
PREPARE
TO THE
MAX!

O N D E R H O U D S E R V I C E  S K I ’ S  E N  S N O W B O A R D S



BEGINNER, RECREANT OF TOPSPORTER, SKIËR OF SNOWBOARDER:  

U STUURT AL UW KLANTEN HET LIEFST MET PERFECT GEPREPAREERD 

MATERIAAL OP REIS. DAT BETEKENT DAT ER WEER VEEL WERK TE DOEN IS 

OM ALLE SKI’S EN BOARDS TE BEHANDELEN EN OP TIJD WEER AF TE LEVEREN. 

ALS GEEN ANDER WEET U HOEVEEL TIJD EN ENERGIE ER IN DAT ONDERHOUD 

GAAT ZITTEN. GELUKKIG BIEDT KIENHUIS SKI&BOARD SERVICE HIERVOOR 

EEN GESLEPEN OPLOSSING!

Met de CRYSTAL MAGIC van 

Kienhuis Ski&Board Service kunt 

u al uw klanten de absolute top 

in onderhoud bieden. Kienhuis 

Ski&Board Service maakt gebruik 

van dezelfde world class ski & 

boardservice machines die ook 

voor (Olympische) topsporters 

worden gebruikt.

Slijpen en structuur aanbrengen

De CRYSTAL MAGIC slijpmachine 

van Montana is volledig computer-

gestuurd en biedt een groot aantal 

specifieke behandelingen.  

Zo zijn er wel honderd verschillende 

structuren beschikbaar voor het be-

lag. En dankzij de machinale verwer-

king weet u zeker dat de eerste ski 

exact dezelfde behandeling krijgt 

als de honderdste. Zo geniet uw 

klant optimaal van elke kilometer 

piste!

Herstellen van het belag en waxen

Naast de slijpmachine beschikt 

Kienhuis Ski&Board Service over 

een opvulmachine, een waxma-

chine en een bandslijper, allen van 

Montana.

Hiermee worden beschadigingen in 

het belag en aan de staalkant vol-

ledig, gelijkmatig en uiterst nauw-

keurig gerepareerd. Een nieuwe 

waxlaag maakt de behandeling 

compleet.

OPTIMAAL
GEPREPAREERD

VOOR
DE SNEEUW

PROFESSIONAL SERVICE POWERED BY MONTANA

Meer weten over Kienhuis Ski&Board Service?

Bekijk de demovideo op onze website:

www.ski-boardservice.nl



Het unieke Montana RADIAL TUNING 

systeem, polijst (tuned) de onderzijde 

van de staalkant. Bramen en oneffen-

heden worden verwijderd. De onderzij-

de wordt hangend onder een hoek van 

0.4/0.8gr. spiegelglad geslepen door 

speciaal ontwikkelde tuningschijven. 

De Schaufel (skipunt) en eindstuk van 

de ski worden sterker getuned dan het 

midden bereik onder de binding.

Het resultaat voor de ski-board:  

• Optimale kantengrip onder de

 binding

• Verhoogd draaigemak

• Hoog polijst resultaat

• Lang-scherp-blijvend resultaat

 voor de staalkant

• Materiaal besparend

Trots zijn we op het gebruik van de 

unieke Montana slijpmethode voor de 

zijkanten van uw ski-board. Speciaal  

ontwikkelde ceramische slijpbanden  

lopen in een exacte hoek over een ce-

ramisch block en zorgen ervoor dat  

de gehele staalkant van uw ski-board 

van voor tot achter in dezelfde hoek 

wordt geslepen, 89/88/87gr., optio-

neel met race finish.

Het resultaat voor de ski-board: 

•  Exacte slijp hoek over de totale 

lengte van ski-board

• Excellente kwaliteit

• Lang-blijvende scherpe staalkant

• Materiaal besparend

•  Nauwkeurige, computer-

gestuurde behandeling

• Korte doorlooptijden

•  Betrouwbaar resultaat, altijd  

dezelfde kwaliteit

• Kwaliteit op topsportniveau

•  100 verschillende profielen  

voor het belag

• Haal- en brengservice

•  Geschikt voor de nieuwste

 soorten van ski’s, snowboards 

en langlaufski’s

•  Complete behandeling, inclusief 

waxen

DE VOORDELEN
VAN ONZE
SERVICE

Waxen gebeurt natuurlijk door speci-

ale wax (VOLA) en polijstbanden van 

Montana. Eerst wordt de wax warm 

aangebracht en daarna de overtollige 

wax uitgepolijst. 

Tevens bestaat de mogelijkheid voor 

een wax en polishing + future wax: 

d.m.v. infrarood wordt het te waxen 

oppervlak gelijk matig verwarmt 

waarna de wax zonder condensatie 

wordt opgebracht. Daardoor is er een 

homogene waxopname die diep in de 

structuur wordt opgenomen.

Hierdoor ver beteren de glijeigen-

schappen enorm en blijft de wax ook 

langer op de ski’s of het board.

Alle ski’s en snowboards worden door 

onze Montana-machine steen gesle-

pen. De steen zorgt voor structuur in 

het belag van uw ski-board. Hiervoor 

zijn diverse keuzes qua vario structu-

ren, om in elke sneeuwconditie opti-

maal te kunnen glijden, ook mogelijk 

met speedcurve.

Reparen van het belag door middel 

van een automatische opvulmachine

(P-tex speedmaster). Hierbij wordt uw 

ski-board volledig gerepareerd.

Bij extreme beschadigingen voeren wij 

extra handmatige belag reparatie uit.

41 2BELAG-
REPARATIE

STEEN
SLIJPEN 3 CERAMISCH

SLIJPEN  
ZIJKANTEN

RADIAL
TUNING 
STAALKANT 5WAXING +

POLISHING

IN 5 STAPPEN OPTIM AAL GEPREPAREERD

PROFESSIONAL SERVICE POWERED BY MONTANA

Neem contact op

voor tarieven

of meer informatie.

Onze werkwijze zelf ervaren?

Het eerste paar ski’s

of het eerste board

behandelen wij gratis

voor u!

Kienhuis Ski&Board Service biedt een haal- en brengservice voor al het materiaal. De ski’s en boards 

worden bij u op locatie opgehaald en sneeuwklaar weer afgeleverd. 

We rijden 2x in de week om ski’s en boards te halen en te brengen.  Heeft u de spullen sneller nodig 

of wenst u meer afhaalmomenten? Neem contact op om een regeling op maat te bespreken!

HAAL- EN
BRENGSERVICE



De MONTANA CRYSTAL MAGIC 

voldoet aan de allerhoogste kwali-

teitsnormen. Deze machine, met hoge 

capaciteit voor ski ‘s en snowboards 

is ontworpen voor shops met mid-

delhoge tot hoge behoefte voor het 

verlenen van service aan ski’s en 

snowboards. Het is een echte multi-

functionele robot, waarop elke vorm 

van ski’s van kinderski’s tot twintips 

en snowboards, evenals cross country 

ski’s behandeld kunnen worden.

Het nieuwe Montana GRIPTECH-

systeem slijpt in verticale richting. Dit 

zorgt voor een precieze, scherpe en 

duurzame rand.

Het sportartikel wordt zonder inloop-

sporen over alle functiepunten van 

begin tot eind behoedzaam ge-

schuurd in RACE EDGE-kwaliteit.

Met pro-technologie* is het mogelijk 

om te slijpen van de schaufel, tot het 

einde van de ski. De Pro-technologie 

betekent zeer nauwkeurig slijpen, 

gecontroleerd door CNC technologie 

voor de nieuwste ski- en boardont-

wikkelingen zoals rockerski’s, boards 

en twintip. De techno logie is met suc-

ces gebruikt in de ski productie en 

wordt geleverd als standaard voor de 

CRYSTAL MAGIC ski & board service 

robots.
HET GRIPTECH

SYSTEEM VOOR DE 
BESTE GRIP!

MONTANA CRYSTAL MAGIC
DEZE HIGH-TECH SERVICE ROBOT IS EEN ECHTE SCHOONHEID EN BIEDT 

SERVICE OP HET HOOGSTE NIVEAU. DOOR HET MODULAIRE SYSTEEM ZIJN 

5 MACHINEGROOTTES MET VELE VARIANTEN MOGELIJK.

DANKZIJ DE BREDE STENEN KUNNEN SKI’S ÉN SNOWBOARDS WORDEN VER-

WERKT. 

*Pro-technology: de machine volgt de contouren en spanning van de ski’s en boards voor optimale behandelkwaliteit.

VOORDELEN GRIP-TECH SYSTEEM

• Exacte en gelijkmatige hoek

• Uitstekend oppervlak in RACE EDGE kwaliteit

• Slijpen op alle functiepunten van de schaufel tot het einde van de ski

• Langste levensduur van de scherpte

• Exacte en gelijkmatige hoek

• Behoedzaam schuurwerk van de oppervlakte

• Hoogste doorvoer met constante kwaliteit

• Slijpt zelfs gecorrodeerde randen uitstekend

•	 Hoge	efficiëntie

• Zowel voor ski’s als snowboards

• Maximaal glijplezier

BASE UNIT TECHNICAL DATA 

Base power 1.5 kW

Base weight 2,025 kg

Voltage
3 x 400 Volt / 50/60 Hz, 
transformer for special 
voltages

Fuse 3 x 35 A

Tank capacity 600 L

Stone width 320 to 340 mm

Stone speed 300 to 1,900 rpm

Cutting speed 6 to 32 m/s

Feed 5 to 30 m/min

Compressed air min. 6 bar 1,100 L/min

MODULES TECHNICAL DATA

Power Module weight

Stone/HTT 5,0 kW 580 kg
1 x GRIPtech (single)
2 x GRIPtech (dual) 3,5 kW 575 kg

GRIPtech with 3D tuning 3,5 kW 615 kg

Waxing 5,0 kW 550 kg

WinTheRace 3,0 kW 445 kg

COMBINATION OPTIONS (Length x Depth x Height)

1 Module 5.049 x 1.909 x 2.100 mm

2 Modules 5.849 x 1.909 x 2.100 mm

3 Modules 6.649 x 1.909 x 2.100 mm

4 Modules 7.449 x 1.909 x 2.100 mm

5 Modules 8.294 x 1.909 x 2.100 mm

TECHNISCHE DATEN GRUNDMASCHINE

Basisleistung 1,5 kW

Basisgewicht 2.025 kg

Spannung 3 x 400 Volt / 50/60 Hz, 
Sonderspannung über Trafo

Absicherung 3 x 35 A

Tankinhalt 600 l

Steinbreite 320 bis 340 mm

Steindrehzahl 300 bis 1.900 u/min

Schnittgeschwindigkeit 6 bis 32 m/s

Vorschub 5 bis 30 m/min

Druckluft min. 6 bar 1.100 l/min

TECHNISCHE DATEN MODULE

Leistung Modulgewicht

Stein-/HTT 5,0 kW 580 kg
1 x GRIPtech (einfach)
2 x GRIPtech (zweifach) 3,5 kW 575 kg

GRIPtech mit 3D-Tuning 3,5 kW 615 kg

Wachsen 5,0 kW 550 kg

WinTheRace 3,0 kW 445 kg

CRySTAL MAGIC KONFIGURATIONEN (Länge x Tiefe x Höhe)

1 Modul 5.049 x 1.909 x 2.100 mm

2 Module 5.849 x 1.909 x 2.100 mm

3 Module 6.649 x 1.909 x 2.100 mm

4 Module 7.449 x 1.909 x 2.100 mm

5 Module 8.294 x 1.909 x 2.100 mm

Vorteile
•	  Automatische Längen-  und Breitenmessung

•	  Automatisches Stein schleifen für 1 Paar Ski oder 1 Snowboard  

mit Druckkurve

•	  PRO-Technologie für besonders schonendes Schleifen  

auch im Schaufel- und Endbereich

•	  Doppelseitiges Kantenschleifen mit GRIPtech System

•	  Schleifen der Seitenkante für Ski oder Snowboards mit frei  

programmierbarer Druckkurve. Automatische Korrektur für Ski-Spitze 

und Ski-Ende möglich.

•	  Belagseitiges High-Tech-Tuning (HTT) der Kanten für Ski & Board

•	  High-Tech-Tuning (HTT) mit Pro- Technologie für Ski

•	  Radial-Tuning

•	  Rennskimodus mit computer gesteuerter Speedkurve  

für Präparation im Weltcup

•	  Integrierte Fernwartung

•	  Hohe Leistung auf kleinstem Raum

•	  21“ Touch Display mit intuitiver Navigation

Option 
•	  Schwerkraft-Filtersystem

•	  Kompressor mit Kältetrockner

•	  Ölnebel-Absaugung

•	  Elektrische oder pneumatische Abrichterzustellung

•	  Wachs- oder WinTheRace Aggregat 

•	 Automatischer Kühler

Advantages
•	 Automatic length and width measurement

•	  Automatic stone grinding with pressure curve for 1 pair of skis or  

1 snowboard with servo pressure control

•	   PRO-technology for grinding with the highest possible precision – it is 

possible to grind the shovel as well as the end of the ski.

•	  GRIPtech system for double- sided edge  grinding

•	  Ski or snowboard edge grinding with programm able pressure curve.  

Automatic correction for ski tip and tail available.

•	  High-Tech-Tuning (HTT) edge coating for skis & snowboards

•	  High-Tech-Tuning (HTT) with PRO-technology for skis

•	  Radial Tuning

•	   Racing ski mode with speed curve meets world cup standards

•	  Integrated remote service module

•	  Efficient and space saving

•	  21“ touch display with intuitive navigation

Options 
•	 Belt filter system

•	  Compressor with drying system

•	  Oil mist suction system

•	  Electric or pneumatic  dressing tool advancing

•	  Wax or WinTheRace  aggregate 

•	  Automatic cooler

CRySTAL MAGIC Versionen/Versions

Our new modular system can be summarised in 5 machine sizes. 

These offer lots of different versions. 

Unser neues Modulares System lässt sich in 5 Maschinengrößen  

zusammenfassen. Hierbei sind viele mögliche Varianten umsetzbar. 

DE-Code ENG-Code

Scan de 
code 

en bekijk 
direct

 de video!

DE ABSOLUTE TOP  IN ONDERHOUD!

PROFESSIONAL SERVICE POWERED BY MONTANA

DE MONTANA
CRYSTAL MAGIC
LEVERT ALTIJD 

CONSTANTE
TOPKWALITEIT 

VAN HET EERSTE TOT 
HET LAATSTE PAAR!



Kienhuis Ski&Board Service   •   Kloppendijk 32   •   7591 BT  Denekamp

Telefoon 0541 - 351 010   •   Erik Kienhuis (mobiel) 06 - 5491 1213   •   info@ski-boardservice.nl

W W W . S K I - B O A R D S E R V I C E . N L

RELAX,
LET US DO THE WORK


