Xboard Boardshop - Skæring Hedevej 34
8250 Egå

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

T-air 5´3" 2019 [AIR]
Brand: Xboard KITE-SUP-SURF-FOIL
Product Code: T-air
Availability: 2 - 3 Days
Weight: 0.00kg
Dimensions: 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm

Price: Dkr 6.495,Ex Tax: Dkr 5.196,-

Short Description
Timo Sander har været med til at designe T-air 5´3" med henblik på at være det
ultimative kompromis imellem et godt board til air-moves og waveriding Timo Sanders
powerfulde stil taget i betragtning. Læs her er hvordan Timo selv beskriver sit board.

Description
Kort om boardet:
Konstruktion – meget robust, kan tåle tæsk uden at få buler. Selv en tur på stranden, trapez
krog osv. er ikke noget problem.
Dette er fedt og et must med denne type board som konstant bliver kastet rundt

Vægt ca. 2,8 kg - stadig i den lette ende hvis man sammenligner med andre "firkanter".

Rocker er perfekt - Går fint højde, tilpas grip i bottom turn, tilpas lose på toppen og et godt pop.

Sejlegenskaber – Den næsten identiske hæk fra mit board sidste år giver gode wave
egenskaber, især i cutbacks er boardet tilpas loose at få rundt.

Selvfølgelig er boardet ikke til kæmpe bølger hvor hastighed og chopp går amok i bottom turn.
Og en mere aggressiv stil er ønsket.
Her afventer jeg spændt det nye skud ”T-wave” som forhåbentlig lander start feb.

AIR-series er et nemt board som henvender sig til de fleste forhold ogse helt fladt vand. Den
mere lige outline, især fra midt aeg og frem gør det nemt at sætte air´s. og giver en meget
afbalanceret vægtfordeling i luften. Den flade nose samt outline gør det betydelig nemmere at
kontrollere end et normalt surfboard shape. Derudover giver det et godt pop som er fedt hvis
man vil i luften!

Det var mine indtryk efter den første uge i Cape.
De næste dage ser igen lovende ud med vind og bølger

/Timo
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