Hedevej 34
8250 Egå

Phone: +45 41820059 - Email: alsbirk@gmail.com

Pulsar 6´0" Strapless LTD
Brand: Xboard KITE-SUP-SURF-FOIL
Product Code: pulsar_ltd
Availability: 1
Weight: 2.89kg
Dimensions: 6.00cm x 18.75cm x 2.00cm

Price: Dkr 6.495,- Dkr 3.995,Ex Tax: Dkr 3.196,-

Short Description
Strapless LTD version som er ekstra let og flexy med flot wood deck, af v
Pulsar Ultraflex dig det traditionelle surf-feel samtidig med at have nye avancerede features i bunden og en effektiv rockerkurve.

ores klassiske 6 fods quad design, som giver

Description
Ultraflex - Vigtig info: Dette kitesurf board er optimeret til at give dig den ultimative oplevelse og feeling på bølgen. Det er kun designet til strapless sejllads og har ingen plugs til fodstropper. Det er mere flexy i LTD udgaven og bedste egnet til sejlede på under 85kg. Det er ikke forstærket til hop og hårde landinger, da dette kan skade
boardet. Feelingen er til gengæld ultra lækker og helt unik og fåes ikke bedre på markedet.
Pulsar 6´0" er et af holdets "all time favorite" klassiske designs baseret på et shape, som har været en favorit igennem mange år. Med en markant quad-outline og en hurtig og effektiv rockerkurve og en fuld surboard næse er dette board designet til dig der vil have den klassiske surf-oplevelse og mærke bølgen, samt lave sving uden
der nødvendigvis er en masse træk fra kiten. Dette board lader dig føle bølgens flow og puls samtidig med at det både er skatey og snappy. Boardet har en gennemgående dobbeltkonkav med en quad konkav omkring midten, en subtil men effektiv bundfacon der giver et mere smooth ride end en klassisk fladere bund.

http://www.youtube.com/watch?v=OrwG4ZPBTb8

Tailpad og 5 FCS kompatible finner er inkluderet i prisen til hhv Quad og Thruster setup
Ønsker du at opgradere til Xboard Honey Comb finner (500kr i merpris) Vi anbefaler følgende finnesetup alt efter din vægt og dine sejlladspræferencer:

Quad:
< 65kg:
65-75kg:

GX for GL bag
M3 for GL bag

75-85kg:

M3 for GX bag

85-95kg:

M5 for GL bag

100+kg:

M7 for GX/GL bag

Boardet findes i to versioner:
1) Den stærkeste med PVC/WOOD forstærkninger under dækket samt inserts til fodstropper (vægt 3.35 kg +/- 6%)
2) Den letteste og mest flexy strapless LTD version med det flotte WOOD-deck og ingen inserts til fodstropper (2.89 kg +/- 2%)
specs: 6´0" x 18.75" x 2" - 22.8 liter
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