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D

å spekuleras det i stugorna å det grövsta vad det gäller vädret, igen. Alla tycker sig ha en vattentät teori angående
den enorma snömängden som troligen ska komma detta år. Är det inte rönnbärens mängd så är det abborrarnas
ryggfena eller kaffesumpen som avslöjar det kommande vädret. Det är inte helt omöjligt att dessa teorier motsäger
varandra beroende på var man kommer ifrån och vissa gånger så betyder mycket rönnbär mycket snö, och vice versa. Då
jag tillhör det tråkigare släktet och sällan eller aldrig vare sig tror på spöken, gudar, tomtar eller troll, har jag inte heller tagit åt
mig av detta. Det enda säkra sättet att konstatera ett väder, är i efterhand. Men jag är samtidigt en av alla enfaldiga optimister
som förbereder mig inför den kalla årstiden som om det är ett rekordår på väg. Tills i år sneglar jag åt att köpa en vikplog till
vår lastmaskin då plogningen alltid är ett kärt ämne. Jag har också fixat ett pelletsföråd på 10 kubik vilket gör att jag slipper
elda ihjäl mig. För er ved-, flis- och pelletsnördar så kan jag avslöja att jag har dubbla värmepannor som står bredvid varandra.
En 50 kW vedpanna och en 40 kW pelletspanna som kan användas var för sig, eller ihop. Jodu, mensåattserru.

Tack och lov för dårarna

Mattias Klockar
klockar@otlas.se

Tack och lov för alla dårar som går lösa i vårt avlånga land. Med dårar menar jag inte miljöpartister (dom går istället under
kategorin knäppskallar) och annat löst folk. Med dårar menar jag naturligtvis alla tokstollar som orkar engagera sig i att bygga
om olika slags fordon för sitt eget och andras höga nöjes skull. För några år sedan var inte en gammal snöskoter vatten värd,
idag ser saker och ting helt annorlunda ut. En snöskoter som förut var värdelös både i ekonomisk- och intresseaspekt är idag
guld värd. Vi har helt enkelt börjat ta hand om våra gamla klenoder och det på alla tänkbara sätt. Det finns de som originalrenoverar sina gamla maskiner och de som bygger någonting extremt, udda och snabbt. Oavsett vilket så blir vi lika glada
och intresserade. Och vi är inte de enda som blir det. Vi har märkt att du som läsare uppskattar reportagen som avhandlar
hemmabyggen av alla de slag, så just dessa är någonting vi kommer att fortsätta med. Du som vill synas, hör av dig till oss
direkt så att vi får reda på att du finns och på så sätt få chansen att visa upp dig för världen.
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Ett jäkla tjat!
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Jag vet att jag tjatar, men det är för ett gott syfte. Varför i hela friden lägger du en massa tusenlappar på en pipa eller ljuddämpare
som inte dämpar ljudet och som samtidigt inte höjer prestandan
på din snöskoter? –Jag tycker det låter så gött, var det en som sa!
Du är helt dum i huvudet säger jag. Precis helt slut i hela skallen,
då just detta är det enskilt största hotet för snöskoteråkningen,
alla kategorier. Har du en aning om vad detta spektakel ställer till
med för oss andra skoteråkare? Ska du nu av någon outgrundlig
anledning trimma din två- eller fyrtaktare, gör det på ett vettigt
sätt. Köp ett variatorkit eller en annan matta då just dessa två
saker fungerar utan att störa någon. Har du en fyrtaktare, köp ett
turbosystem, detta gör att skotern väser på fullgas, inte vrålar som
det gör med en muppig slutdämpare utan dämpning. Ett vrål som
färdas kilometervis i fjällvärlden. Håller ni inte med mig. Nähä. Ok,
vi gör så här. Finns det någon i detta land som trimmat sin två- eller fyrtaktare på ovanstående sätt med en slutburk och tycker att
jag är ute och cyklar. Hör av dig till mig. Kom sedan hit med din
maskin så ska vi jämföra den mot en original dito för att se om det
är värt all möda och pengar samt vara måltavla för allas missnöje
i fjällvärlden. Jag utmanar alltså just dig.
Grinig? Ja vad hade du förväntat dig. Jag har fyllt 45 år.
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YAMAHA
VIPER M-TX

2016

Vilken Viper M-TX väljer du?

SR Viper M-TX 162 LE
Camoplast Power Claw
381mm x 4115mm x 76mm

Pris: 144 900:-

SR Viper M-TX 153 LE
Camoplast Power Claw
381mm x 3886mm x 76mm

Pris: 141 900:-

SR Viper M-TX 153
Camoplast Power Claw
381mm x 3886mm x 66mm

Pris: 131 900:-

SR Viper M-TX 141 SE
Camoplast Power Claw
381mm x 3581mm x 57mm

Pris: 145 900:-

www.yamaha-motor.se

Beställ våran nya höst
och vinterkatalog!
Våra hjärtan slår extra för ett aktivt uteliv med kloka kläder.
Vi designar, tillverkar, importerar och säljer direkt till dig
utan fördyrande mellanhänder. Att hitta bra kläder till lägre
priser – det är en jakt som vi är bra på.
Beställ vår nya katalog och läs på itaboutdoor.se om
allt från praktiska vildmarksbyxor till slitstarka kängor.
Allt prisvärt och skönt avkopplande.

SPECIAL
ERBJUDANDE

98

NYHET

198

KR

KR

vid köp av andra varor
för 1500 kr

Underställ Seamless
Underställ i syntet med en seamless
konstruktion, som gör att skav
minimeras och passformen blir
optimal. Understället är i unisex
storlekar, XS/S–XL/XXL. 4707-05.

1395

KR

1695

KR

898

T&P Skoteroverall Dam

KR

Mycket varm overall för alla användare.
Vind- och vattentät med andasfunktion.
Slitstark och smidig. Värmeisolerande
sittdyna i bak. Formsydda knän med
invändig ficka för knäskydd.
Komforttemperatur 0 till -30C.
Stl XS–XL. Orangeröd/svart 4535-12
och Svart/vinröd 4535-04.

Muck Boot Mid
100% vattentät med en 4-vägs
stretch/nylonväv. Fodrad med
microfleece och andningsbar
Komforttemperatur +15 till
–40°C. Stl 37–48. 7745-05.

SPECIAL
ERBJUDANDE

58

KR

vid köp av andra varor
för 1500 kr

T&P Discovery Action Pants
Actionbyxa med hög komfort. Slitstark och smidig.
Vind- och vattentät med bra andasförmåga. Urtagbart värmefoder gör byxan användbar året runt.
Stl S–XXL. Svart/vit/silver2275-05

Skinnmössa Bisam
Prisvärd mössa av getskinnnappa med syntetpäls och
quiltfoder. Stl S–XL. 6656-13.

298

KR

1095

KR

P. Original® Värmestövel
Tjock stötskyddande och välisolerad sula med
halkskyddsmönster. Helfodrad med snabbtorkande syntetpäls. Stl 35–51. 7785-05

itaboutdoor.se

Ny hemsida och ny
webshop. Snyggare och
snabbare och där du
dygnet runt kan handla
kloka kläder. Ofta med
specialerbjudanden som
bara finns på hemsidan
och i vår butik.

1695

1750

KR

KR

T&P Skoteroverall Herr

T&P Discovery Action III Jacket
Sportig jacka för ATV, skoteråkning m m. Användbar
året runt! Urtagbart värmefoder med ribbstickad
innerkrage + integrerad snölåsgaiter. Stl S–3XL.
Svart/vit varselröd 1314-04
och Svart/vit varselgul 1314-11

FRI FRAKT ÖVER 500 KR

0220-308 60
Butik i Surahammar, Enbärsvägen 18
www.itaboutdoor.se
PRISGARANTI

365 DAGARS ÖPPET KÖP

Mycket varm overall för alla användare.
Vind- och vattentät med andasfunktion.
Slitstark och smidig. Värmeisolerande
sittdyna i bak. Formsydda knän med
invändig ficka för knäskydd.
Komforttemperatur 0 till -30C.
Stl XS–3XL och D96/100, D104/108,
D112/116. Svart/varselgul 4410-11,
Orangeröd/svart 4410-12 och Svart/röd
4410-04.

SNABBA LEVERANSER

Det haglar nyheter varje år och vi brukar oftast
snöa in på vissa typer av maskiner. I förra numret
fick du reda på allt om 2016 års lössnömaskiner.
Till nästa nummer ska vi titta närmare på
hybriderna. I detta nummer så kollar vi på lite
övriga nyheter så att du bli bättre uppdaterad
på vad som komma skall till denna vinter.
Av: Björne

D

et är sällan eller aldrig jag blir
direkt glad när en tillverkare
visar en ny arbetsmaskin med
50-matta, men detta har väl ändrats
en del genom åren. Kanske för att jag
blir äldre, men samtidigt för att jag kan
uppskatta en vettig maskin för att dra
ledsladden inför något av våra tester vi
brukar göra. Arctic Cat Bearcat har alltid varit en gris. En gris på leden och en
gris i snön, men har man vetat hur man
behandlar en gris, så har den varit extremt bra och effektiv till det den är ämnad för. Faktum är att Bearcat har varit
en favoritgris vad det gäller dragförmåga
kombinerat med lugn touringkörning.
Det är då först och främst fyrtaktsmodellen jag syftar på. Därför blev jag lite
extra intresserad av deras helt nya och
faktiskt innovativa Bearcat 7000 XT som
sätter en ny standard i branschen vad
det gäller snöskotrar med 50 centimeter
bred matta. Efter en rejäl tur en eftermiddag i West Yellowstone med denna
mastodont så är jag helt såld på den här
modellen.
Det här är en arbetshäst som också
kan fungera som milätare och därmed
också lämpar sig för touring. Den här
helt nya modellen är lämpad för ett brett
användande och känns därför inte lika
lyxig som en pimpad touringmaskin,
men vem bryr sig? Passageraren sitter
riktigt bra och har både någonting att
hålla sig i samtidigt som det sitter ett
ryggstöd längst bak. Föraren har också
han (ja eller hon för den del) ett bra stöd
för självaste stjärten. Ergonomin är det
inte mycket att orda om. Den är vad den
är och ingen av oss saknar vare sig höjoch sänkbart styre eller vadderingar runt
styret och annat lull lull. Det är nämligen
lätt att glömma att det här är en arbetsmaskin. Då andra tillverkare som exempelvis Yamaha (vi återkommer till den senare i texten) valt att bygga en renodlad
arbetshäst, har Arctic lyckats kombinera
10

dessa kategorier, riktigt bra. Det är självaste körintrycket som får mig att bli lite
extra glad samt exalterad. Bearcat 7000
går nämligen riktigt bra. Då menar jag
inte bara att den drygt 130 hästar starka
klumpen är snabb, vilket den också är.
Jag menar att hela paketet är lyckat. Den
känns tack vare gasdämparna extremt
solid och väl avvägd. Den här fjädringen
fjädrar och dämpar smällarna väldigt bra
vilket gör den till en fröjd att köra. Arctic
Cat har på något sätt använt maskinens
tunga vikt till någonting positivt och skapat en solid känsla. Den är tung ja! Lita
på det, så jag hade direkt kollat mig om
efter en vinch som för övrigt ska finnas i
originalsortimentet. Prata med din lokala
Arctichandlare om detta. Du vill nämligen inte lyfta denna klump i onödan.

Grym maskin
Vi som är pålästa på Arctics sortiment
vet att 7000 betyder att den här maskinen tagit del av Yamahas motorteknik i
och med deras fantastiskt fina trecylindriga fyrtaktare.
Värt att notera är också att årets Bearcat har en ny treväxlad växellåda. Superlåg, låg samt högväxel framåt. Vi ser
också till vår glädje att den gamla hederliga huven är tillbaka. En huv som går att
öppna, och när man väl öppnat den så
både ser man motorn och kan ta på den.
Nu låter ju det som en självklarhet, men
så är det ju inte längre. Vi tycker i all fall
att det ska vara så på en arbetsmaskin.
Bra initiativ.
Bearcat finns också i Groomer Special-utförande och som 3000 LT.
Groomern är i vanlig ordning lite
specialanpassad för ledunderhåll och
skidspårsdragning och är en klockren
maskin för dessa ändamål. Anpassningarna gör skillnad och är du eller ni i
klubben på gång att byta maskin för era
vinteraktiviteter, titta närmare på denna.
3000 LT byggd på touringchassit är bra
2-15/16

Ett steg tillbaka i utvecklingen kan också vara ett steg framåt, se bara på flipphuven hos BearCat.

Nya BearCat har även begåvats med
ett handskfack framför styret.

Den 3-växlade lådan hos BearCat 7000 är utvecklad av TEAM som också gör variatorerna. Växlingarna sker grymt smidigt med
denna joystick och med den extra lågväxeln kan man dra riktigt tungt.

Sin storlek till trots är BearCat väldigt smidig,
vilket för övrigt även gäller chauffören.

Arctic Cat Bearcat 7000 XT / Groomer Special
Motor
Typ:
Volym cm³:
Borr/slag mm:
Bränslesystem:
Smörjning:
Avgassystem:
Effektklass:
Start:
Chassi
Uppgedd torrvikt kg:
Tunnel:
Framvagn:
Fjädring fram:
Fjädringsväg fram mm:
Boggi:
Dämpare:
Fjädringsväg bak mm:
Typ av matta mm:
Skidor:
Spårvidd mm:
Längd/Bredd/Höjd mm:
Tankvolym L:
Motoroljevolym L:
Att äga
Cirkapris:
Färg:
Generalagent:

Vätskekyld 3-cylindrig 4-takt
1049
82x62,2
3 x EFI 41mm
Torrsump
3-1
120
Elektrisk
-ProUte
Arctic Race Suspension
AC Gas IFP
229
XTRA-ACTION ledad
AC Gas IFP
330
508x3912x35 XT Q/T
ProUte - 10/8
950-1105
3327x1270x-56
-152 900:- / 154 900:XT: Blå/Röd GS: Orange
KGK Motor AB

Försäkra denna skoter från 2.319:-/år hos svedea. Priserna avser helförsäkring med hög självrisk inklusive
rabatt för medlemskap i snöskoterklubb samt en ägarålder på 35 år. Läs mer på svedea.se

2-15/16
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Att ZR vuxit på längden till 137” såg vi
inte som någon nackdel.

Nu är ZR lika välutrustad på variatorsidan som crossmaskinen med TEAMvariatorer.

Som Limited får man en hel del extra,
men vi kan sakna handskydden.

Arctic Cat ZR 8000 137 Ltd ES
Motor
Typ:
Volym cm³:
Borr/slag mm:
Bränslesystem:
Smörjning:
Avgassystem:
Effektklass:
Start:
Chassi
Uppgedd torrvikt kg:
Tunnel:
Framvagn:
Fjädring fram:
Fjädringsväg fram mm:
Boggi:
Dämpare:
Fjädringsväg bak mm:
Typ av matta mm:
Skidor:
Spårvidd mm:
Längd/Bredd/Höjd mm:
Tankvolym L:
Oljetankvolym L:
Att äga
Cirkapris:
Färg:
Generalagent:

Vätskekyld 2-cylindrig 2-takt
794
85x70
BEFI 2 x 46mm
Injektion
2-1
150
Elektrisk
-Procross
Arctic Race Suspension
FOX 1.5 ZERO QS-3
254
Slide-Action
AC IFP / FOX 2.0 ZERO QS-3
343
381x3480x44 Backcountry
ProCross - 6
1067-1092
3194x1213x-45
3.8
149 900:Grön
KGK Motor AB

Försäkra denna skoter från 4.998:-/år hos svedea. Priserna avser helförsäkring med hög självrisk
inklusive rabatt för medlemskap i snöskoterklubb samt en ägarålder på 35 år. Läs mer på svedea.se

prisad, men har fortfarande en fyrtaktare
under huven. Den tvåcylindriga 700-kubiks fyrtaktsmotorn är ny för i år, och är
på c:a 60 hästar. Den gör sitt jobb men
sticker inte ut på något sätt. Man får vad
man betalar för och 3000 LT känns inte
lika solid och grym som sin dyrare storebror, men är fortfarande ett bra köp. Jag
påtalar detta för att du inte först ska läsa
texten om 7000-modellen och sen tro att
du kan spara dryga 35,000:- genom att
köpa 3000-modellen och tro att det är
samma maskin. Mitt råd är att du biter
12

ihop, äter makaroner och cyklar till jobbet ett tag och lägger sparpengarna på
en 7000 XT. Vi gör alltså följande slutsats. Arctic Cat Bearcat 7000 XT är en
grym maskin som verkligen hittat hem.

ZR 8000 137 Ltd ES
Guuuud vilket långt namn. ZR 8000
ligger bättre i munnen. Racereplikor i
all ära, jag gillar de civilare varianterna
lite bättre. I och med att detta är en Ltd
så hittar vi elstarten en knapptryckning
bort vilket alltid är trevligt. Nu är väl inte

ZR 8000 en världsnyhet, men samtidigt
värd att uppmärksamma. Av alla maskiner vi körde i West Yellowstone så upplevde jag helt klart denna som absolut
värst, piggast och roligast på de fina
lederna i området. Den minst sagt pigga
160-hästars tvåtaktstvinnen går så jäkla
bra att jag faktiskt saknar den sortens
körning. Den maskinen vi körde hade
32-milimetersmatta och det tillsammans
med de 137 tummen gjorde att den höll
i bra på de fina släta lederna, samtidigt
som det gick att ställa ut den i de långa

böjarna i 100 kilometer i timmen. Kraften
verkar aldrig sina och även om den här
maskinen trivs bäst när det är knöligt så
är det här körtillfället en av de bästa turerna under vår SnowShoot.
Kolla lite extra efter ZR 8000 137 Ltd
ES och har du tillfälle att köra en – gör
det!

Yamaha Professional II
Japsarna brukar inte ligga på latsidan
och vi ser att de dels uppdaterat sitt
sortiment överlag men också moder2-15/16

NYHET: LADDA NER
POLARIS SNOW APP

2016

SEE

800 PRO-RMK 163

A NEW WAY UP

800 PRO-RMK 155

PRO-RMK
Världens bästa lössnöskoter blir ännu bättre. Det bevisas i branschpressens tester gång på gång.
Lättast, starkast och mest lättkörda. Nu i helt nytt AXYS chassie och väger in på otroliga 185 kg.

PolarisSverige.com • facebook.com/PolarisSweden

800 PRO-RMK 155

niserat sin trogna Viking Professional.
Vi välkomnar Viking Professional II. Vi
kan utan tvekan säga att det här är en
rejäl bredbandare som har arbete som
sin uppgift. Jag skulle inte på något sätt
rekommendera er att köpa den här maskinen om ni tänker åka på långresor
och förväntar er en trevlig och mjuk färd.
Den är fortfarande väl hård och okänslig
men samtidigt konstruerad för att dra
och lasta tunga laster. Utseendemässigt
så har den fått sig en rejäl uppfräschning
och har fått den där trevliga SUV-känslan. Man sitter annorlunda på den om vi
jämför med tidigare och naturligtvis har
detta lett till det bättre. En burkrem sitter
också där den ska och understryker faktumet att detta är en arbetshäst, inte en
lyxkärra. I vanlig ordning finner du ett rejält utrymme under dynan vilket jag alltid
uppskattat hos Vikingen oavsett modell.
Men om vi ser igenom det kosmetiska
så tycker jag att den största nyheten
för detta år är motorn och dess insprutning. Varför denna maskin inte tagit del
av denna uppsättning förut är en gåta.
Nu slipper du krångla med choken då
du bara vrider på nyckeln för att starta
den. Den trecylindriga motorn ger i runda slängar 130 hästar och ger Vikingen
rejäl och kraftig fyrtakts-styrka som den
verkligen levererar ner i backen. Viking
Professional II är utan tvekan den hårdast arbetande maskinen med 50-matta.

S-TX DX
Det finns en del maskiner som liksom
slinker förbi oss på något sätt. Idag så
ligger det mesta fokuset på lössnömaskiner av den anledningen att dessa
maskiner är populärast. Jag bara uppmärksammar er på att Yamaha har en
modell som heter SR Viper S-TX DX.
Den levereras i två olika utföranden och
pris eftersom den finns i längderna 137
samt 146 tum. Det här är absolut ingen
lössnömaskin även om man kan avvika
från leden på ett säkert sätt bara man
har farten uppe. Ska du kryssa mellan
träden i brantaste snårskogen så finns
det andra maskiner för det ändamålet. Vi
kan istället kalla S-TX:en för en ledkryssare, kort-tourer och långfärdsmaskin.
Den här enmansskotern är som gjord
för att åka långa resor i snabbt och behagligt tempo. Yamaha har tänkt på allt
och den levereras med packväskor, högre dyna och ett väl avvägt stötdämperi.
Du som köper en S-TX är över 40 år och
vill ha kombinationen av bra fartresurser
men inte till priset av en hård maskin
som först börjar fungera när du pressar den. S-TX fungerar chassiemässigt
redan i låg fart. Den protesterar gan14

Yamaha Viking Professional II
Motor
Typ:
Volym cm³:
Borr/slag mm:
Bränslesystem:
Smörjning:
Avgassystem:
Effektklass:
Start:
Chassi
Uppgedd torrvikt kg:
Tunnel:
Framvagn:
Fjädring fram:
Fjädringsväg fram mm:
Boggi:

Vätskekyld 3-cylindrig 4-takt
1049
82x62,2
3 x EFI 41mm
Torrsump
3-1
120
Elektrisk
-Deltabox chassi
Individuell, dubbla A-armar
Hydraulic, Gas Cell
161
ProComfort w, Flip Up Rails

Dämpare:
Fjädringsväg bak mm:
Typ av matta mm:
Skidor:
Spårvidd mm:
LxBxH mm:
Tankvolym L:
Motoroljevolym L:
Att äga
Cirkapris:
Färg:
Generalagent:

KYB 40 HPG
287
500x3923x38 Cobra WT
8JE, 228mm Wide ski
990
3270x1165x1460
44,6
-139 900:Magnetic Bronze / Silver
Yamaha Motor Scandinavia

Försäkra denna skoter från 1.717:-/år hos svedea. Märkesförsäkring
med hög självrisk inklusive rabatt för medlemskap i snöskoterklubb
samt en ägarålder på 35 år.

VK Professional II känns väl genomarbetad
och är smidigare än tidigare modell.

ska naturligt i allt för högt tempo, men
hänger med förvånansvärt bra trots lite
anonymt stötdämperi. Jämför vi 137:an
mot 146:an så ser vi att den senare är
dyrare samt att den är begåvad med
någonting så fantastiskt smart som en
extra bränsletank bakom dynan. I praktiken gör det att du förutom de original
37 litrarna då har 15 pannor extra vilket
alltid är trevligt när man har ett slutmål
som inte lirar med tankmöjligheterna.
Det skiljer lite småsaker de båda emellan och jag kan egentligen inte råda dig
till vilken du ska ha. Bland annat så ser
packväske-systemet helt annorlunda ut
på de båda och det är väl en smaksak
hur mycket man anser sig behöva släpa
på. Längdmässigt så tycker jag inte
direkt att de upplevs så olika även om
137:an har 44 millimeterskammar och
146:an har 32 millimeters dito. Längden
på mattan och höjden på kammarna tar
ut varandra liksom. Men 137:an känns
helt naturligt lite sportigare.
Förarmiljön är riktigt bra på de båda
om man sitter väl skyddad från vind och
kyla på de båda. Hade jag varit du så

VK Pro II har en Cobra Widetrack-matta med 38 mm kamhöjd och ledade boggiskenor.

VK Pro II har begåvats med nytt lastrack och LED-bakljus.
2-15/16

Trots likheterna i både namn och utseende mellan Yamahas S-TX DX 137
och 146 är det helt olika maskiner.

På både S-TX DX 137 och 146 sitter
man väl skyddad mot vind och kyla.

På S-TX DX 146 har man tillgång till en
extra tank som rymmer 15 liter bensin.
2-15/16

För att vara en singeltourer har S-TX
DX 137 okej med lastutrymme.

Yamaha SR Viper S-TX DX 137 / 146
Motor
Typ:
Volym cm³:
Borr/slag mm:
Bränslesystem:
Smörjning:
Avgassystem:
Effektklass:
Start:
Chassi
Uppgedd torrvikt kg:
Tunnel:
Framvagn:
Fjädring fram:
Fjädringsväg fram mm:
Boggi:
Dämpare:
Fjädringsväg bak mm:
Typ av matta mm:
Skidor:
Spårvidd mm:
Längd/Bredd/Höjd mm:
Tankvolym L:
Motoroljevolym L:
Att äga
Cirkapris:
Färg:
Generalagent:

Vätskekyld 3-cylindrig 4-takt
1049
82x66,2
3 x EFI 41mm
Torrsump
3-1
120
Elektrisk
-SRV /SRV-T
SRV
IFP Coil Over
254
Dual Shock SR 137/146
IFP Coil Over / IFP2”/ IFP
343/368
381x3480/3708x44/32 BC/Ripsaw 2
8JH, Dual runner ski
1067-1092
3175x1216/1219x1280
37/37+15
-139 900:- / 147 900:Röd-Svart / Svart
Yamaha Motor Scandinavia

Försäkra denna skoter från 3.121:-/år hos svedea. Märkesförsäkring med hög självrisk inklusive
rabatt för medlemskap i snöskoterklubb samt en ägarålder på 35 år.
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hade jag besökt en skoterhandlare för
att på plats klämma på de båda. Jag kan
avsluta med att jag lätt hade valt en S-TX
DX för en Mora-Kirunaresa.

Lynx Xtrim Commander /
Touratech 800R E-TEC
Är du ute efter en maskin som sticker
ut å det grövsta rent visuellt, men också
användarmässigt så är det faktiskt Lynx
Touratech som i princip är en lite dyrare
och mer påkostad Commander. Lynx är
ju helt klart först ut med världens fränaste tillbehör i form av förstärkningar, lastrack och bågar till förbannelse lite här
och var på skotern. Och jag fullkomligen
älskar konceptet. Väljer du en standard
Commander som är den starkaste (i och
med sin 160-hästars 800 twin) bredbandaren i klassen tillsammans med
Ski-Doo Expedition Extreme så har du
ganska mycket att åka med. Faktum är
att den är extremt mångsidig på grund
av sin motor. Nu påstår jag inte att detta
är en sportmaskin, men jag påstår att
den är betydligt mer mångsidig än en
fläktkyld dito som är betydligt slöare.
En Commander går som satan för att
vara en bredbandare. Årets nyhet från
Lynx heter utan tvekan Touratech 800R
E-TEC. Har du redan bestämt dig för
16

en Commander 800 så ska du lägga
cirka tolv papp till så får du helt plötsligt en Touratech. Tolv tusen spänn ger
dig ett lastrack bak samt en ordentlig
båge fram samt chassieförstärkningar
på sidorna och ett par handtagsskydd.
Känner du att du vill ha mer så har redan
Lynx listat ut detta eftersom det finns
massor av snygga bågar som skyddar
huv och lyset och i slutändan gör din
lite tama Commander till en riktigt frän
Touratech. Skulle det visa sig att du har
en äldre Commander som du har ett
kärleksförhållande med och därför inte
tänker byta så kan vi ju berätta för dig att
alla dessa tillbehör passar rakt av på alla
XU-chassin. De du! Jag tycker i alla fall
att Lynx gjort ett smart drag och äntligen
hittat tillbehör man vill ha, till varje pris.
Jag förutspår att vi inom kort kommer att
se såna här tillbehör till alla skotrar från
alla tillverkare. Tummen upp.

Widetrack LX. Jag hatar dig.
Samtidigt älskar jag dig nog lite ändå.
Det är väl ingen hemlighet att jag haft
en Widetrack LX i en herrans massa
år med allt vad det innebär. För mig har
det inneburit massor av problemfria år
och mil med en maskin som bara går
och går. Jag har för länge sedan slu-

Vill man verkligen skydda sin last på
Touratech finns väskorna man behöver
som tillbehör.

Vi hade gärna sett att all denna utrustning var standard på Touratech. Nu får
man istället leta i tillbehörskatalogen.

Lynx Xtrim Commander / Touratech 800R E-TEC
Motor
Typ:
Vätskekyld 2-cylindrig 2-takt
Volym cm³:
799,5
Borr/slag mm:
82x75,7
Bränslesystem:
Elektronisk DI 52
Smörjning:
Elektronisk pump
Avgassystem:
2-1
Effektklass:
150
Start:
Elektrisk
Chassi
Uppgedd torrvikt kg:
-Tunnel:
LXU
Framvagn:
A-LFS
Fjädring fram:
KYB 36 R
Fjädringsväg fram mm:
-Boggi:
PPS-5900-A
Dämpare:
KYB 36, KYB 46
Fjädringsväg bak mm:
-Typ av matta mm:
500x3923x44
Skidor:
Blade
Spårvidd mm:
975-1017
LxBxH mm:
3230x1180x1240
Tankvolym L:
45
Oljetankvolym L:
2,8
Att äga
Cirkapris:
151 600:- / 163 000:Färg:
Svart
Generalagent:
BRP Scandinavia
Försäkra denna skoter från 3.468:-/år hos svedea. Märkesförsäkring med hög självrisk inklusive rabatt för
medlemskap i snöskoterklubb samt en ägarålder på 35 år.
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med en skoter som är så här
kraftfull, funktionell och följsam så
finns det inga begränsningar.

ski-doo.se
© 2015 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Med ensamrätt.
™, ® och BRP-logotypen är varumärken som tillhör BRP eller dess dotterbolag.

2016 Summit X

med

t3- paket

BOONDOCKER DS
Vägra kompromissa: varje detalj i nya
Boondocker DS har designats för djup
snö och tuff terräng, för att uppfylla
även de mest krävande förarnas önske
mål. Vår längsta skoter, Boondocker
DS 4100 800R ETEC, imponerar med
ett fantastiskt driv i snön. En renodlad
lössnöskoter som nu är längre, lättare,
mer effektiv  och roligare!

/lynxsnowmobiles

READY FOR AN ADVENTURE

2016 BOONDOCKER DS 4100 800R E-TEC

© 2015 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Med ensamrätt. ™, ® och BRP-logotypen är varumärken som tillhör BRP eller dess dotterbolag.

tat förvånas över att den inte ramlar ur
sortimentet för den försvinner ju aldrig.
Detta trots att den i princip endast fått
en handfull uppdateringar sedan slutet
av åttiotalet. Just detta kanske är svaret
på gåtan. Den är enkel, den är bra, den
är billig. Till i år har man tro det eller ej
stoppat i en ny motor av fläktmodell och
på 550 kubik vilket i sammanhanget är
en stor nyhet. Den blir inte bara billigare
utan också lättare och troligtvis ännu
mer seglivad och svår att ta död på. För
under 70,000 kronor får du en bredbandare som gör jobbet utan knot eller
krångel. Och faktiskt utan helt finess
också, men vem bryr sig. Den här maskinen klarar ju allting en betydligt dyrare
maskin gör och den saknar ingenting.
Den har elstart, hög samt lågväxel samt
en till när man vill backa. Jag kan inte hitta en enda anledning till varför man inte
ska köpa en Widetrack LX om man kör
sparsamt och inte vill satsa så mycket
pengar, samtidigt som man behöver en
slitvarg. En sak till. För att ni inte ska bli
helt chockerade över denna ändring då
det gäller Widetrack LX kan vi meddela
att den finns med den ursprungliga gamla 488-kubikaren ett tag till, för någon
tusenlapp till. Ni kan andas ut.

På 550 Widetrak LX finns ett litet justerbart ryggstöd för passagerare och
förare. Ett stabilt lastrack har även hittat sin plats på tunneln.

Man körde länge bara med den gamla
vätskekylda 500:an i Widetrak och 550:in
kompletterar den på ett bra sätt, dessutom gör den skotern ännu billigare.

Polaris 600 Indy SP TD
Okej, detta kanske inte är en direkt nyhet men jag vill slå ett slag för den prisvärda och svinsabba Polaris 600 Indy
SP TD som för en förhållandevis liten
peng ger dig absolut mest bang for the
buck. Tittar vi på den tekniska specifikationen på denna maskin så kan man
döma ut den direkt. Kör du den, får du
en helt annan uppfattning. Jag tycker att
du som antingen älskar ledkörning eller
är nybörjare men inte orkar med en begagnad skoter ska titta lite extra på den
här modellen. Jag fullkomligen älskar
den. Man sitter lite lägre än på tillexempelvis en Axys samtidigt som dämperiet
är sämre, men den är betydligt billigare,
och matchar prestandan. Då en 800 är
för stark för de flesta av oss är en 550
för svag. En 600 är perfekt för leden och
gör alla till en bättre förare. I år kommer
den med 44-millimetersmatta och en
nostalgiinspirerad lack. 10 av 10 balataremmar i min bok. Så det så.

Ski-Doo MX Z X-RS 800R
E-TEC
Ski-Doo har genom åren byggt några
riktigt håriga ledmaskiner och jag måste
säga att de ofta är snyggt designade
samt att de ser ruskigt snabba ut redan i stillastående skick. Så också i år.
Ski-Doo MX Z X-RS 800R E-TEC har
18

Lite spartansk men praktisk, så kan
man väl beskriva förarmiljön på 550
Widetrak LX.

Polaris 550 Widetrak LX
Motor
Typ:
Volym cm³:
Borr/slag:
Bränslesystem:
Smörjning:
Avgassystem:
Effektklass:
Start:
Chassi
Uppgedd torrvikt kg:
Tunnel:
Framvagn:
Fjädring fram:
Fjädringsväg fram mm:
Boggi:
Dämpare:
Fjädringsväg bak mm:
Typ av matta mm:
Skidor:
Spårvidd mm:
Längd/Bredd/Höjd mm:
Tankvolym L:
Oljetankvolym L:
Att äga
Cirkapris:
Färg:
Generalagent:

Fläktkyld 2-cylindrig 2-takt
544
73x65
2 x VM34 förgasare
Separat
2-1
60
Elektrisk
278
Widetrak aluminium
IFS
Nitrex
184
Adj. kopplad
Nitrex
229
508x3962x25 ShockWave
PRO-FLOAT
965
3251x1105x1295
41,6
1,9
69 900:Svart
Polaris Scandinavia AB

Försäkra denna skoter från 1.335:-/år hos svedea. Märkesförsäkring med hög självrisk
inklusive rabatt för medlemskap i snöskoterklubb samt en ägarålder på 35 år.
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Denna 600:a med Cleanfire Injektion
ger en ordentlig knuff i Indyn.

Indy 600 SP TD är precis lika
bra som Indy alltid varit på
lederna. Pro-Steer skidorna
biter i ordentligt i kurvorna.

2-15/16

Polaris 600 Indy SP TD
Motor
Typ:
Volym cm³:
Borr/slag mm:
Bränslesystem:
Smörjning:
Avgassystem:
Effektklass:
Start:
Chassi
Uppgedd torrvikt kg:
Tunnel:
Framvagn:
Fjädring fram:
Fjädringsväg fram mm:
Boggi:
Dämpare:
Fjädringsväg bak mm:
Typ av matta mm:
Skidor:
Spårvidd mm:
Längd/Bredd/Höjd mm:
Tankvolym L:
Oljetankvolym L:
Att äga
Cirkapris:
Färg:
Generalagent:

Vätskekyld 2-cylindrig 2-takt
599
77,25x64
Cleanfire Injektion
Injektion
2-1
120
Elektrisk
212
Indy
PRO-RIDE
FOX IFP
229
Indy
FOX IFP
353
381x3070x44 Back country
Pro-Steer
1080
2890x1220x1220
43,5
3,3
105 900:Blå, vit
Polaris Scandinavia AB

Försäkra denna skoter från 3.468:-/år hos svedea. Märkesförsäkring med hög självrisk
inklusive rabatt för medlemskap i snöskoterklubb samt en ägarålder på 35 år.
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förutom världens krångligaste namn
också en utstrålning och karisma som få
skotrar har. Den ser extremt aggresiv ut
och ska också köras på detta sätt. Den
här maskinen är urtypen för en maskin
som fungerar och kommer till sin rätt när
man kör aktivt. Kör man lugnt kan den
lätt kännas obekväm och inte alls lustig
på något sätt. Men vem bedömer en
maskin på så sätt? Som att påstå att ett
JAS Gripen inte alls passar att pendla till
jobbet med. Jag upplever Ski-Doo MX Z
X-RS 800R E-TEC som en extrem körmaskin i alla lägen och att den är avsedd
för våra dåliga leder. Samtidigt som den
är aggressiv är motorn lika silkeslen
som vanligt och just detta bidrar till dess
snabbhet. Nu har också den här maskinen fått spindlarna från crossidan i och
med RAS2 framvagnen. Den är av 129
tums längd och har en 41-millimeters
Cobra-matta. Ska jag utnämna någon
kort maskin att besitta mest finess och
prestanda i form av tekniska lösningar så får det bli Ski-Doo
MX Z X-RS 800R E-TEC.

Ski-Doo Expedition
Extreme 800R E-TEC
På något sätt så är det svårt att ignorera Ski-Doo Expedition Extreme 800R
E-TEC. Vad är det förresten med SkiDoo och deras långa namn? Kan någon
dessa utantill, utan fusklapp? Oavsett
vilket så måste jag belysa denna maskin
för er. Vill du ha en Ski-Doo av bredbandsmodell så ska du titta på årets
Expedition av 800-modell. Jag tycker att
detta multifordon är av ypperssta klass
vad det gäller att förena nytta med nöje.
Man har lite touring, lite arbete, lite lössnö och massor av äventyr i samma förpackning. Denna maskin är en av få som
far och son kan dela på. En av få maskiner man med hjälp av skogskontot kan
köpa på riktigt utan krystat fusk och som
man sedan kan ha kul med. Också till
denna finns det massor av tillbehör från
Ski-Doo i form av bågar och väskor som
underlättar ditt användande under året.
Kontakta din lokala handlare angående
detta eftersom de brukar vara riktigt pålästa vad det gäller detta.

De du
Det var de de. Vi rotade runt lite bland
de modeller vi oftast brukar hoppa över
i brist på plats i tidningen, men som
samtidigt borde intressera er. Till nästa
nummer så tar vi ett grabbatag vad det
gäller hybrider, halvlånga och crossover.
De du.

Ski-Doo MX Z X-RS 800R E-TEC
Motor
Typ:
Volym cm³:
Borr/slag mm:
Bränslesystem:
Smörjning:
Avgassystem:
Effektklass:
Start:
Chassi
Uppgedd torrvikt kg:
Tunnel:
Framvagn:
Fjädring fram:
Fjädringsväg fram mm:
Boggi:
Dämpare:
Fjädringsväg bak mm:
Typ av matta mm:
Skidor:
Spårvidd mm:
LxBxH mm:
Tankvolym L:
Oljetankvolym L:
Att äga
Cirkapris:
Färg:
Generalagent:

Vätskekyld 2-cylindrig 2-takt
799,5
82x75,7
Elektronisk DI 52
Elektronisk pump
2-1
150
Manuell
213
REV-XS RS
RAS 2
KYB PRO 40R Easy-Adjust
241
rMotion
KYB PRO 40 Easy-Adjust
394
381x3269x41 Cobra
Pilot DS 2
1077
3010x1217x1200
40
3,7
145 900:Gul-Grå
BRP Scandinavia

Försäkra denna skoter från 4.998:-/år hos svedea. Märkesförsäkring med hög självrisk
inklusive rabatt för medlemskap i snöskoterklubb samt en ägarålder på 35 år.
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Det är inte direkt krävande att frakta en
X-RS i högt tempo på lederna, oavsett
hur leden ser ut!

Så här kommer MX Z X-RS se ut hos oss, men gillar man svart bättre finns det säkert någon handlare som sitter och ruvar på en.
2-15/16

Ski-Doo Expedition Extreme 800R E-TEC
Motor
Typ:
Volym cm³:
Borr/slag mm:
Bränslesystem:
Smörjning:
Avgassystem:
Effektklass:
Start:
Chassi
Uppgedd torrvikt kg:
Tunnel:
Framvagn:
Fjädring fram:
Fjädringsväg fram mm:
Boggi:
Dämpare:
Fjädringsväg bak mm:
Typ av matta mm:
Skidor:
Spårvidd mm:
LxBxH mm:
Tankvolym L:
Oljetankvolym L:
Att äga
Cirkapris:
Färg:
Generalagent:

Vätskekyld 2-cylindrig 2-takt
799,5
82x75,7
Elektronisk DI 52
Elektronisk pump
2-1
150
Elektrisk
284
REV-XU
RAS 2
HPG Plus R
210
SC-5U
HPG Plus / KYB PRO 36 EA
406
500x3923x44,4
Pilot DS 2
975-1018
3230x1150-1192x1220
45
3,7
150 900:Svart
BRP Scandinavia

Försäkra denna skoter från 3.468:-/år hos svedea. Märkesförsäkring med hög självrisk inklusive
rabatt för medlemskap i snöskoterklubb samt en ägarålder på 35 år.

Förarmiljön är mer lössnömaskin än
något annat.

Att kombinera 50-matta och 800-motor
borde fler tillverkare göra.
2-15/16

Synchromesh eller Syncro-lådan som vi kallar den har fördelen att man kan växla i fart.

Just skidorna är en av grejorna som
skiljer sig mot Lynx motsvarighet.

Gott om lastutrymme med möjlighet att
stoppa dit en passagerardyna.
21

2016 CROSSOVER

SERIES

mission x jacket

recoil jacket

boost jacket

PC : Toni Suomela

Maverick Monosuit

- Moves The Way You Move johan forsberg, saxnäs sweden
Engineered to exceed the requirements of the harshest mountain riding conditions,
FXR’s crossover series combines industry leading mountain technology with insulation
options to keep you warm when you need it, cool when don’t, and stay dry and comfortable in any temperature or riding condition.
Pick your color, choose your style, and get ready to experience unrestricted mobility
and true high performance in the mountains, on the trails, or in the trees.

Industriverktyg IDG-Tools AB lanserar
en ny serie batterimaskiner för den
professionella användaren. I IDG-Tools
nya 14.4 V serie med 2.0 Ah Li-ion batteri erhålls väsentligt högre prestanda
än vad tidigare 14.4 V maskiner kunde
erbjuda. Maskinerna har yttermått, vikt,
smidighet i stort identiskt med tidigare
10.8 V maskiner av andra fabrikat och
har laddningsindikator, integrerat LEDljus, Li-ion batteri med 1 tim laddningstid. (80 % laddas inom 20 min.) Serien
består av: Bitsdragare, Borrmaskin/
Skruvdragare och Slående bitsdragare.
Kontakta Industriverktyg IDG-Tools AB
för mer information.

Rättelse till klädpresentationen
i SnowRider nr1,
www.dbc-sweden.se
är rätt adress till TOBE.

Inför 2016-års version av Europas största skotercrosstävling kommer man med
lite nytänk. Tävlingen kommer att delas i fyra akter och köras fredag-lördag. Akt
1 fredag förmiddag körs det kval. Akt 2 fredag kväll körs det knatterace med kval
och finaler. Akt 3 lördag förmiddag körs finaler och Akt 4 blir det prisutdelning och
förhoppningsvis lite show på Stortorget och bankett på Restaurang Marité.
– Genom att köra kvalet på förmiddagen för de stora klasserna och knatteracet
vid klockan 18 kan vi bygga om banan för knatteracet och köra en riktig tävling för
dem, säger Johan Olofsson som är arrangemangsansvarig för Arctic Cat Cup. Johan lovar att Arctic Cat Cup kommer att bli större och bättre än någonsin plus att
man har några extra ess i rockärmen. Mer om det kommer att presenteras i höst.
Arctic Cat Cup årgång 44, kommer att köras 15-16 januari 2016.

Skinz Headlight Delete Kit, tygruta med
ventilerad meshbotten. Minskar vikten
med ca 1,5 kg samt ökar ventilationen
avsevärt. Mer information finns på
www.modshop.se

Lagom till julhandeln lanserar Polaroid
en ny modell med helt ny design och
formfaktor. Nya Polaroid Snap är en kamera som bygger vidare på Polaroids
koncept med kameror som är enkla att
sköta, och som skriver ut en pappersbild direkt ur kameran. Den kombinerar
enkelheten att få en pappersbild med
digitalkamerans alla möjligheter att
dela bilder via sociala medier. Polaroid
SNAP är en 10-megapixelkamera med
inbyggd Zink Zero Ink-skrivare, som
skriver ut färgbilder i storlek 5,1x7,6
cm. Den har minneskortplats för Micro
SD-kort upp till 32GB och flera fotograferingslägen, färg, svart/vitt och
vintage (Polaroidfoto-inspirerat). Vidare
finns ett speciellt fotoautomatsläge där
kameran tar sex bilder i snabb följd,
möjlighet att skriva ut med den klassiska vita Polaroid-kanten runt bilden
eller utfallande. Polaroid SNAP beräknas finns i handeln i november med ett
cirkapris på 1.500:-.
Mer info på www.focusnordic.se

Försäljningen av drönare fullständigt exploderar, nu lanserar Lowepro en hel serie
specialanpassade bärlösningar. DroneGuard series är utvecklad i samarbete med
quadcopter-piloter. Gemensamt för modellerna är att nya patenterade flexibla flyttbara väggar håller drönaren på plats i väskan oavsett modell av drönare. Man
kan specialanpassa inredningen enkelt och elegant för just sin egen utrustning.
Förutom att själva drönaren hålls säkert på sin plats finns också en mängd fickor,
fack och resårband för att ha alla reservdelar som t.ex. extra propellrar på plats.
DroneGuard CS 300 & 400 har ett yttre skal som är tillverkat av 600 denier polyester som ger ett bra skydd. Båda modellerna har löstagbara bärselar samt handtag,
så man kan enkelt välja om man vill bära dem som ryggsäckar eller vanliga väskor.
CS 300 är designad för en Parrot Bebop eller andra i samma storlek, medan CS 400
är avsedd för DJI Phantom modellerna och andra i samma storlek. DroneGuard CS
300 har ett cirkapris på 1.495:- och CS 400 har ett cirkapris på 1.695:-. Se vidare på
www.focusnordic.se

Det som skiljer Airbreak från övriga modeller hos Oakley är varken material eller
passform, utan sättet att mycket smidigt kunna öppna den så kallade ”Switch-lock”
mekanismen för att byta mellan olika linser. Alla Goggles av denna modell kommer
med en extra lins för ett värde av 700-1200:- inkluderat i priset. Ett bra alternativ
när man söker en goggle som ska fungera både den soligaste dagen på berget, och
den sämsta mörkaste dagen på försäsongen. Modellen är också försedd med ”Oflow arch” som är en inbyggd förstärkning av ramen runt näsan, för att tillåta andningen att ske så lätt som möjligt även när gogglesen sitter på ansiktet. Cirkapris
2.590:- till 3.190:- beroende på medföljande lins.
Mer information på www.dbc-sweden.se
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Packkälke med praktiskt lasträcke.
Chassi med laserskurna sidoplåtar,
jeepdunkshållare och skidbyglar. Lössnöskidor som är över 200 cm långa.
Hög höjd på kälkens ram, ingen risk
att någonting fastnar vid körning i terrängen. Kälken arbetar mjukt och
stora hinder kan köras över helt utan
problem. Ligger högt i snön med 17cm
breda skidor. Baktill finns plats för två
jeepdunkar på 20 liter. På kälken finns
fyra lådor med skjutlock på 55 liter
styck att lasta i. För mer info besök
www.kalke.se
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X Cross Boot Fuchsia är en kompakt, varm och mycket bekväm allroundsko som
fungerar lika bra för skoteråkning som till vardagsbruk. BTO termostatic mellansulan ger god värme och stötupptagningsförmåga för alla typer av utomhusaktiviteter. Finns i 7 olika färger i dam och herrstorlekar. Pris: 1.695:-, för mer information besök www.fxrshoppen.se
Foto: Christian Pondella/Red Bull Content Pool

Det blir fortsatta ändringar i skoterprogrammet till årets Winter X Games, nu senast
körde man Speed & Style, Long Jump, HillCross och Snocross. Till 2016 års upplaga
kommer Freestyle tillbaka och man behåller Snocross, de andra grenarna försvinner. Tävlingarna pågår mellan 28-31 januari.

Den nya versionen av värmesulor kallas ”The Warm Series”. Genom att de är
anslutna till din smartphone och även interaktiva kan de värma dina fötter med
hjälp av en justerbar termostat samt även registrera din aktivitet. The Warm Series
integrerar uppvärmningsteknik som utvecklats av Zhor-Tech, och integrerar även
deras olika sensorer som kan samla in och analysera användardata. Förutom att
värmen förbättrar blodcirkulationen är det möjligt att följa din dagliga aktivitet med
olika funktioner såsom stegräknare, avstånd du gått samt din kaloriförbrukning.
Dessa sensorer som är placerade rakt under fötterna gör det möjligt att få en mer
exakt aktivitetsberäkning jämfört med vanliga anslutna vristband. För att ha glädje
av all information och interaktion med den anslutna sulan finns en speciell Digitsole-app i app-butiker för iOS och Android. Appen kommer att uppdateras regelbundet för att användaren ska få nya funktioner och en ännu bättre upplevelse. The
Warm Series är också vattentät med en IPx5-certifiering och kan användas i alla
förhållanden: för dagligt välbefinnande, för fritidsaktiviteter och i yrkessituationer. I
Sverige kommer det rekommenderade försäljningspriset att vara 1.995:-. Mer information finns på www.digitsole.com eller www.moxter.se

Är lämplig för att ta hand om avgaserna
från snöskotrar, 4-hjulingar och vattenskotrar. Går att montera på väggen, i
ett takfäste eller på en takskena så att
man kan flytta den mellan flera arbetsplatser. Den är låsbar i sin vinklade led
och är steglöst höj- och sänkbar. Armen
ansluts till ett rörsystem för avgas/svetsutsug. Saluförs av RPM Service AB,
www.rpmservice.se. Priset för armen
med väggfäste 15.500:- + moms.

Garmin presenterar nu Montana 610, 680 och 680t med en uppdaterad 8MP kamera för högkvalitativa geotaggade foton, GLONASS för snabbare och bättre positionering, samt 250 000 förinstallerade geocachar. Nya Montana
600-serien har en robust konstruktion med olika monterings- och batterialternativ. De stöder Garmins breda sortiment av kartor plus att det ingår en gratis prenumeration på BirdsEye Satellitbilder. – Nya Montana är redo för alla
äventyr, säger Martin Resch, produktchef för Garmin Outdoor. – Oavsett om du åker båt, cyklar i Alperna, vandrar
genom vildmarken, geocachar eller behöver hjälp med att hitta till närmaste bensinstation kan Montana visa vägen. Nya Montana har en uppdaterad vändbar 4 tums skärm som fungerar även med handskar på. Den är robust
och vattentät ner till 1 meter i 30 minuter (IPX7). Alla enheterna har en 3-axlad elektronisk kompass, barometrisk
höjdmätare och en högkänslig GPS-mottagare med stöd för GLONASS som ger dig snabbare och exaktare GPSmottagning även i tät skog och mellan höga berg. Montana 680 och 680t har en 8MP digitalkamera för högkvalitativa bilder som automatiskt geotaggas så du enkelt kan navigera tillbaka till exakt samma ställe igen. Nya Montana levereras med en förinstallerad grundkarta och ett års prenumeration på BirdsEye satellitbilder. Med hjälp av
en rad olika fästen kan Montana användas på både båtar och alla möjliga sorters fordon. Nya Montana beräknas
finnas tillgänglig i oktober 2015 till ett rekommenderat cirkapris på 5.699 kronor för 610, 6.199 kronor för 680 och
6.699 kronor för 680t.
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FOX HELMETS 2016

TRUSTED AND WORN BY 2X FIM SNOWCROSS WORLD CHAMP & 3X SWEDISH CHAMP. ADAM RENHEIM.

OF ALL THE TESTS WE PUT OUR HELMETS THROUGH,
NONE MATTER MORE THAN THIS.
During the development process, we put our helmets through rigorous safety, impact and
quality tests. But the “real world” performance test of Snowcross is where Fox helmets
prove themselves over every other brand.
Armed with the new V3 helmet, Adam Renheim has dominated the Snowcross world,
and continues to add to Fox’s legacy of champions.
FOXHEADNORDIC.COM

V4HELMET
4.999 SEK

V3HELMET
4.499 SEK

V2HELMET
2.799 SEK

V1HELMET
1.799 SEK

FOXHEADNORDIC

Det där med
drivbandets
utformning och längd
är inte så självklar som
vi tror.
Text & bild Alf Sundström

S

nöskotern är, eller ska vara, ett
så kallat översnöfordon och den
är alltid banddriven.
Visst ska skotern dessutom ha minst
en eller kanske två skidor (på föraren
om det är en Larven) och vara lättare
än 400kg samt ha en förbränningsmotor
men drivbandet är totalt avgörande för
identiteten hos detta fordon. Då mattan så enkelt bestämmer att en maskin
är just en snöskoter är det inte konstigt
att vi nästan helt kan identifiera dess
klasstillhörighet genom att titta på hur
bandet är uppbyggt. Förr i tiden beskrev man skotrar som ”kortbandare”,
”dubbelbandare”, ”långbandare” samt
”bredbandare” innan man mer i detalj
började prata om dess märke eller motorer. På denna tid var det framförallt i
Norden som skotrar med bredare och/
eller längre drivband utvecklades då vi
hade behov av bra lössnöegenskaper.
Märkligt nog verkar det som att majoriteten av nordamerikanerna bara körde led
fram till för 20-30 år sedan då många av
deras äldre skotrar inte alls fungerade
utanför spåret. Man kan fundera över
vem som gjorde de första spåren och
drog ledsladden, var det den uppgiften
alla som ägde en Ski-Doo Alpine hade?
Numera är det frågan om användningsområde när vi placerar in skotrarna i
olika kategorier med precis som förr är
mattan avgörande för klassningen. En
led/touringskoter har en (med dagens
mått) lågkamsmatta, en arbetsskoter
har bredband och sportskotern har en
kort matta med hårda medelhöga kammar. Dessa drivband har mycket skilda
egenskaper och det finns mängder med
varianter gällande mönster/utförande
i dessa grupper. För ren ledkörning är
hållbarhet samt låg känslighet för snöbrist viktiga egenskaper och ett mönster
som ger bra fäste på led är inte alltid så
bra i lösare snö. Det är därför man kan
säga ”berätta vilken matta du föredrar så
kan jag berätta hur du kör snöskoter”.

Dubbens framgångar
Märkligt nog har dubben aldrig slagit
stort i Sverige, inte ens på den tiden
28
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Detta är alltså kamhöjden som gällde på 70-talet, lätt att förstå varför dagens högkamsmattor för betraktaren såg fullständigt vansinniga ut när de kom då man ser referensramen.

Svenskt så det förslår, nästan i alla fall. Denna AMF är delvis byggd i Nordamerika men sedan förlängd i Långsele och såld ny som en av de tidigaste långbandarna på
marknaden. En grym lössnömaskin från det tidiga 70-talet med en brutalt kraftfull encylindrig MAG-motor och riktigt lång matta, givetvis utan kamhöjd. Mitt val för säsongens sista åktur på skaren (heja hjulboggi) samt den första turen när man ska hitta fjolårets färdvägar i nysnön, en fantastisk maskin!

när majoriteten av nyskoterköparna
valde den kortaste varianten med den
största motorn. Ledkörning med dubbfri lågkamsmatta var det som gällde
hela 90-talet och jag förstår i dag inte
varför trots att jag var med på den tiden
och körde på tvären i alla kurvor så fort
jag bara tordes. Numera är de hetaste
skotrarna friåkarmaskinerna med höga
kammar så toppfartshysterin för 20 år
sedan har ersatts av önskan om bästa
möjliga prestanda i ospårad terräng.
Längden på mattan varierar hos dessa
mellan ”nästan en kortbandare” till ”löjligt lång” då körstil samt personliga
preferenser avgör vilken längd som är
rätt. De som började köra för endast
ett par år sedan kan nog inte föreställa
sig chocken vi alla fick när vi först såg
dessa monstermattor. På den tiden hade
alla skotrar ett mönsterdjup på ynkliga
15-20mm så en 44 mm matta såg helt
grotesk ut, ingen trodde att det alls
skulle fungera. Men de tidiga lössnö2-15/16

maskinerna visade snabbt att detta var
mattypen man skulle ha i snön och sakta
men säkert etablerade sig denna skotertyp hos oss. Denna gång var det alltså i
Nordamerika som man uppfann skotern
för lösare snö och skillnaden mot forntidens långbandare var att dessa hade
hög effekt samt höga kammar. Så den
gamla sanningen att -”inget slår en Ockelbo 300 lång då det gäller att spåra” var
nu definitivt dödad. Men hur började det
hela egentligen?

Begynnelsen, plastkammar
med humlesång
För runt 10 år sedan var jag på besök
i Kanada och fick då höra historier från
det glada 80-talet om hur man då modifierade maskiner så att de blev urtyperna
till dagens bergsskotrar. Man byggde
då om den tidens värstingskotrar som
bara fanns för ledbruk till lössnöare med
en ”hemmagjord” monstermatta. Det
skedde genom att man skruvade fast

L-profiler av plast i drivbandet och man
kunde på detta sätt få en riktig paddelmatta med en kamhöjd på ända upp till
3”. Skotrarna med en sådan plast/gummimatta brummade efter leden och ljudet påminde om en jättehumla, en grupp
skotrar lät som en hel svärm och hördes
mycket långt. Fästet i sidled på hårdare
underlag var i princip noll så det gällde
att vara fullt koncentrerad när man körde
skotern, minsta misstag så låg man 90180 grader mot färdriktningen. Kedjehusen flyttades för att L-profilerna skulle få
plats i chassit och motorerna hos den
tidens värstingar gav faktiskt nog med
kraft för långa klättringar dit ingen tidigare nått. De höga kammarna skottade
iväg enorma mängder snö och drev därmed skotern uppför på ett sätt som aldrig förr, skoterkörning i extremt djup snö
blev nu förändrad för alltid. Jag känner
tyvärr inte till någon som byggt sin egen
lössnömatta här hemma och jag har själv
aldrig kört eller ens sett en sådan men

efter att hört många samstämmiga berättelser i Nordamerika vill jag påstå att
detta är ursprunget. Den gamla tanken
om att en matta ska ha låga kammar för
att gå lätt i lössnö och att man ska starta
mjukt för att komma iväg utan att spinna
är sedan dess helt förlegad.

För & nackdelar
Fördelarna med extrem kamhöjd stod
nu helt klar men nackdelarna med plast
när det gäller att få fäste i snö var lika
uppenbara, man behövde gummi i snö
men med rejäl kamhöjd! Endast något
år in på 90-talet kom Camoplast ut med
den korrekta lösningen då de presenterade sin Challenger 2” och den fanns att
få ända upp till 141” i längd. Resten är
som bekant historia då detta var början
till alla lössnömattor vi nu kör med. Jag
frågade en gång en nordamerikan som
är känd inom lössnöåkning varför den
gamla Challenger från början hade ett
så bra mönster och utförande, än i dag
29

Ytterligare en lössnömaskin från förr. Detta är en kanadensisk SkiRoule Laser som köptes in och såldes som Ockelbo/Rajd Laser här hemma. Det var en typisk nordamerikansk maskin som helt saknade förmåga att göra egna spår så någon byggde om denna när den var ny till långbandare med hjälp av Ockelbodelar. Glidboggin ersattes av
hjulboggi och en rejäl matta på hela 148”/375 cm monterades så att snöskotern fungerade för den som önskade köra innan vårföret infann sig.

är det en helt OK matta. -”Jag tror att de
hade tur” blev svaret.

Dagens utbud, vilken matta
är bäst?
I dag finns det en uppsjö av olika lösnömattor att välja mellan och tillverkarna
har så många originalmonterade varianter att en sammanställning känns
rent övermäktig. Fokus på låg vikt samt
smidighet/böjlighet är vad som nu verkar gälla och man kan nu köpa en originalskoter med hela 174” samt 3” kammar om man så önskar. Givetvis finns
alla längder neröver också samt lägre
kamhöjd för den som föredrar mer måttliga dimensioner. Mattor med mängder
av extrahål för viktminskning dog ut för
runt 5 år sedan så det kanske man kan
se som ett sidospår i dag? Jag har länge
väntat mig att utbudet av mattlängder
skulle minska till två eller tre vilket borde
täcka in de flestas behov men trenden
att alla kunder ska kunna köpa exakt vad
denne önskar gör att utvecklingen går
i motsatt riktning. Att testa alla dagens
mattyper på ett vetenskapligt korrekt
vis är en riktig mastodontuppgift och
inget som SnowRider planerar, tyvärr.
Då vi på redaktionen lägger, och har
lagt, mängder av mil med de maskiner
som finns på marknaden kan vi ge vår
generaliserande och mycket subjektiva
bedömning.Här kommer en liten del av
de åsikter vi har om lössnömattor:

Längre är bättre
En längre matta klättrar bättre och körningen kan ofta vara enklare för den inte
30

så aggressiva föraren med en sådan då
allt kan utföras i lägre fart. Paradoxalt
nog är den också lämpligast för den
mest extrema lössnöåkaren. Det är enligt oss valet för den som vill ha mer marginal i djupsnön i lägre farter samt valet
för den som vill klättra högst och vara
värst! De längre mattorna är även ett bra
val om skotern är tung samt stark.

174” matta med 2,5” stenhårda kammar, en fantasi som inget hade trott för endast
20-25 år sedan. Denna matta fungerar bra på jättetunga skotrar med hög effekt i
tungdriven snö.

Smidigare
En maskin med kortare band blir smidigare, speciellt i U-svängar i nedförsbacke. Det är ofta valet för den som
gillar teknisk körning och har stor körskicklighet. Den numera svenska medellängden på 153-155” är det val som de
flesta gör och enligt oss är det av goda
skäl.

Kamhöjden
Högre kammar än 2”-2,25” skottar mer
snö men om man har låg effekt kan mattan bli tungdriven i blötsnö, den kan
även bli känsligare för snöbrist efter spåren. Lägre kammar än 2” gör att mattan
numera inte riktigt räknas som en högkamsmatta vilket ingen hade trott 1995,
vi ser på dessa som hybridmattor i dag.
Man bör dock alltid komma ihåg att på
riktigt hårt underlag ger en matta med
lägre kammar bättre fäste och är givetvis
mindre känslig för varmgång.

Mjuk eller hård
Mjuka och följsamma kammar gör det
betydlig bättre för skotern att ta sig fram
i riktig kall kristallsnö samt komma upp
ovanpå vårskare, skillnaden mot en med

styva kammar kan i vissa fall vara enorm.
Jag testkörde en gång två i övrigt identiska skotrar som hade mjuka respektive
hårda kammar i djup pärlsockersnö med
2-5 cm skare på topp. Den med hårda
kammar hade problem hur man än gjorde och sågade sig fram med skidorna
rätt upp i tiotals metrar när man gick
igenom skaren. Först när man släppte
gasen klev skotern upp med hjälp av farten man uppnått, i detta före var mattan
en såg som inte fick fäste alls. Skotern
med mjuka kammar klev lekande lätt upp
med måttligt gaspådrag och hade inga
problem alls i detta före. Det omvända
gäller om man har en motorstark maskin
i tung och djup snö som ger bra fäste.

Då viker sig en matta med mjuka kammar och man har inget fäste alls, en med
styva skottar under dessa förhållanden
på något helt enormt.

Gammalt test
Jag minns än i dag SnowRiders lössnötest med 2005-årsmodeller då den underbara Arctic Cat M7 inte alls presterade på det sätt som den borde. Den hade
en mycket speciell matta med mjuka,
bakåtböjda kammar. M7an fungerade
kanske bra i ett helt annat före än det
vi hade men inte alls i Kittelfjälls hårda
vårsnö. Så den bästa skotern i testet var
rent usel när vi körde den och vi visste
då inte vad det berodde på. Ett exempel
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på en specialiserad matta som testkörs
när snöförhållandena gör att den inte
fungerar bra.

De var de de
Det finns även de som gillar de så kallade
”fingermattorna” som visst ska vara helt
grymma när man ska klättra högt i kramsnö, jag kommer dock aldrig att prova en
sådan klättring då det känns för farligt för
en gammal man som mig. Sedan finns
det givetvis mattor som hamnar mittemellan alla dessa generaliseringar så att säga
vilken matta som är bäst går tyvärr inte.
Frågan är när den ska vara bäst och det
avgör endast föraren. Ja, det var lite om
mattornas olika förskaffenhet och historia.

Mycket ska man se
innan ögonen trillar
ur huvudet. När man
tror att man sett
allting, öppnar Olle
Lodén upp huven på
sin Arctic Cat Jag och
ger oss en lektion i
innovation.
Foto: Jennifer Byman
Text: Björn Friström

D

et finns lagar och regler för vad
som man får göra och inte får
göra. Det finns saker som är
okej och inte okej. Man måste ju hålla sig
till detta så att inte vår världsbild ballar ur
helt. Just detta är ingenting som Olle Lodén från Kiruna bryr sig det minsta om.
Han skiter i vad som är okej eller inte.
Han gör tydligen som han vill. Och tur är
väl det, eftersom vi aldrig annars skulle
få se det mest urflippade och fantastiska
bygge jag någonsin sett. Välkommen att
vila ögonen på Olles alldeles egna Arctic Cat wankel turbo intercooler, made
in Kiruna.

Mekanisk verkstad
Snöskotern har funnits ett tag. Det märker man när man ser gamla modeller och
inser att man aldrig sett någon sådan
förut. Nu har det väl aldrig serietillverkats
några wankel-snöskotrar med turbo och
intercooler. Men, du vet väl om att det
finns massor av olika skotrar som hade
Sachs kompakta wankelmotorer under
huven? Nu vet du det i alla fall. Bland annat så fanns det Ockelbo Trioman, 300,
Polaris, Arctic Panther och Snotric med
denna motor under huven. Olle Lodén
jobbar till vardags som arbetsledare på
en ytbehandlingsfirma med tillhörande
mekanisk verkstad. Det där sistnämda
kan vara orsaken till att han gått iland
med projektet vi nu ska dissekera. Olle
som inte är en dununge då det gäller att
modifiera diverse fordon äger i dagsläget närmare 20 veteranmaskiner och
kände att det var dags att både påbörja
samt avsluta en tanke han haft ett tag.
Naturligtvis skulle den lämpliga Sachswankeln överladdas och stoppas i ett
lämpligt chassie. Bygget skulle lämpa
34
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Chassit är bara återställt till originallängd
och dynan är hemmagjord.

Motorn ser verkligen ut att höra hemma här samtidigt som turboinstallationen också den ser hemmastadd ut.

sig för lite veterandragracing och gärna
då i klassen för encylindriga maskiner.

Lämplig donator
Det där med att hitta en lämplig snöskoter är sällan ett problem i detta land. En
Arctic Cat Jag av 1978 års modell skakades fram och kortades tillbaka till fabriksspecifikationerna. Du vet väl om att
alla Jaggar som kom till Sverige byggdes
om i och med en förlängning av boggin
och chassit för att mer passa in i vårt
användande. Det Olof gjorde med chassit får ses som ett återställande. Motorn
2-15/16

hittade han inte i en annan snöskoter
utan denna har via Nymanverkens experimentverkstad letat sig fram till Olofs
ägo. Nymanverken har genom åren gjort
massor av mopeder och lättviktare och
hade säkert en plan för att bygga en hoj
med denna motortyp någon gång då det
begav sig.
Nymanverken slogs samman med
Monark på sextiotalet då försäljningen
av lättviktare dalade och denna tillverkning lades ner. Detta var tur för Olof som
kunde lägga vantarna på en okörd wankelsnurra. Än idag finns det cirka 1500

Tänk att en långjag kan bli liten och fin bara genom att återställa den till originalspecifikationen.

registrerade lättviktare från Nymanverken i Sverige.

Mer effekt per varv
Det finns två olika versioner av denna
wankel-motor och den första varianten
heter 303 som sedermera ersattes av
den starkare och samtidigt också driftsäkrare 295-varianten. 303 samt 295
syftar på kubikantalet. Nu blev väl inte
wankelmotorn en sådan succe som det
förutspåddes även om den innehåller
väldigt få delar och ger mer effekt per
”kolvslag” eller rättare sagt varv, än en

fyrtaktare. Den var för törstig om man
jämför med tvåtaktaren samtidigt som
man fick ha lite känsla vad det gäller
handhavandet. Även en wankel behöver
lite hjälp vad det gäller smörjningen och
det var just denna process som man får
lov att ha koll på för att en wankel ska
överleva.

Audigrejer
Olof tycker i alla fall att det var dags att
göra bokslut vad det gäller de överladdande wankelidéerna och
enda sättet att göra det är genom att helt
35

Det finns en och annan mätare att hålla ögonen på när man får långtråkigt. Men
det får man nog inte.

Både turbo och intercooler kommer från en Audi av dieselmodell. Passar perfekt
under huven.
Olof har lyckats med konststycket att skapa en maskin med lite vintagelook, vilket
vi uppskattar.

enkelt göra verklighet av idéerna. Jaggen
fick sin efterlängtade 303:a monterad
och ett grenrör anpassades för turbon
som en Audi 1,9 diesel fått släppa ifrån
sig. Den lilla lämpliga intercoolern kommer också från samma bil och passar
riktigt bra med tanke på sin storlek. Den
uppmärksamma ser lambdasonden som
sitter i avgaspipan och tror därmed att
det sitter insprutning på detta ekipage.
Men se, det gör det inte. Lambdasonden är endast kopplad till AEM-mätaren
som skvallrar om bestyckningen av förgasaren. Ja, du läste rätt. Olof använder
sig av original Bing-förgasare av storlek
24 millimeter, som tillsammans med Malpassi bränsleregulatorn fungerar riktigt
bra. Bränslet heter LL100 men också
metanol tillsätts separat.

Går den bra?
Då är ju den stora frågan -fungerar den.
Utan tvekan ja och även om den inte är
bromsad så uppskattar Olof effekten till
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dryga 100 hästar vilket i sin tur betyder
att den lilla veteranaren har en hisnande
prestanda. Men det hela har inte varit
problemfritt då det krånglat när det varit tävlingsdags. Ett läckande insug har
ställt till det för Olof, men är nu åtgärdat
och han är nu redo att skrämma slag på
resten av veteranskoterbranschen med
sin skapelse.

Är boken stängd?
För er som undrar om nu han stängt
boken då det gäller wankelöverladdning. Svaret är som lyder. Troligtvis inte
eftersom det ligger tre wanklar till och
bara väntar på att bli misshandlade. En
av planerna är att bygga ihop en tvåskivig motor och därmed få en 606:a för
att sedermera överladda den. Låter som
en perfekt idé och någonting som man
kan pyssla med för att få dagarna att gå
i Kiruna. Vi önskar lycka till och vill gärna
skriva om Olle igen när detta projekt är
iland.

Ja inte ser den helt original ut och tur är väl det. Med dryga 100 hästar under huven
så är det nog bäst att konkurrenterna får en aning om vad som komma skall.
2-15/16
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Framtagandet av nya snöskotermotorer är alltid
en viktig del i utvecklingen. Var kommer det
hela att sluta egentligen?
Text: Doktor Gurra Berggren

I

början av detta millennium skedde
två riktigt stora tekniska revolutioner
enligt mig.
Den första var att allmänheten på
allvar började få tillgång till snabb uppkoppling mot internet. Det här innebar
att en hel del tidningshyllor försvann i
snabbköpen, och att människor med gemensamma intressen kunde börja diskutera på ett helt nytt sätt. Internet fylldes
med en oerhörd mängd forum där nördar från alla världens hörn kunde stråla
samman och nagelfara de mest suspekta intressen i detalj. Givetvis växte
det också upp sidor som avhandlade de
viktigaste och mest intressanta ämnena,
som världsfred och motorteknik.

Fyrtaktarens intåg
Det andra stora tekniksprånget som
skedde för mer än tio år sedan var att
38

högpresterande fyrtaktsmotorer introducerades i snöskotrar. Fyrtakt hade redan
tidigare blivit den helt dominerande motorprincipen i nästan alla andra fordonssammanhang, men i snöskotrar var de
hittills både ovanliga och helt urusla.
Ända fram till 2003 alltså, och Yamahas
introduktion av den fantastiska modellen RX-1. Den fick en lätt skoteranpassad variant av motorn från legendariska
supersporthojen R1, och succén var ett
faktum.

Tekniksprångssamverkan
Dessa två stora tekniksprång samverkade ovanligt bra i denna tidnings
nätforum. Under några år gick diskussionerna väldigt heta, och allra mest
debatterat var frågan om vilken motortyp
som var bäst anpassad för framtidens
snöskotrar.

Idag vet vi att både tvåtakt och fyrtakt
överlevde. Ingen princip var så överlägsen den andra att den blev helt dominerande. Samtliga tillverkare har hoppat
på fyrtaktståget och serverar oss både
potenta och effektiva alternativ. Rotax
svarade upp mot det nya hotet genom
att lansera helt unik insprutningsteknik
som verkligen tog tvåtaktsmotorn till en
ny nivå, E-tec.

För & nackdelar
De två motorprinciperna har sina tydliga
för- respektive nackdelar. För tillfället är
de inte bara konkurrenter utan de kompletterar också varandra. Frågan är hur
det kommer se ut i framtiden. Nya krav,
från kunder såväl som lagstiftare, kan
rita om kartan fullständigt. Helt plötsligt
kanske den ena principen inte längre är
gångbar. Sådana saker har hänt förr,
exempelvis inom flyget där det skedde
en enastående utveckling av kolvmotorer under andra världskriget. De mest
fantastiska lösningar såg dagens ljus,
och vi kommer nog aldrig mer få se så
häftiga och påkostade motorer byggas

igen. Men, så över en natt blev all denna
fenomenala teknik uråldrig. Jetmotorn
gjorde sitt intrång, och för flygplan var
den redan från början så mycket bättre
att kolvmotorn inte hade en chans.

Utveckling i flygande fart
Faktum är att kraven i flygsammanhang
har ganska stora likheter med extrema
fordon såsom just snöskotrar. Då man
ska upp i luften krävs egentligen bara två
saker. Låg vikt och hög effekt. Ja, och
så kan det vara kul med lite driftsäkerhet också.
Precis så är det ju med våra moderna
skotrar också. Ska man forcera riktigt
branta sluttningar i bottenlös pudersnö
liknar åkningen snarare flyg än något annat markfordon. Och har man väl tagit
sig riktigt oländigt till så måste skotern
fortfarande fungera för att man överhuvudtaget ska ta sig hem. Det finns ingen
möjlighet att pulsa hem i det bottenlösa,
upp och ned för de stup där skotern tar
oss fram. Enda alternativet, om skotern
går sönder, är hjälp från ovan. Och då
menar jag inte det religiösa, utan den
2-15/16

Varför inte sätta en extremt lätt gasturbin
i skotern och bara bli nöjd? Skälet är
förstås att tekniken inte på långa vägar
uppfyller de andra krav vi ställer på en
skotermotor.
Rent prestandamässigt så har gasturbinen löjligt dålig respons, både på
grund av stort rörelsemängdsmoment,
men också på grund av förbränningskonceptet.
Dessutom är det, som så ofta annars,
kostnaden som sätter käppar i turbinen.
För att en gasturbin ska bli effektiv behövs mycket kraftig kompression i flera
steg och mycket het förbränning. Resultatet blir materialval och krav på tillverkningsmetoder som helt enkelt inte lämpar sig för kostnadspressade produkter
som vi åker med på marken.
Men, det pågår kontinuerlig utveckling
av små och billiga gasturbiner, och kan
man pruta bort lite andra krav så är ju
den högvarviga och effekttäta lösningen
mycket lockande.

synnerligen effekttäta gasturbinen som
driver räddningshelikoptern som ska ta
oss hem.

Vikt/effekt
Låg vikt är ett krav i många fordon, inte
minst motorcyklar för offroadbruk. Det
är leksaker som på många sätt liknar
snöskotrar, och även användningsområdet är snarlikt. Men medan en enduromotorcykel klarar sig utmärkt med 30hk
så måste motorn i en lång lössnöskoter
leverera 150hk. Minst! Snowbike klarar
sig knappt med 45hk.
Det räcker alltså inte med en liten
encylindrig motor, oavsett tvåtakt eller
fyrtakt, och därmed blir kraven på förhållandet mellan vikt och effekt den riktiga
utmaningen.
De flesta skotertillverkare erbjuder
idag en tvåcylindrig 800cc tvåtaktsmotor som drivkälla. Oavsett fabrikat
väger dessa ungefär lika mycket, cirka
40kg, och de ger ungefär samma effekt,
160hk. Det ger ett vikt/effekt-förhållande
på 4hk/kg, vilket är väldigt bra!
En högpresterande fyrtaktare, av samma typ som i Yamaha Apex väger ungefär 10 kg mer än tvåtaks-twinen och
ligger i motorcyklar på 200hk. Alltså är
vikteffektförhållandet likvärdigt, 4hk/kg.

Jetmotorer
Tittar man istället på den teknik som en
gång dödade all kolvmotorteknik i flygplan så blir bilden en annan. Världens
vanligaste gasturbin för flygmotorbruk
är en turbofan kallad CFM56, producerad av amerikanska jättebolaget GE
tillsammans med franska Snecma. Den
sitter i massor av kommersiella flygplan,
bland andra Airbus 3-serie och Boeing
737, och har ett vikt/effektförhållande
på nästan 10hk/kg! Alltså klart mer än
det dubbla jämfört med våra allra bästa
kolvmotorer!
Det här effektuttaget möjliggörs huvudsakligen av de höga varvtalen som
en gasturbin kan jobba med. Det finns
inga kolvar, eller gasmassor, som måste
accelereras, och förbränningen sker
kontinuerligt utan att kräva tid för preparering och antändning.
Just detta med höga varvtal är ett effektivt sätt att åstadkomma hög effekttäthet. Om en liten och lätt motor snurrar riktigt fort så kommer den, trots sin
litenhet, hinna elda många gånger. Och
det är ju det allt handlar om, att lyckas
förbränna så mycket bränsle som möjligt
under en given tid, och på så sätt skapa
hög mekanisk effekt.
Man skulle ju kunna tycka att valet
av drivkälla för skotrar därmed är klart.
2-15/16

Hojmotorer

Yamaha som är stor tillverkare av bland annat motorcyklar har helt enkelt dragit
nytta av sin övriga tillverkning för att hålla nere kostnaderna vad det gäller motortillverkning till sina snöskotrar.

Fyrtaktaren i en supersporthoj har också
valt högvarvskoncept. En 1000cc motor
varvar idag över 14000rpm. Detta ställer
stora krav på de rörliga delarna i motorn
som måste göras mindre och lättare.
Därmed minskar vikten på motorn och
samtidigt lyckas man år från år öka det
maximala varvtalet, och därmed också
effekten.
Men, utvecklingen går relativt långsamt och vi kan knappast tänka oss
något som plötsligt medför att varvtalet,
och därmed effekten, kan höjas drastiskt.

Turbo

Idag är det bara BRP som kan stoltsera med en direktinsprutad tvåtaktare där
bränslet tillsätts i förbränningsrummet. Arctic Cat har en version vi kan kalla semidirektinsprutad. (C-TEC2 på bild)

Tvåtaktsmotorerna i våra snöskotrar varvar inte alls lika extremt som de hetaste
fyrtaktarna. Faktum är att maxeffekten
ligger på ett varvtal som bara är drygt
hälften av fyrtaktarnas. Istället så antänder tvåtaktaren bränsleblandningen dubbelt så ofta som en fyrtaktare. Därmed
blir resultatet detsamma, en liten lätt
motor kan elda mycket bränsle på kort
tid och prestera hög effekt.
Det sista sättet att skapa hög effekt,
om man varken vill varva högt eller tända
ofta, är ju att elda väldigt mycket varje
gång. Problemet är då att motorn måste
vara stor för att kunna suga in tillräckliga
mängder bränsleblandning och stadig
för att klara de kraftiga förbränningarna.
Därmed blir vikten lidande, och då faller
konceptet eftersom vikt/effektförhållandet blir för dåligt.
Men, det finns ett sätt att trycka in
mycket bränsleblandning även i en liten
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Motorutvecklingen har tagit rejäla steg framåt, även på tvåtaktssidan. Skillnaden på
en fläktkyld förgasarmotor och en vattenkyld direktinsprutad dito är enorm.

motor. Konceptet är förstås överladdning, och man kan tänka sig både mekaniska kompressorer eller avgasdriven
turboteknik. Turbotekniken är den mest
effektiva, och den som kommit att dominera fordonsbranschen i stort. Idag är
nästan alla kommersiella fordon turboöverladdade, oavsett om det är lastbilar,
tåg eller fartyg, och skälet är den höga
effektiviteten.
Även inom personbilssidan så har
turbotekniken formligen exploderat det
senaste decenniet. Då jag var ung var
SAAB ganska unika om sin satsning
på överladdning, men sedan dess har
först europeiska tillverkare följt efter,
och nu även de amerikanska. Resultatet är förstås att teknikutvecklingen
för turbomotorer går allt snabbare och
kanske framför allt att prisnivån sjunker
drastiskt. En nog så viktig faktor om teknik ska vara användbar i konsumentprodukter. Det bästa av allt är att man kan
kombinera principerna med högt varvtal
och överladdning och skapa en motor
med mycket bra vikt/effekt-förhållande.
I princip kan man dubbla effekten med
mycket liten ökning av vikten, men det
är två dyra koncept man använder och
slutprodukten tenderar att bli kostsam.
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Det är också därför som denna kombination är väldigt ovanlig direkt från motortillverkare.

hus krävs inte mycket accelerationer av
kolven vilket medför att man kan tillåta
höga varvtal.
Eftersom den triangulära kolven är
kopplad till vevaxeln med utväxling om
3:2 så snurrar kolven ett varv då veven
roterar tre. Varje förbränningsrum kring
kolven kommer skapa arbete under
ett kolvvarv, vilket betyder att för varje
vevaxelvarv tänder Wankelmotorn en
gång. Hänger ni med? Kontentan
är i alla fall att Wankelmotorn
tänder lika ofta som tvåtaktaren, det vill säga dubbelt så
ofta som fyrtaktaren.
Wankelmotorn är dock
att betrakta som en fyrtaktsmotor då takterna är
skilda åt och in- och utloppen aldrig är kortslutna
som i tvåtaktsmotorn.
Därför fungerar överladdning alldeles utmärkt.
Den mycket snabba öppningen
av avgasporten ger stor energi för
att driva en turbo, och så långt verkar
allt helt suveränt. Men designen har
några väldigt stora nackdelar. Den kolvtätning som fungerar fantastiskt i en normal (rund)kolvmotor går inte att använda
i detta koncept, och trots ett halvt sekels
utveckling är fortfarande tätningen
av förbränningsrummet
ett olöst problem. Ett
annat bekymmer är

det kraftigt kilformade förbränningsrummet, som dessutom hela tiden rör sig
och kyls av ny vägg. Det är mycket svårt
att få till förbränning i de trånga, rörliga
och kalla spalterna. Sist men inte minst
så kräver motorn, trots att den tycks så
enkel, en hel del svår bearbetning. Därmed blir produktionskostnaden ganska
hög.
Det största problemet med livslängd
och emissioner kan vi nog bortse ifrån i
skotersammanhang. Wankeln ligger där
ganska precis mitt emellan en tvåtaktare
och en fyrtaktare, och är därmed fullt
tillräcklig.
Wankeln hade sin storhetstid på
70-talet, och det byggdes både motorcyklar och snöskotrar med konceptet.
Resultatet var inte speciellt lyckat. Kanske är det dags för en reviderad, mer
tillförlitlig design med överladdning att ta
skotervärlden med häpnad?

Ljudnivå
Hela skoterhobbyn står inför en utmaning då det gäller att inte störa mer än
absolut nödvändigt. Något av det allra
mest diskuterade fenomenen då det gäller snöskotrar är bullret. Det är främst i
fjällvärlden som den ganska bristfälliga
ljuddämpningen skapat problem.
Ljudnivån har blivit otroligt mycket
bättre på senare år, och några motorer,
exempelvis Rotax ACE, är extremt
tysta. Problemet är att en motor
med bra vikteffekt kräver hög

2-t turbo
Allra bäst vore förstås en motor med överladdning och högt
varvtal som dessutom tänder ofta.
Tyvärr är inte den vändspolade tvåtaktaren speciellt lämpad för överladdning
eftersom in- och utlopp under stor del
av varvet är direkt kortslutet och massor
av färskgas tenderar att smita ut i avgassystemet. Det finns idag både kompressor- och turbolösningar för tvåtaktare,
men mitt tips är att dessa koncept för all
framtid kommer vara kopplade till eftermarknaden och de allra mest hängivna
entusiasterna, men jag har haft fel förr.

Wankelmotorn
Däremot finns det faktiskt en motorprincip som tänder ofta och klarar överladdning riktigt bra. Till råga på allt så
är den väldigt lämpad för höga varvtal.
Jag pratar förstås om Wankelmotorn.
Konceptet bygger på en roterande och
oscillerande triangelformad ”kolv” som
skapar tre avskilda förbränningsrum.
Då kolven roterar i ett speciellt format

Idag har tillverkarna en
fot i både tvåtakts- och fyrtaktsvärlden för att tillmötesgå köparnas
smak och tycke.
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trimningsgrad och därmed snabb evakuering av avgaser. Detta leder till kraftiga
tryckpulser och hög ljudnivå. Tvåtaktaren har en prestandafördel i extremt
snabb öppning av sina portar, men detta
skapar också mycket ljud. Jag skulle
dock vilja hävda att ljudproblemet är
lika stort för en motsvarande
trimmad fyrtakt och att
effektiv ljuddämpning
är lösningen. Framför
allt gäller det att som
användare inte plocka
bort fungerande ljuddämpning, hur häftigt
man än tycker det är med
tinnitus.

Fyrtaktaren är helt klart
överlägsen då det gäller
att överladdas. Troligen
får vi aldrig se en fabrikstillverkad tvåtakts-turbo.
Men man vet ju aldrig.

Driftsäkerhet
Även driftsäkerheten har tagit några
rejäla kliv det senaste decenniet.
Framförallt skulle jag vilja påstå
att det är införandet av avancerad motorstyrning och
kontrollsensorer som gör att
motorn reglerar och skyddar
sig själv.
Fyrtaktarna är mer komplicerade, och har alltså fler prylar som
kan slitas eller haverera. Å andra sidan
bygger de på beprövade koncept och
man slipper problemet med en kolvring
som huvudsakligen ska passera tomrum
i form av portar, men ändå lyckas täta
förbränningstryck. Som det ser ut idag
är fyrtaktarna i princip outslitliga i skoterapplikationer, medan tvåtaktarna dras
med en hel del problem.
Den största skillnaden mellan motortyperna då det gäller driftsäkerhet ligger
dock i produktionsvolymen tror jag. De
stora tvåcylindriga tvåtaktarna utvecklas
och byggs endast för skotermarknaden,
och skotermarknaden är verkligen pytteliten. Totalt byggs det cirka 100.000
snöskotrar per år i världen och denna
marknad delas av fyra tillverkare. Varje
tillverkare har minst tre motorplattformar
som ska dela på volymen. Det betyder
att varje motor endast byggs i ett par
tusen exemplar per år. Ändå ska denna
volym lyckas bekosta verkligt snabb utveckling, och validering. Det är där jag
tror det brister. Tillverkarna kan helt enkelt inte satsa tillräckliga resurser på att
säkerställa funktionen innan produkterna
går till kund.
Yamaha har som bekant valt ett annat
koncept och valt att anpassa en motor
från ett annat fordonssegment till skoterbranschen. Därmed är utvecklingen och
produktionen bekostad av en storvolymsmarknad, där kraven är helt annorlunda. Detta tror jag är ett framgångs2-15/16

koncept för framtiden oavsett om det är
tvåtakt eller fyrtakt som ska utvecklas och
byggas.

Emissioner och förbrukning
Fyrtaktarens mer avancerade koncept för
gasväxling skapar alla förutsättningar för
låga emissioner. Det faktum att resten av
fordonsbranschen också använder fyrtakt gör att alla koncept som utvecklas för
bilar och motorcyklar enkelt kan användas också i fyrtaktsskotrar. Det skulle inte
vara några problem att bygga på väl fungerande och billig katalysatorteknik på en
fyrtaktare och minska emissionerna med
nära 99%. Men så mycket kanske inte är
tillräckligt? Utsläppen från snöskotrar är
globalt sett mycket små, och så länge de
lokala utsläppen inte är problematiska så
finns det inget problem att lösa.
Tvåtaktarna däremot måste göra en
uppryckning. Hittills är det bara Rotax
som kommit med direktinsprutning,
och varför de andra tillverkarna inte följt efter är en
gåta! Direktinsprutning
är helt överlägset på en
tvåtakt och minskar utsläppen helt fantastiskt.
De är fortfarande inte
i klass med fyrtakt, om
effektnivån ska bibehållas,
men det finns potential att komma en
bit närmare, och det kanske räcker.
Bränsleförbrukningen på en direktinsprutad tvåtaktsmotor är mycket god och
i många fall bättre än motsvarande fyrtaktare. Skälet är mycket låga förluster, både
mekaniska friktionsförluster tack vare enkelheten och flödesförluster.

Kostnad

Wankelmotorn har helt klart det bästa från två världar och har tvåtaktarens
goda egenskaper eftersom den levererar kraft och smäller vid varje ”kolvslag”
samtidigt som den lämpar sig att överladda. Den har däremot andra tekniska
barriärer att överkomma. Detta kan ha att göra med att det inte direkt har forskats i ämnet sedan sjuttiotalet.

Den enklare tvåtaktaren har en given
fördel då det gäller produktionskostnad,
men precis som i fallet med driftsäkerhet tror jag att den stora vinsten ligger i
att dela utvecklingskostnaderna med ett
segment som har större volymer. Det är
enorm skillnad på styckpriset ifall man
producerar ett par tusen motorer per år
eller om man gör det tiodubbla.
Sammanfattningsvis verkar de båda
teknikerna fortsätta att samexistera, och
utmana varandra att bli bättre. Det är väldigt bra. Kanske dyker det till och med
upp ytterligare koncept av den annars
beprövade förbränningsmotorn. Vilka
koncepten än blir kommer det behövas ta
stora steg då det gäller utsläpp av både
avgaser och ljud. Dessutom måste de bli
mycket mer effektiva och samtidigt både
hålla bättre och bli billigare. Låter som en
kul framtid tycker jag. Den som lever får
se. Morsning.
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Det där med att underhålla de lokala
skoterlederna är ett ämne som är kärt och
uppskattat. Såklart finns det proffsgrejer för
ändamålet. Här är svenska Raspen II.

S

venska Raspen II är en enkel och
robust sladd till vettiga pengar.
Den är ämnad för både underhåll
på mjukare och hårdare leder samtidigt
som den är enkel att använda. Då konstruktionen är tämligen enkel medför det
låga underhållskostnader.
Den här sladden är framtagen i samarbete med lokala skoterklubbar under
ett par års tid, i standard utförande sladdar den 140 centimeter brett och är
utrustad med Olofsfors P300 gallerstål.
Det går även att beställa den anpassad
efter dina egna behov i andra bredder
och längder samt med andra hyvelstål.
Raspen II väger från 140 kilo och uppåt
beroende på storlek.
Raspen II har en kladdplatta som
pressar ur luften ur snön och får leden
att hårdna snabbare.
Den är steglöst justerbar i höjd, och
går såklart att skränka, vilket innebär att
man kan hyvla ner ytterkanten på leden
och fylla igen mitten.
Raspen II finns med olika draganord-
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ningar, fast drag, kättingdrag, och flexdrag. Samtliga med en mekanism som
löser ut om det skulle haka fast bakom
en sten, stubbe eller fastfrusen skidåkare.
Vad behöver du då för slags snöskoter för att dra detta åbäke? Det funkar
med en vanlig arbetsmaskin med 50
centimetersmatta och det behöver inte
vara ett effektmonster.
Raspen II tillverkas i Boden av NH
Service AB som har stor erfarenhet av
skoterledssladdning. Det är klart att
både skid- samt skoterklubben ska ha
en Raspen II då den både är förhållandevis billig, stor nog att underhålla
både leder och skidspår men samtidigt
liten nog att få plats i en vanlig bod eller
carport.
Priset börjar på 21995kr ink moms
men kan bli dyrare än så om man nu vill
det eftersom det finns massor av tillbehör till denna sladd. Mera information
finns att insupa på www.nhservice.se

Då Raspen II är av enkel konstruktion har tillverkaren NH Service lyckats hålla nere
tillverkningskostnaden.
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PRIVUS MONO SUIT
TOBE Privus Monosuit representerar verkligen
själva essensen av vårt ursprung.
Här låter vi färger möta funktion, här möter
passionen naturens element.
Vi vet och vi förstår de krav som ställs på din
utrustning och på oss.
Vi delar samma glädje när allt fungerar och den
där perfekta dagen verkligen blir perfekt.
På samma vis delar vi din besvikelse när
utrustning inte fungerar och de få värdefulla dagar
vi ges går till spillo.
Dina kläder görs av skoteråkare som dig själv, vi
tycker lika illa om att frysa och vara blöta som du.
Det är den bästa och den ärligaste garanti vi kan
ge dig.
Yttertyg: 2-lagers Sympatex® Cordura®
Membran: Sympatex® 45,000mm vattenpelare
Tejpade sömmar: Fully seam sealed
Fodrad: Non-insulated
Storlekar: 2XS - 4XL
100% vindtät
100% vattentät
YKK Aquaguard blixtlås
Kevlar-förstärkta knän
Cordura® tyger
Förstärkta sömmar
Ventilation under armarna
Ventilation på sidan av benen.
Justerbara Ergo hängslen
Justerbar midja
Avtagbar huva

When going indoors is not an option

www.dbc-sweden.se
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2016
ARCTIC CAT SNÖSKOTER
SPARA UPP TILL 8900 kronor! Köp din 2016 års Arctic Cat senast den 31/12-15.
1 ÅRS FRI SERVICE – VÄRDE 5000 KR

3 ÅRS MASKINGARANTI – VÄRDE 3900 KR

Erbjudandet gäller hos den återförsäljare där du
har köpt maskinen fram till den 31/12 2016 eller
max 170 mil. Gäller ej ZR 120. Serviceintervallerna
är 25 mil och 150 mil. Stötdämparservice ingår ej.
Inklusive material och arbete, värde ca 5000 kr.

Sista garantidatumet blir den 31/12 2018 oavsett
när du hämtar ut maskinen 2015. Gäller ej ZR
120. Vid köp efter ovanstående datum, gäller två
års maskingaranti. Kom ihåg att du vid köp efter
2015 kan köpa till ett tredje garantiår för 3900 kr.

w w w. a r c t i c c a t . s e

Efter att ha åkt Mercedes Sprinter i några år så
valde vi att återigen köra pickup.
Text & bild Björn F

D

et där med att köpa en lämplig
bil som fungerar till det mesta
är inte det lättaste utan kräver
en hel del funderande innan det hela
går i lås. Jag har precis lämnat vidare
vår Sprinter av XXL-modell till en av
våra andra tidningar och den kommer
att leva vidare i förlaget, med en annan
dekalning. Den har gått 10,000 mil och
har egentligen inte krånglat någonting.
Jag kan ge några råd angående köp av
en dylik modell. Vi valde att köpa den
längsta sprintern som går att få tag på.
En såkallad R3L-modell. Denna Sprinter
är 30 centimeter längre än den längsta
standardmodell som finns. Vi köpte den
som ett rent skåp och inredde den efter
behov. Den tar lätt den längsta skotern
på marknaden och har varit fantastiskt
bra och enkel att använda. Ska jag råda
dig till en sak så får det bli motorvalet.
Vi valde att beställa denna bil med 190
hästars V6:a, det vill säga en 319. Den46

na motor är väl ganska stark samt skottsäker, men samtidigt törstig. Den drar
lätt 1,7 liter milen om man kör lite aktivt
och gärna mer om den får tillfälla att
göra detta. Köp hellre en 160-hästare,
det vill säga en 316. Den går nästan lika
bra, men är betydligt snålare. Just detta
med bränsletörsten fick mig att titta efter en snålare bil. En bil som skulle ta
fem passagerare, vara fyrhjulsdriven när
man önskar så, kunna dra massor, vara
snål och samtidigt såpass frän att en 45
åring som mig känner sig lite speciell.
Välkommen Dodge RAM Eco Diesel
2015.

Lågt snitt
Att köpa en Ram-diesel av senaste snitt
var inte det lättaste. Det är liksom inte
bara att slinka in och hämta en. Man ska
såklart beställa den. Fördelen är då att
man kan speca den precis som man
vill ha den. Jag beställde den av Ernryd

Cars hösten 2014 och fick den våren
2015. Just den här har full utrustning
och har tillexempel Ram-box vilket i praktiken innebär att man har ett par extra
lastfickor inbyggda i bakskärmarna där
man kan ha spännband med mera. För
övrigt så är de flesta av dom här pickuperna extremt välutrustade från början
och har GPS, backkamera, automat och
massa andra grejer redan i grundutförande. Den stora nyheten med denna
pickup är den extremt snåla motorn som
sitter under huven. Där det vanligen
sitter en rak sexa eller en V8 sitter här
nu en V6, med dubbelturbo. Den har
240 hästar och därmed tillräckligt med
kraft för att dels dra tyngre vagnar men
också för att fungera som personbil. Vi
kör ju nämligen långa sträckor varje år
på många olika uppdrag utan last, vilket
kräver att den inte ska dra så mycket
bränsle. Alla påståenden kring denna
bils fantastiska bränslesnålhet har jag
tagit med en nypa salt men kan så här
1000 mil senare bekräfta. Håll i er. Den
här bilen drar med en biltrailer och en
2-tonsbil i snitt 1.09 liter diesel per mil.
Kör jag tomt utan släpvagn och håller

mig till alla hastighetsbegränsningar, så
snittar den på cirka 0,77 liter diesel per
mil. Blandad körning inklusive kallstarter och tomgångskörning så kommer
man upp i hiskeliga 0,95 liter per körd
mil.

Flykten från New York
Den här bilen har ett enormt baksäte
som utan tvekan rymmer tre personer.
Samtidigt kan två onödigt långa personer sitta där fram utan en tanke på att
man inte får ha stolen i bakersta läget.
Det finns på amerikanskt manér fullt tillräckligt med drickahållare samt gott om
förvaringsfack lite här och var. Instrumenteringen är verkligen modern och
skvallrar om det mesta. Skärmen är av
pektyp och är hjärtat i hela systemet och
det är här man får all information samt
kan knappa in önskade värden. De fullt
elektriskt justerbara stolarna har värme,
men också kyla. Ratten är också den
uppvärmd. Elektriskt manövrerad taklucka, sidorutor samt bakruta är ganska schyst faktiskt och någonting man
inte behöver vänja sig till med. Nu när
jag tänker efter, finns det ens bilar med
2-15/16

Har upptäckt en konstig grej. Om man ser till att visaren på hastighetsmätaren pekar på samma siffror som de där skyltarna vid sidan av vägen, då drar denna bil
(utan släpvagn) runt 0,77 liter diesel per mil.

Jag brukar säga att man ska ha ordning på sina spännband. Tydligen går det också
att knöla ner dom i Ramboxen. Rambox är ett tillbehör och får beställas extra. Personligen så tycker jag dessa fack är helt fantastiska.

Instrumenteringen och hela förarmiljön
är riktigt trevlig och modern.

Flaket är stort nog att rymma en skoter även om den kommer att sticka ut där bak. Längd 165 cm, bredd 120 cm, längd med
nedfälld läm 228 cm.

Baksätet är i det närmaste enormt och
tar lätt tre långskånkar.

Under hösten kommer vår Ram få sig en overhauling så att den
blir lite tuffare, ja lite som föraren. Rost och Baja blir temat.
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fönstervevar nu för tiden? Eftersom det
sitter luftfjädring på den här bilen så är
gången riktigt mjuk. Tills man kopplar
på en tom släpvagn på bilen, då blir
den lite stuttigare. Jag vet inte om alla
luftfjädrade pickuper är så eller om det
har att göra med att bilen varnat för att
det är nåt vajsing med luftfjädringen. Vi
har också haft problem med framlyset
på bilen som faktiskt slocknat mitt under
färd i beckmörkret vilket gör det hela
lite väl spännande. Dessa två saker är
någonting som gör att jag i dagsläget
är på väg tillbaka till Ernryds Cars för
att få detta tillrättat. Lite tråkigt att man
bor dryga 30 mil från Stockholm, men
samtidigt får man ju alltid ett trevligt mottagande på denna firman samtidigt som
man kan passa på att gå på en sån där
biograf man hört talas om. Jag är ju 45
år i dagsläget och uppskattar både att
komma hemifrån ett tag samt att själv
välja biofilm istället för att tvingas titta
på det som bjuds. I Mora har precis ET
samt Flykten från New York haft premiär.

Vi var och hämtade en Dodge Pickup med en Dodge Pickup i somras. Detta ekipage drog då 1,09 liter diesel per mil. Fantastiskt bra.

Löfven vill ha King Cab?
Nu är planen att vi kommande vecka ska
helwrappa bilen med ett trevligt motiv,
höja den samt montera fränare fälgar
samt byta kofångarna bak och fram.
Jag är helt övertygad om att en riktig
”Baja-Look” skulle göra den här pickupen rättvisa. Gärna toppa det hela med
ett ”sled-deck” av något slag så att man
kan använda det minimala flaket på ett
vettigt sätt. Sen är den klar. Det sitter
redan en riktigt bra stereo monterad så
detta är ett projekt man slipper att ta tag
i. Vi kommer naturligtvis att återkomma i
ämnet så fort delarna börjar dimpa ner i
lådan. För att sammanfatta denna bil så
blir betyget som följer. Den fantastiska
blandningen av komfort, låg bränsleförbrukningen och ballhet som Dodge Ram
Eco Diesel har, måste vara oslagbar.
Jämför man den här bilen med en King
Cab eller liknande så känns King Caben
som om den är tillverkad på 1800-talet,
vilket den för den delen också kanske
är. Prismässigt så ligger Ram-dieseln
ganska högt eftersom man får ge runt
550,000 kronor plus bidraget till Löfven.
Men å andra sidan är inte en fullt utrustad King Cab direkt billig den heller. Och
vem vill ha en King Cab? Löfven möjligtvis. Jag ska ha överseende med krånglet med lyset samt luftfjädringen och
glömma bort det ett tag och bara njuta
av denna bil som den är nu. För snart
bygger vi om den, och då jävlar ska ni få
se på frän bil. Jag återkommer i ämnet.

48

Bilens hjärta och centrum får man nog
kalla pekskärmen som både ger information och tar order.

Min fru har kört denna bil en gång.
Detta kommer vare sig jag eller bilen
glömma.

Hel- och halvljuset är inte av xenontyp vilket känns lite kasst faktiskt på en sån här
dyr bil. Man får kompensera detta med en ledramp. Men, värre grejer ska dit, bara
paketet från USA kommer.

Denna flakgrind är också det ett
tillbehör som kommer med Ramboxpaketet. Perfekt om man vill
transportera någon på flaket som
är lite större. Typ svärmor?
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ANNONS SCORPIONHJÄLMAR

SKOTERHJÄLMAR
SKÖNA VINTERHJÄLMAR FRÅN SCORPION

TIPS:

Scanna QR-taggarna
för mer info.

EXO-700 Winter Edition
Fiberhjälm med elvisir till oslagbart pris!
EXO-700 är en integralhjälm rustad för riktigt
tuffa vinterförhållanden.
Förutom uppvärmt visir har den även
utandningsmask för att minska imma
och ett ventilerat hakskydd.
Färger: Mattsvart, Vit/svart
Pris: 1999: -

VX-15/20 Winter Edition
Off Road-hjälmarna från Scorpion
passar perfekt för skoteråkning och
vintermodellerna levereras med näsmask.
Hjälmarnas stora öppning passar de flesta glasögon och
Scorpions pumpsystem ”airfit” gör att hjälmen sitter där den ska,
även under väldigt inspirerad körning...
Finns i en mängd olika grafiker och färger
Pris: VX-15 från 1299: -, VX-20 från 2499: -

EXO-910 Winter Edition
Fullt utrustad öppningsbar hjälm med elvisir och internt solvisir.
EXO-910 Winter har förutom näsmask och hakskydd,
även utrustats med Scorpions interna pumpsystem för
optimal passform.
Alla vintertillbehören kan tas bort individuellt
för att kunna anpassa hjälmen till alla årets
säsonger. Vanligt klart visir medföljer.
Färger: Neonröd, Neongul, Vit, Svart, Mattsvart
Pris: från 2999: -

Återförsäljare och mer info om skoterhjälmarna finner du på

WWW.SCORPIONHJÄLMAR.SE

SC0RPI0N hjälmar.se

Det där med att köra på vatten är numera en
vetenskap utan dess like och tiden när man
kunde dyka upp med en originalmaskin är
sedan länge förbi. Vi valde därför att titta lite
närmare på Robin Johansson och hans bygge.
Text: Björn

F

ör bara ett litet tag sedan så häpnadens man över de som hade
mod nog att korsa en vak med sin
snöskoter. Dessa modiga norrlänningar
som åkte över flera meter öppet vatten
fick den respekt de förtjänade och historierna gick som en löpeld över landsbygden. Idag drar vi på smilbanden åt
det hela eftersom man för länge sedan
spräckt alla gränser för vad som man
trodde var möjligt då det gäller att åka på
vatten med en snöskoter. Idag är det en
välutvecklad sport där man faktiskt byg50

ger om sina maskiner så att de är helt
specialiserade i ämnet. Faktum är att en
riktig vattenmaskin knappt skulle fungera ute i snön. Fantastiskt roligt tycker
vi och ännu roligare blev det när Robin
Johansson från Sveg hörde av sig till
redaktionen när vi sökte hemmabyggen.

Småportad
Robin är 23-åringen från Sveg som till
vardags jobbar på Ljungbergs Motor
som snöskotermekaniker. Han började
som så många andra genom att prova

att köra på vatten med en originalmaskin. Ganska omgående kom han på
att man borde bygga en skoter som var
mer lämpad för denna sport. En Lynx
Rave 800 från 2001 inhandlades i Örnsköldsvik i fjol vår. Original twinmotorn
urplockad redan, givetvis gick han på en
nit och det blev både vevaxelrenovering
och nya kolvar innan den gick. Han passade också på att fila bort lite aluminium
i cylindrarna och vevhus när han ändå
höll på.
Förra sommaren hanns det med 5-6
tävlingar med en kvartsfinal som bästa
resultat, och han fick mersmak.
Efter säsongen bestämde han sig för
att skeppa iväg 800-motorn och stoppa
i en småportad trippel istället. Robin fick
tag på en Mach-Z 780 cc motor som
gått på strippen för några år sedan. Den
verkade vara prisvärd att börja bygga på

tyckte han. När han ändå var på gång
så reste han land och rike runt i jakten
på skrotade Mach Z:or för diverse tänddelar.

Rent chassie
Chassiet blästrades och lackades sedan hos Svegs Bil & Plåt. En svart buk
från en Ski-Doo monterades för att
slippa de stora hålen för stötdämparna
som Lynxarna har. Naturligtvis så tätas
all plast så att man håller vattnet borta
från motor och rem. Boggien förlängdes
till 365 centimeter och en 32 milimeters
Ripsawmatta monterades tillsammans
med No-Slip drivhjul. Niotums aluminium-vändhjul monterades på en hemmabyggd offset axel. Två stycken antistab
axlar från Boondocker 2015 slaktades
och monterades längst fram på boggieskenorna. Den bakre stötdämparen
2-15/16

Det är alltid lämpligt att börja från början. Och vad lämpar sig då bättre än att starta med ett nylackat chassie?

Boggien förlängdes till 365 centimeter och en 32 milimeters Ripsawmatta monterades tillsammans med No-Slip drivhjul.

Lynxen fick sig en omgång med svart bukplast från en Ski-Doo. Naturligtvis tätas all plast för att hålla den värsta vätan från motor och rem.

Robin har utgått från en Lynx Rave 800 från 2001.
2-15/16

Som synes har styrstången modifierats för att gå fri.
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Då det minst sagt är trångt under huven har
farsan Jörgen masserat till en aluminiumplåt
som täcker godsakerna under huven.

kortades av en bit och hålet för den
främre boggiinfästningen flyttades ner
för att hjälpa till att låta skotern vara så
lätt som möjligt över skidorna väl ute på
vattnet. Naturligtvis så är framvagnen
kortad och mäter idag 75 centimeter
mellan skidorna.
Vi måste också nämna att Robin tänkt
till lite extra och har monterat kranar i
vevhuset och avtappningspluggar i piporna för att på ett snabbt och enkelt
sätt kunna dränera motorn om han nu
mot förmodan skulle sjunka.

Trångt om plats
För att rymma piporna fick även huven
byggas om med en välmasserad aluminiumplåt tillverkad av farsan Jörgen, den
foilerades sedan i den oerhört vackra
Hello-Kittydesignen. Robin var helt
säker att detta knep skulle dra till sig
töser i 15-års åldern men den väcker
mer uppmärksamhet hos dem i 5-6
årsåldern, vilket var en klar besvikelse.
Även styrstången och motorfästen fick
byggas om för att rymma de stora förgasarna och samtidigt montera motorn så
lågt som möjligt. Trippeln sitter nu stumt
monterad utan några motorkuddar.
–Genom en bekant så kom jag i kontakt med Mikael ”Märlan” Hedberg från
Orsa, som tog på sig att porta upp mo52

torn ytterligare. Motorn skulle enligt det
medföljande bromspappret ge 206 hästar. Detta ville vi ju ändra på. Från början
var det tänkt att bli ett mindre projekt
men det hela har dragit ut mycket på
tiden och blivit allt mer extremt. Nu ska
motorn rent teoretiskt leverera över 230
hästar vid perfekta förhållanden. Detta
vid 9000 varv och med 13.8:1 i komp.
Istället för att bara slipa lite aluminium
så pressades fodren ut och nya svarvades med större borr på 76 millimeter så
det hela slutade på 925 kubik.
Vi har dock haft problem med läckage
mellan avgas- och kylkanaler och det
har dragit ut på tiden innan vi löst detta.
Men nu siktar vi på att hinna ta en mysig skotertur på Nåsjön i Ytterberg och
prova variatorgrejer i samråd med den
legendariska Henrik ”Knättrik” Olsson.
Toppen är en urfräst originaltopp med
lösa förbränningsrum som YB-Engineering i Mora tagit fram. Vevaxeln är svetsad för att inte kunna vrida sig och är
både riktad och balanserad. Piporna är
från början en uppsättning JAWS PRO1000 pipor som är omgjorda både mot
cylindrarna och har fått grövre stingersrör monterade. Vattenpumpen är en
elektrisk variant då drevet på vevaxeln
som driver original pumpaxeln visade sig
vara skadat när motorn revs isär.

Efter en hel del förseningar så börjar
detta bygge se ljuset i tunneln.

Det är klart man ska ha koll på temperatur och varv.
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Man kan ganska omgående konstatera att det är ganska skönt att
vi inte har öronen på höger fot.

Förgasarna är VM-44:or svarvade till
48 millimeter och fått Crankshop-trottlar
istället för original. Mellan förgasarna
och vevhuset har jag klämt dit en uppsättning V-force reeds som förhoppningsvis gör sitt, berättar Robin.

I kortaste laget
Då motorbygget drog ut på tiden och
första deltävlingen i Dala Cupen i Idre

närmade sig så lånade Robin en helt
original Mach-Z 809-kubiksmotor av
Knättrik. Denna motor plockades från
en skoter vars trippmätare stannat på
drygt 1000mil, som upplagt för succè
alltså. Succèn uteblev dock då de vakuumdrivna bränslepumparna monterades under motorn och drog med sig lite
bränsle i vakuumslangen hela tiden tills
de tillslut inte gav just något bränsle alls

Den nya trevliga 925-kubikaren har fått sig en omgång med omgjorda Jaws PRO1000 pipor.

ut till förgasarna och skotern sjönk som
en gråsten. Robin åkte säkert sammanlagt 25 meter på sina två heat under den
tävlingen, vilket var i kortaste laget.
Motorn är tänkt att köras på AspenR som RMA Service i Sveg bidrar
med. Den stora kylaren och skidorna
från Ski-Doo Freeride
bidrog Linsells Skoter &
Motor med och Ljung-

bergs Motor har hjälp till med rabatt på
det mesta som härstammar från BRP
eller Duells sortiment, vilket Robin är
extremt tacksam över. Planen är nu att
i god tid ha maskinen utprovad och klar
inför nästa år och vill sig allt väl så lockar
både dalacupen i Watercross och de
lokala arrangemangen runt Sveg. Vi på
SnowRider önskar Robin lycka till och
hoppas att han håller sig flytande.

En specialanpassad serie från Fogelsta för dig som kör snöskoter. Helsvetsade med
varmförzinkat chassi, allt för att tåla tuff användning. Säkrare transport med flera
invändiga bindöglor och alla släpen kan eller har utrustats med tippfunktion. Utrusta
din släpvagn med tillbehör: alu-huv, skyddsfilm till huv, Superglides, alu-hjul m.m.

Scanna QR
taggarna för
att se dag för
dag vad vi
gjorde.
DAG 1

Du vet väl om att vi åker till USA varje vår för
att testa kommande års snöskotrar? Så också i
våras.
Av: Björne

V

i har sedan uppstarten av
SnowRider 1997 åkt till USA
(och vissa gånger Kanada) för att
få ta del av det som komma skall. Hela
redaktionen far över till Nordamerika för
att köra, känna, klämma och fotografera
nästa års snöskotrar. Detta är få förunnat samtidigt och vi tillhör en exklusiv
skara människor som får göra detta. Det
är snarare en regel än ett undantag att vi
får köra rena prototypmaskiner som är
handbyggda och inte ihopplockade på
ett löpande band. Vi brukar vara borta
en vecka och själva körningen brukar vi
klara av på fyra dagar. Resterande da56

gar går åt till tekniska genomgångar och
resande. Det är inte ovanligt att vi har
35 timmars resande hemifrån till hotelldörren, ena vägen. Sen ska vi hem igen
också.
Vi har de senaste åren hållt till i West
Yellowstone vilket passar oss utmärkt.
Har du av någon anledning missat vår
videodagbok så är det hög tid att du tar
dig en titt på vad vi pysslar med när vi är
på SnowShoot. Fram med popcornen.
Scanna in QR taggarna för att komma
direkt till filmen, eller gå in på SnowRiders Facebooksida.

Då vi har flera tidningar i förlaget blir det att vi åker ett helt gäng på SnowShooten.
I vanlig ordning startade resan fyra timmar tidigare i Mora innan vi nådde Arlanda.
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Dagens reseplan innan vi tar hyrbilen från Salt Lake City mot West Yellowstone

Magnus Säfströms fru hade till i år
broderat in koordinaterna till hemmet i
Gimsbärke så att han skulle hitta hem
igen. Gick sådär.

Min iPhone är alltid ett
bra resesällskap.

Vi bokar alltid alla hotellrum i förväg,
också detta för bästa pris.

En ordentlig och väl tilltagen hyrbil
rymmer oss alla tillsammans med vår
packning. Hyrbil bokas alltid i förväg för
bästa pris.

DAG 2
Även om vi alltid åker till USA i början av mars och det därmed brukar vara snöfritt i
Salt Lake City, så ser vi spår av att man åker snöskoter i närheten.

Efter dryga 50 mil med bil anländer vi till vårt stamhotell i och med
Yellowstone Lodge.

DAG 3

2-15/16

På väg till vårt rum såg vi detta minst sagt läskiga hotellrum? Är det möjligen
maffian som bokat ett rum? Vi såg sedan att detta var ett improviserat ställe för
skidåkare som vallade sina skidor, och kunde andas ut.
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Dagen efter vi anlänt till West Yellowstone så är det dags att anmäla sig hos tillverkarna och samtidigt göra sig redo för en dag i skolbänken.

Första dagen sitter vi alltid tysta och stilla för att försöka få rätsida på alla nyheterna kommande år. En massiv uppgift eftersom det kan röra sig om 100 modeller.
Är det någonting speciellt som tillverkarna
vill visa oss så finns det pedagogiska installationer för oss som vill pilla lite extra.

Här brukar det stå en ny rad av fräscha
skotrar varje morgon.

Detta år så svängde vi in till klädtillverkaren Klim som kittade upp några av
oss med nya kläder.

DAG 4

DAG 5

Allt är lite roligare i USA och till och med någonting så tråkigt som en lastbil blir
plötsligt väldigt roligt.
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Väl på plats i West Yellowstone brukar solen skina om vi har tur. Men det kan lika
gärna vara snöstorm eller 30 grader kallt.
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DAG 6

Vi har oftast turen att flera av de svenska importörerna är på plats för att på bästa
sättet ge oss all nödvändig information angående de kommande nyheterna.

Du behöver inte tvivla på att vi alltid har en storslagen miljö att tillgå. West Yellowstone är ett fantastiskt resmål. Även på sommaren.

Vi får våra skotrar tilldelade oss och vi har dessa under cirka 4 timmar per
session. Under denna tid ska vi hinna bekanta oss med dem, samt fota så
att vi är nöjda innan återfärden mot campen.
DAG 7

Efter en halv dag i terrängen ska maskinerna tankas upp så att de är
redo för nästa tidning, nästa dag.

Inte för att jag brukar dricka öl, men det har hänt att andra personer i förlaget förlustat sig någon kväll på någon av de mysiga barerna i West Yellowstone.
2-15/16
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Skoterforum i
Bräcke

RPM Service AB

JÄMTKROGEN DEN 16/11, KL 10.00 - 15.00
Sveriges Snˇskoterˇkares Centralorganisation, SSCO, har valt att lˇgga ˇrets skoterforum i Brˇcke.
Vi hˇller till pˇ Jˇmtkrogen.

SSCO-Vˇrnar skoterˇkarna.

Program

SSCO-Fˇrsvarar skoterˇkning.

Frˇn 10.00 visas ˇrets nyheter frˇn de flesta skoterfabrikat. Detta sker naturligtvis utomhus.
Dessutom en del tillbehˇr m.m. Det har nog slunkit med en och annan fyrhjuling ocksˇ.
I konferenslokalen avhandlas allehanda intressanta skoterfrˇgor som, betalleder, fˇrarbevis, regler och
bestˇmmelser m.m.

SSCO-Gˇr din rˇst hˇrd.
SSCO-Fˇr din skull.

Mot kvˇllen ˇr puben ˇppen, med after skoter-band, som spelar live.
Fri entrˇ.
Välkomna!

Vi utrustar bilverkstäder
med all tung utrustning

Vi säljer, installerar och servar all
utrustning för verkstäder:
• Lyftar • Däckmaskiner
• Hjulinställare • Kompressorer
• Oljeutrustning • Avgasutsug
DÄCKOMLÄGGARE

Förarbevisutbildning för snöskoter

Nˇrmare information:

Kompakt och tar liten plats
i verkstaden, klarar av
buss- och lastbilsdäck
samt Super singel däck.
Finns för montering
i servicebuss.

59.900:-

Närmare information kontakta:
Janne Sund
Telefon: 070-326 97 55
E-post: jan.sund@ssco.nu

Telefon: 070-326 97 55
Janne Sund
E-post: jan.sund@ssco.nu
www.ssco.nu

PAKET
PRIS
74 50
0:-

23.500:SUPER SINGLE

För mer information, besök

www.ravaglioli.it

Vi samarbetar med
RAVAGLIOLI, FILCAR & AIRCENTER

RPM Service AB

Dalhemsvägen 42, 141 46 Huddinge
08-711 18 90, www.rpmservice.se

Skotercross är sporten som utövas av både tjejer och killar. Tjejcrossen har de senaste åren
utvecklats å det grövsta och vi har idag tjejer som är i världstoppen och slåss. Men alla karriärer
måste ju börja någonstans. Möt de tre tjejerna i Team Luva.
Foto: Magnus Kvick

J

eanette Skoog är 23-åringen från
byn Yttermalung i Dalarna. Skulle
du passera Malung så är det läge
att svänga in på Shell där du då troligen
kommer att träffa denna tjej. Vi låter
henne berätta lite om sig själv. Skoterintresset och intresse för motorer har
alltid funnits hos mig, men jag har inte
riktigt kommit åt det när jag är uppväxt
i en familj som hellre varit intresserade
av andra ”sporter”. Jag tog helt enkelt
saken i egna händer när jag blev stor
nog att kunna tjäna egna pengar. Jag
köpte därför min första skoter för tre
år sedan, en Skidoo RS 600. Jag hade
ingen aning om vad jag köpte men jag
hade iallafall min alldeles egna skoter
vilket var det viktigaste. Jag började köra
lite på bana och blev såld på sporten
efter första gången. Har därefter gnidit
på och helt enkelt aldrig förstått varför
man inte hade chansen att börja med
detta för 10 år sedan. Jag körde två
tävlingar förra säsongen, Vildmarkscupen i Svartnäs där jag blev åtta av tio
startande, Hillcrossen i Grönklitt där jag
blev tvåa av sju startande. Jag har därför
inte hunnit skaffa några större meriter
ännu, så nu är det dags att börja satsa
på riktigt! Träning ska enligt uppgift ge
färdighet har jag hört. Jag tror att jag har
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en hel del att ge i denna sport men jag
har självklart mycket att lära och hoppas på god utveckling. Det känns som
man får ta sin första säsong med en liten
nypa salt men jag kommer självklart ge
allt och jobba för bra resultat. Mitt mål är
att en vacker dag få slåss mot tjejerna i
toppen, och det är dit jag ska! I år sitter
jag på en Arctic Cat Zr 6000 R och med
mig har jag världens bästa team och
mekaniker som gör detta möjligt för mig.

Emma Haltorp. Malung.
Emma Haltorp jobbar i Mora på Siljan
Chark. Hon är en 27 år ung brud med ett
hjärta för motorer och helst skotercross
å motocross, enligt henne själv. Hon vill
förverkliga några drömmar och satsar nu
på första säsongen inom skotercross,
vilket ska bli riktigt kul. Hon får fortsätta
själv. Jag tränar med cykling och motocrosskörning. Jag är nykter och drogfri
från ett gammalt beroende som jag har
lagt bakom mig. Jag har verkligen hittat
tillbaka och fått livsglädje, självkänsla
och sist men inte minst, självförtroende .
Jag hängde på Ronnie Westlund (teamchef och gammal skoterlegend) till Mora
på skotertävling i vintras. Han tyckte att
jag skulle testa att köra och på den vä-

gen är det. Detta resulterade i att jag nu
står här och längtar till vintern. Jag har
fått en ordentlig vägledning och information om det mesta vad det gäller skotercross och ser fram emot en superrolig
vinter. Jag är riktigt tacksam för allt stöd
och hjälp jag får. Jag är otroligt tacksam
att så många stöttar mig och ser positivt
på min dröm som jag vill förverkliga.

Elin Sandgren, 26 år.
Elin Sandgren är den tredje teammedlemmen. Elin arbetar som sotare sedan
3,5 år tillbaka och studerar nu samtidigt
till skorstensfejartekniker med målet att
bli klar i slutet av december. Hon bor
själv i sin villa i Yttermalung.
På fritiden går den mesta tiden till renovering av huset, vänner och träning.
Men nu när säsongen närmar sig går
mer och mer tid till att förbereda sig för
den och få ihop alla pusselbitar! Hon får
berätta själv om sin satsning.
Jag har alltid älskat motorsport och
speciellt skoter. Men då ingen annan i
familjen delar det intresset så var det
först för två vintrar sen jag kunde köpa
min första egna skoter. Tanken var då
att mest åka i skog och mark på skoj.
Men då snön lyste med sin frånvaro åkte
jag och Jeanette till Mora och körde på

banan de lyckats fått ihop där. Efter det
blev jag helt fast i skotercrossen. Att
köra bana var skitkul! Men då jag hade
en skoter som inte var optimal för banåkning fick jag ta det lite lugnt och träna
två vintrar. I slutet av förra vintern fick
vi chansen att köpa varsin Arctic Cat
av Luva Motor och även köra för deras
team nu i vinter. Vi hann med att köra
backtävlingen i Grönklitt innan förra
vintern var slut, mest för att testa på lite
tävling. Det var grymt kul, men jag kände
mig verkligen inte nöjd över resultatet så
jag är ganska revanschsugen!
I vinter kommer vi i första hand att
satsa på Arctic Cat-Cup och SM-serien,
men självklart kör vi även de mindre tävlingarna så långt ekonomin tillåter.
Målet i vinter är att jag ska lära mig
grymt mycket, utveckla åkningen och ha
riktigt kul! Självklart drömmer man om
att en dag få stå uppe på en prispall,
men vägen dit är lång och krokig. Men
inte omöjlig! Och det kan vi tacka alla
underbara människor som ställer upp
och hjälper oss otroligt mycket, utan
dem hade detta inte varit möjligt, avslutar Elin. Vi på SnowRider ser fram emot
en rapport efter vinterns tävlingar och
önskar dessa tjejer lycka till.
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Kalix 0923-122 90 Luleå 0920-884 66
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Stjarnigt skoteromrade
Rum och stugor i lyxklass
Kanadas basta lossnoomrade
1 - 6 dagars “all included” skoterresor
2014 ars Ski-doo maskiner
Uthyrning, guider, utrustning och mycket mer

Alltid stort lager av nya och begagnade skotrar

Kläder & Tillbehör
Reservdelar & Service

www.montanasweden.se
•Sulor
•handskar
•klädermeelement och
med inbyggda vär
ier
uppladdningsbara batter

A-armar, kit
från 6495kr
mountainspeedshop.se
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Skoterhandlare, se hit!
Effektivisera verkstad och försäljning
i butik med INFOFLEX FORDON.

Jobba smartare, inte mer.
www.infoflex.se

Försäljning

Verkstad

Affärssystem för fordonsbranschen
JACOB
Polaris
P
08 -792 64 60 | info @infofl
ex.seService
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Tomas Niclas
Sälj: 026-100476

Kim

Sälj: 026-100408

Service: 026-100475
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GILLA OSS PÅ
FACEBOOK
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HAR SKOTERN SKURIT?
NIKASIL® CYLINDER REPERARTIONER
SNABBT OCH ENKELT

FÖRE

EFTER
Tel: 036-13 40 96
GRATIS FRAKT TILL OSS VIA HEMSIDAN!
WWW.BLIXTENSRACING.SE

SKOTER
ATV

0684-294 50

motorfritid.com

Butik

Prenumerera pa

Vi ligger på Europas
STÖRSTA reservdelslager!
Butik/ Reservdelar: 0951 - 773 45
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