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 Spännande PU hjul 
Skimaterias nya hjul måste vara årets 

produktnyhet. Svensktillverkade slitstarka, 

stabila, greppsäkra i vått underlag och går 

lika bra i varmt som kallt väder. 

Vidare har hjulen en mjukare radie vilket 

ger en bra åkkänsla och de blir lätta att 

styra. Hur går allt detta ihop. Svaret är 

naturligtvis Skimaterias utvecklingsarbete 

på hemmaplan.  

 

Hjulen kommer att erbjudas som option till 

Fixy classic. #fixyskiteam är i full fart att 

testa hjulet på testbanan i Järpen  

____________________________________

Vässa spetsarna 
Gärna efter varje åkpass. Man brukar säga 

att det viktigaste när det gäller åka 

rullskidor är att rullskidorna inte drar snett 

och att stavspetsarna är vassa så de 

greppar i asfalten. Vanliga skidstavspetsar 

är av vanligt stål och blir direkt avtrubbade 

och förstörda när man använder dem på 

hård asfalt istället för snö. Därför använder 

man vid rullskidåkning speciella 

rulskidspetsar i sintrad hårdmetall. För att 

slipa behövs filar och slipstenar med 

diamantbeläggning. Vanliga filar funkar 

inte. Och maskinslipstenar blir alldeles för 

heta så spetsen smälter loss i plasten. 

    
Det är enkelt att slipa. Gör det ofta och slipa 

gärna på båda sidorna. Undvik att göra 

spetsen för spetsig och vass. Då går böjs 

den lätt och går av. Likaså undviker man att 

göra spetsen trubbig. Då orkar spetsen inte 

greppa i asfalten. Prova dig fram. Bra filar 

och slipstenar tillverkas av Dianova och Fixy. 

Svensktillverkade verktyg som bettar på de 

hårda spetsarna., 

 

Ny testbana för rullskidhjul 
På Röjsmon i Järpen där Jämtlands 

skidgymnasium huserar ligger Fixys nya 

testbana. Här testas rullskidshjul i en brant 

backe med efterföljande uppförslutning. 

Ju kortare sträcka man rullar desto större 

rullmotstånd på hjulen. Protokoll skrivs och 

diagram ritas

 
Rullmotstånd varierar för olika fabrikat och 

modeller. Vanligen graderas hjul i en serie 1, 

2, 3 och 4 där 2 anses vara normalrullande. 

Högre siffra innebär större rullmotstånd. 

Svenska skidförbundet har en lista över 

godkända tävlingshjul.  

Man brukar tala om godkända 2:or 

 

 

 

 

Dagges Dubbel  
Stockholms rullskidsprint är ett typexempel på 

hur man arrangerar rullskidtävling även för 

ungdomar. Den är kul spännande och fartfylld. 

Olof Ekberg och Stockholms skidallians har under 

några år arrangerat tävlingen som består av två 

moment. 

Skate på rundbana med prolog och finalheat. 

Klassiskt i uppförsbacke med prolog och finalheat 

 

Alla får köra finaler och det hela är så upplagt att 

i finalerna kör man mot de som har ungefär 

samma tid i prologen. Poäng utdelas och 

sammanräknas. Vinnare kan sedan utses i varje 

åldersklass  
_________________________________ 

Gålörullen 9 okt  
Årets säsongavslut rullskidor arrangeras av 

Stockholms rullskidklubb och är ett verkligt  

feelgood folklopp med massor av deltagare. 

Ung som gammal, elit som motionär. Alla kör och 

har roligt.  

 
Ett gyllene tillfälle att träffa #fixyskiteam som är 

på plats. Fixy har lite marknad där man kan köpa 

rullskidor hjul och kanske en stavspetsslip. Stefan 

på Ski&Bike bjuder på go dricka 

 



                            
 

                     
 

 

 

 

                        

Beställningar och köp ”fixyskiteam” görs på 

plats hos FIXY alternativt mail / telefon 

 

Fixy AB - Billingsforsvägen 6 - 122 47 Enskede 

Fabrik / Filial i Sölvsved Kall Järpen 

dag@fixy.se    www.fixy.se   070 471 89 90 

SWISH 123 109 30 12 
 

 

FIXY Fiberglass Skate 
Fartfyllda sköna och vibrationsfria 

Finns med rullmotstånd  1, 2, 3 och 4 

 

1995 kr 
2590 kr inkl Rottefella 

__________________________________ 

 

FIXY Stavspetsslip  

”Landslagsslipen ” 

Diamantslipsten för skruvdragaren 

D50 t10    895 kr 

 

__________________________________________ 

 

Dianova stavspetsfil  

 

Med handtag    390 kr 

Utan handtag    220 kr 
Svensktillverkad 

__________________________________ 

 

 

Alpina Summer 

Rullskidpjäxor  

Kontakta oss för bästa pris  

FIXY Fiberglass Classic 
Härligt stabila och vibrationsfria 

Finns med rullmotstånd 1, 2, 3 och 4 

 

 

 
 

1995 kr 
2590 kr inkl Rottefella  

________________________________ 

REX Rullskidstavspetsar  

Dämpade 250 kr/ Odämpade 100 kr 

 i olika dimensioner 

Vi monterar gratis på plats hos FIXY 

 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

   

Rullskidhjul  
4 pack komplett inkl lager och 

monteringsdetaljer 

Passar flera märken 1, 2, 3 och 4:or 

 

  

Klassiska 75x44  895 kr 

Skate 100x25      895 kr 

_______________________________________ 
 

Rullskidstav Skigo Roller 50 

   
_______________________________ 

Utöver det som finns i denna prislista säljer vi 

inom längdskidor från följande varumärken.  

RedCreek  Rillar Vallor Borstar mm 

Alpina Pjäxor 

Guruwax Fästvalla 

FIXY Skidställ Rullskidor  

Innowax Glidvalla 

REX Stavar Vallor Handskar mm 

M Tiger Sports Pannlampor 

Zandstra Långfärdsskridskor 

Airtrim Andningsmasker 

Rottefella Bindningar 

Salomon Prolink bindningar 

Rode Vallor och tillbehör 

Skigo Vallor och tillbehör 

Kroksta Vallaställ 

Puuru Vallaställ 

Olika märken Längdskidor 

JSS ombud Skidslipning   

Dianova Lapstone Stavspetsfilar 

 

 

 

 

FIXY Kuben 

Rymmer 24 par längdskidor 

Finns även i Alpin version 

1495 kr 

 

Med hårdmetallspets 

L 130-170 cm  

5 cm intervall 

595 kr 

 

Vi har även Rex och Yoko 

stavar med rullskidspets. 

Längder kapas enligt 

önskemål 

FIXY Vagnen 
Ordning på 

längdprylarna. 

Rymmer 

förutom skidor 

även 24 par 

stavar. Rullar 

smidigt på hjul i 

vallaverkstan. 

Verktygstavla 

som extra 

tillbehör. 

Bokas hos Fixy 

http://www.fixy.se/

