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Bestäm dig och slå till

Vi har i skrivande stund precis kommit tillbaka efter semestern, som trots sina fem veckor kändes all-
deles för kort då den tog slut samtidigt som det började kännas bekvämt och avslappnande att vara 
ledig.
Trots att vi befinner oss mitt i sommaren har jag ställt in mig på att det blivit höst och att vintern snart 
knackar på dörren. Vi har ju återigen snöskotersäsongen framför oss och massor av fräscht SnowShoot-
material att sammanställa till de tre kommande höstnumren av SnowRider.
Att påstå att de olika tillverkarna har tagit det lugnt och bjuder på ett mellanår i år kan inte vara mer fel 
då årets skoterkollektion är helt fantastisk.
I år får vi inte bara se den lättaste sportsnöskotern i modern tid, utan också den mest uppseendeväcka-
nde fyrtaktaren någonsin. Och då återstår ju frågan, ska man byta skoter i år? Brukar inte den första år-
smodellen av en ny modell vara begåvad med en massa barnsjukdomar och därmed också vara dryg att 
äga då den ska in på uppdateringar stup i kvarten?
Visst, alla tillverkare har gjort sina katastrofala blunders och släppt igenom delar, lösningar och koncept 
som inte fungerar. Det hela handlar i slutändan om stålar eftersom tillverkarna alltid strävar efter att byg-
ga så billiga maskiner som möjligt.
Om vi jämför en snöskoters tillförlitlighet och prestanda då vi startade SnowRider för tio år sedan och 
idag, är skillnaden så ofantligt stor att vi nästan inte tror det är sant, samtidigt som prisbilden nästan stått 
still. Idag är det ytterst få barnsjukdomar på en ny snöskoter, men ingen regel utan undantag.
Trots att det går cirka fem långa år mellan de första strecken på ritbordet till att en färdig maskin lämnar 
det löpande bandet, kan det ju alltid krångla till sig i slutändan. Efter två år av ritande och utmattnings-
tester brukar en första körbar prototyp finnas. Denna körs sedan stenhårt under flera tusen mil i tre års 
tid, och då i flera olika skepnader eftersom den hela tiden förbättras och förändras. Stora arbetsteam 
kan lägga veckor, månader och år på enskilda lösningar som ett motorfäste eller drivaxel. Utöver arbetet 
med den aktuella prototypen jobbas det också parallellt med framtida modeller och koncept.
Jag har under mina årliga SnowShoot-resor till USA pratat med otaliga testförare som har som enda up-
pgift att lägga mil, köra sönder och hitta svagheter på sin arbetsgivares snöskoterprototyper. Man gör 
alltså allt för att tillverka en så perfekt snöskoter som möjligt. Varför? Jo, för att det blir billigare att göra 
rätt från början än att låta handlarna åtgärda uppkommande fel. 
Att tillverka ett så udda fordon som en snöskoter kräver kunniga konstruktörer, resurser, erfarenhet och 
tid. Vi har blivit vana med att en nytillverkad snöskoter tagit ett jättesteg in i 2000-talet och därför också 
fungerar relativt klanderfritt. Kommer du ihåg när det var läge att ta med sig en drivkedja, några remmar, 
en låda tändstift och lite variatorgrejer varenda gång du skulle på långtur? Hemska tanke.
Även om vi skoteråkare är luttrade, skulle vi idag aldrig tolerera att en ny skoter ideligen gick sönder och 
lyckligtvis är vi relativt förskonade från detta. 
Jag tycker också att tillverkarna i det stora hela sköter sig då det gäller att rätta till eventuell fel som up-
pstår och att de står för det som vi i folkmun kallar för garanti. 
Så för att svara på frågan, “vågar man köpa första årsmodellen av en ny skoter?”
Ja, visst vågar du det, bara du är på det klara vad du vill ha för en maskin. Ha i åtanke... en lössnö-
maskin är precis lika värdelös att touringköra med som en touringmaskin är att surfa med i lössnön. Ta 
verkligen reda på vad du vill ha, bestäm dig och slå till.

Nu är det bara snön som fattas och är det någonting som vi vill ha, är det en riktigt fläskig vinter med 
massor av den vita varan då vi verkligen kommer att försöka att utöka vår testverksamhet och komma 
tillbaka dit vi en gång började. I början av SnowRiders liv, körde vi varenda sportmaskin i bromsbänk 
då tillverkarna minst sagt var vårdslösa med effektangivelserna som alltid var högre än i verkligheten. 
Idag är effektangivelserna mer exakta och det gör bromsbänkandet mindre intressant för er och därmed 
också för oss. Vi kommer däremot att fortsätta på inslagen bana och utöka våra resereportage både från 
Sverige och utomlands. 
Tills dess, njut av våra tre höstnummer där vi avhandlar alla årets snöskoternyheter utan och innan.
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Vill du nå ut till 
snöskoterfolket i Sverige? 

har du kommit till rätt 
ställe..
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Allt detta kan bli ditt! 

















Klar för startlinjen. Vinnarmaskinen Rave RE 600 med den fantastiska PPS 
boggifjädringen med racingstötdämpare. Och Team RER sekundärvariator 
som garanterar snabb nerväxling och omedelbar gasrespons. Egenskaper 
som gör den här maskinen perfekt för utmanande och tuff terräng. 

www.brp.com
Lynx firar 40-årsjubileum 2007



































































































Vi har masssor med nya & beg. delar 
till alla märken, cylinderborrning

samt vevaxelreparationer

Missa inte!, Missa inte!, Missa inte!Ny webshop

Ny
webshop

Öppet tider
Mån - Fre 10,00-17,30
Lunch 11,30-12,30

Tel: 0920- 341 42
Fax: 0920- 341 61
Mobil: 070-573 44 40
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