
Tarkistuslista käytettyjen/uusien taitoluistinterien
hankkijalle

- Tarkista kärkipiikin kunto ettei sitä ile tarpeettomasti tai tahattomasti hiottu.
Jos piikki on vaurioitunut, siitä ikään kuin puuttuu pala tai se näyttää
suhteettoman matalalta.

- Huomioi terässä oleva alue josta kromaus on hiottu pois (uusissa terissä n.
5mm levyinen alue). Jos kromaamatonta aluetta on kovin vähän jäljellä
voidaan olettaa, että terä ei ole aivan uusi ja sitä on teroitettu monta kertaa.
Yleensä paljon teroitetuissa terissä myöskään terän profiili (rocker) ei ole
enää uudenveroinen.

- Mittaa NSZ → voi mitata ihan tavallisella viivaimella
Laita viivaimen nollakohta kärkipiikin päälle ja katso millä kohtaa viivain osuu
terän kaarelle → mitta on NSZ
Vertaa mittaa taulukkoon (kaksi tärkeää mittaa-piirros). Jos mitta poikkeaa
paljon uuden terän mitasta, kannattaa harkita sijoittamista johonkin muuhun
terään.

- Ota paperia ja piirrä terien profiili paperille ja vertaa niitä toisiinsa. Tarkasta
samalla että terän muoto on selkeä, ei ole monttuja/lohkeamia tms. ja terät
ovat suorat. Vertaa piirrettyjä profiileja toisiinsa. Jos ne poikkeavat toisiinsa,
eivät terät ehkä ole harkinnan arvoisia.
Huom! Tämä kannattaa tehdä myös uusille terille. Säilyttämällä piirtämäsi
terän profiilin, voit seurata mitä terille tapahtuu teroituksien yhteydessä.

- Tarkasta kannan nousu eli heel lift.
Laita terät suoralle pöydälle siten että terän kannat ovat vastakkain ja paina
kärkipiikit pöydän tasoa vasten. Jos terien kannan nousussa on paljon eroa
voi olettaa, että NSZ ja/tai teräprofiili on jollain tavalla pielessä.
Kannan nousua tarkasteltaessa tulee huomioida myös kannan pyöristymisen
mahdollisuus (katso piirrokset kaksi mittaa ja teroitusvirheitä).

- Huomioi, että taitoluisteluun, jäätanssiin ja muodostelmaluisteluun on omat
terätyyppinsä. Helpoiten Dance-terät erottaa yksinluisteluteristä kannan
muodosta, joka Dance-terässä on lyhyempi.



Terämerkkejä ja -malleja

Aloittelijoille (yleiskäyttöteriä)

Valmistaja Malli

Jackson Ultima Mirage
Jackson Ultima Aspire
Eclipse Volant
John Wilson Exel
John Wilson Majestic
MK Club2000
MK Double star
ISE Starling

Väliteriä (kaksoishypyt)

Valmistaja Malli
Jackson Ultima Legasy
Jackson Ultima Matrix Legacy
Jackson Ultima Protega
John Wilson Coronation Ace
John Wilson Coronation Comet
John Wilson Four Aces
MK Professional
MK Vision
ISE Stealth

Huipputason teriä (kolmois/neloishypyt)

Valmistaja Malli
Eclipse Infinity
Eclipse Mist
Jackson Ultima Matrix Elite
Jackson Ultima Freestyle
Jackson Ultima Supreme
John Wilson Pattern 99
John Wilson Gold Seal
MK Phantom
MK Gold Star
Paramount 440 (profiilit Gold Seal, Pattern 99, Phantom)


