
Elastiek verleden tijd

Toen jaren terug de langlauf-
schaats zijn intrede deed 
hadden al deze schaatsen 
een enkelassige binding 
met een rubber blokje dat 
ervoor zorgde dat de schaats 
terugklapte. Het nadeel van 
deze bindingen was dat de 
schoen enkel aan de voorzijde 
met 1 asje in de binding zat. 
Salomon kwam met ‘de 
oplossing’ in de vorm van 
de Pilotbinding. Het grote 
voordeel is dat de schoen niet 
alleen met de neus vast zit in 
de binding maar ook onder de 
bal van de voet. Dit geeft een 
veel stabieler gevoel dan een 
enkelassig klapsysteem. 
Het nadeel echter is dat de 
schaats met dit systeem 
minder goed terugklapt na de 
afzet. 
Een oplossing werd gevonden 
door een elastiek achterop de 
schaats te monteren.
MenM heeft nu echter ‘de 
oplossing’ gevonden: 
de Wiperboard! Terugklappen 
niet met een simpel elastiekje 
maar met 2 trekveren zoals 
een normale klapschaats. Een 
geheel eigen geïntegreerd 
bindingsysteem passend on-
der alle 2-assige Salomon-
schoenen.

Ondanks het opgebouwde 
klapmechanisme is de 
Wiperboard met een hoogte 
van 51 mm slechts 2 mm 
hoger dan de reeds bestaande 
modellen van MenMiceskate.

Scharnierpunt

Bij een Salomon pilotbinding 
scharniert de schaats hele-
maal aan de punt van de 
schoen over het voorste asje, 
dit is bij het bochtenwerk 
niet echt comfortabel. Bij 
de Wiperboard is er sprake 
van een echt scharnierpunt 
met 2 naaldlagers. Dit punt 
ligt 1cm verder naar de bal 
van de voet, eigenlijk tussen 
de normale klapper en de 
Salomonbinding in. 
Het voordeel hiervan is dat het 
schaatsen in de bochten wat 

gemakkelijker gaat. De punt 
van de nieuwe schaats is een 
centimeter korter dan andere 
MenM-modellen met de 
binding in de achterste stand.

In- en uitklikken

Het in- en uitklikken gaat 
evenals bij de Salomon-
binding erg gemakkelijk. 
Vooral het inklikken is 
eenvoudig. Het voorste pen-
netje erin haken en 
vervolgens met de bal van je 
voet naar beneden drukken. 
Een palletje schiet over het 
tweede asje en hup schaatsen 
maar! 
Door middel van het in-
knijpen (als een wasknijper) 
van twee vleugeltjes ont-
grendel je het tweede asje 
en pak je zonder problemen 

de schaats onder de schoen 
vandaan.

Mes

Omdat de Wiperboard 
het neusje van de zalm is
op het gebied van de lang-
laufschaatsen, is het glijstaal 
eveneens van topkwaliteit, 
namelijk het harde PM-staal. 
En dan niet alleen het onderste 
laagje maar het gehele mes 
is hard. De kwaliteit van het 
PM-staal is dusdanig dat de 
kans op breuken tijdens het 
schaatsen op natuurijs uiterst
klein is.

De adviesverkoopprijs is 
€ 389,- wat niet veel 
is voor een innovatieve 
kwaliteitsschaats met PM-
staal! 
Naast de Wiperboard 
blijven ook de andere 
MenM-iceskate modellen 
als de Basic, Scandinavia, 
Competition, Competition 
Wide en de Excellent PM 
gewoon op de markt.
Aan de andere zijde ziet u 
een overzicht van de diverse 
schoenen en ijzers met hun 
prijzen.
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MenM-iceskate komt met 
nieuwe schaats:

WIPERBOARD
Met de Wiperboard brengt MenM-iceskate een schaats 
op de markt die uniek genoemd mag worden! De schaats 
wijkt op alle fronten af van alle andere langlaufschaatsen 
die er op dit moment op de markt zijn. Het opvallende 
design dat doet denken aan een ruitenwisser valt 
onmiddellijk in het oog. Na de testrondes op de 
Weissensee en op de kunstijsbaan mag geconcludeerd 
worden dat het nieuwe klapsysteem daadwerkelijk de 
voordelen biedt die men ervan verwachtte.
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ANWB* concludeert:

“MenM Scandinavia:
Uitstekende natuurijsschaats voor
schaatsers die er ook regelmatig mee de 
baan op willen. Je raakt snel vertrouwd 
met deze combinatie.

“MenM Competition:
Idem als Scandinavia. Harde ‘Bimetal’ 
relatief gevoelig voor roestvorming.

*Bron: Op Pad november 2011

Specifi caties
Wiperboard

• Dikte: 1.1 mm
• Materiaal: 
   Aluminium
• Kleur: zwart
• Hoogte: 51 mm
• Binding:   
   geintegreerd
• Maten: S, M, L, XL

Specifi caties Basic / Scandinavia / Competition / Excelent PM
Kleur:  Chroom geanodiseerd
Materiaal:  Bimetaal of Chroomstaal
Dikte:  1.1 mm
Hoogte: 4.5 cm 
Binding:  Salomon Pilot Lengte of breedte verstelbaar (Competition)
Maten:  S, M, L en XL (39,5; 42,5; 44,5 en 46,5cm)


