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08-509 063 00
RING VÅR KUNDTJÄNST!

Öppet 12-17 Helgfria vardagarSVERIGES SKÖNASTE SKOTERBUTIK

FRAKTFRITT ÖVER 1000KR  SNABBA LEVERANSER   
60 DAGARS ÖPPET KÖP  GRATIS STORLEKSBYTEN   
LÄGSTA PRIS-GARANTI 

 sledstore.se info@sledstore.se

HANDLA DINA JULKLAPPAR

STÖRST PÅ DELAR, UTRUSTNING

PÅ SLEDSTORE.SE!

OCH TILLBEHÖR!

Snöskoterkapell av god kvalitet tillverkat i kraftigt värmebeständigt 
420D PU material. Ett mycket bra sätt att skydda Skotern från väder 
och nyfikna blickar. Small: 150-250cm lång snöskoter. Medium: 250-
290cm lång snöskoter.

Sledstore 
Snöskoterkapell

299 kr1.299 kr

76%
HANDLA NU

BETALA I JANUARI

Fakturaavgift 29 kr. Ingen ränta eller andra avgifter!

259 kr

799 kr

399 kr

799 kr

679 kr

199 kr

Snopro
Styrstål Standard

Styrhöjare Snell 
14-21cm

Twenty
Handtagsvärmare

Styrhöjare Snell 
10-15cm

Olja Castrol Snowrace 
4T 0W40 och Oljefilter

Handvärmare 
24mx

1 års garanti! Ja, det är sant. Om du böjer styret får du ett nytt, utan frågor, 
oavsett hur det böjdes! Twenty Probar styren är tillverkade i 7075-T6 alu-
minium vilket ger en utmärkt kombination av styrka och flexibilitet.

Styre Twenty
ProBar High bend

699 kr

garanti!1 års
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Det verkar som om polisen helt plötsligt fått upp ögo-
nen för ombyggda skotrar av olika slag, med fokus 
på Yamahamaskiner med turbo. Elaka rykten säger att 

ekonomiska krafter ligger bakom denna hetsjakt och att syftet 
egentligen är att hämma Yamahas försäljning av sportskotrar 
eftersom just dessa har mycket att vinna på en turbokonver-
tering. Om detta elaka rykte stämmer eller ej ska jag låta vara 
osagt men vi kan dissekera frågan lite mera. Vem bryr sig om 
en snöskoter är modifierad så länge man inte stör omgivning-
en med buller och så länge maskinen inte är farlig på grund 
av dåliga bromsar etc? Inte många är nog svaret. Men vad 
får man egentligen göra med sin snöskoter utan att bryta mot 
lagen? Frågan är, får man ändra någonting överhuvudtaget 
som ändrar det ursprungliga skicket maskinen såldes och CE-
godkändes i? Frågorna är många. Får du byta till en högre 
ruta? Får du stoppa på ett drag? Får du byta matta? Får du 
stoppa på ett par handtagsskydd?
Svaret är otvetydigt. Nej, du får inte ändra någonting överhu-
vudtaget på din snöskoter som gör att den avviker från specifi-
kationen den såldes med enligt CE-märkningen. Detta betyder 
med andra ord att om det sker en uppdatering under året där 
tillverkaren skickar ut ett kit som gör att exempelvis remmen 
ska hålla bättre, så blir maskinen olaglig i samma sekund som 
du monterar detta kit. Maskinen är inte CE-godkänt med detta 
kit innehållande andra drev och kanske variatorvikter! Så var 
drar vi gränsen för vad som är moraliskt rätt och riktigt i denna 
fråga? Ska vi följa lagen till punkt och pricka eller ska vi hitta 
på ett eget regelverk kring vad som är godkänt eller ej. Stoppa 
på packväskor, byta skidor, montera variatorkit är okej. Stoppa 

på en lågtrycksturbo som ingen ser eller hör skillnad på, inte 
okej? 
Personligen är jag emot modifikationer som gör en snöskoter 
bullrigare, men en turbokonvertering idag betyder snarare att 
den låter tystare, eller i alla fall inte högre än original. Trimpipor 
är någonting annat. Detta djävulens påfund är bara sämre i alla 
lägen eftersom dessa så gott som alltid låter för djävligt. Men 
som sagt, var drar man gränsen? Frågan angående vem som 
ligger bakom polisens nyodlade intresse då det gäller att jaga 
snöskotrar med turbo är också en fråga att ställa sig. Är detta 
någonting man ska gräva i? Mer om detta på sidan 50. 

Vintern kommer. Vädret är omväxlande minst sagt. Ena se-
kunden är det värmerekord och andra sekunden köldrekord. 
Det har spåtts att denna vinter kommer att bli den värsta/
bästa någonsin, vi väntar med spänning för att se hur det blir. 
Oavsett hur vintern kommer att ta sig, så kommer dom fram 
snart. Dom där. Ja du vet. Dom där avskyvärda blodiglarna 
som ska låna släpvagnen en stund. Dom där snåla stackarna 
som kryper fram ur sina hålor lagom till första snön bara för 
att snika till sig en släpvagn. Dom där som inte har någon som 
helst respekt för andras egendom och som behandlar vagnen 
som om den var gratis. Kanske för att den just är det för dom. 
Stopp säger jag. Inför skyddsjakt på släpvagnslånaren och ett 
problem är löst. Tack för att du lyssnade. 
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Enligt mig så är helt klart en fyr-
taktsmaskin lite hämmad av sin 
fördel. Fördelen är att motorn är 

av just fyrtaktstyp vilket ger fördelar som 
tillförlitlighet, tillförlitlighet och tillförlitlig-
het. Säga vad man vill om diverse direkt-
insprutade super-tvåtaktare. När det är 
dags för en ventiljustering på en fyrtakts-
motor, så har en såkallad ren tvåtakts-
motor både genomgått kolvbyten ett 
antal gånger samtidigt som den troligtvis 
också hunnit med att skära rejält, några 
gånger. Nackdelen med en fyrtaktare är 
att den är tyngre än en tvåtaktsmotor 
vilket gör att den är på efterkälken när 
den ska jämföras direkt mot denna mo-
torsort. En fyrtaktsmotor ligger alltså ef-
ter i vikt kontra hästkrafter jämförelsevis 

Yamaha formligen öser ett helt gäng 
hybridmaskiner över oss till detta år vilket gör 
att jag känner ett starkt behov av att reda ut vad 
som är vad och varför. 
Av: Björn 

med en tvåtaktare. Oavsett vilket. Så bra 
som fyrtaktshybriderna är nu, har dom 
aldrig varit. 

Gamla gardet
Vill du ha en halvlång maskin från Ya-
maha finns det ett helt gäng att välja 
mellan. Den minsta Phazer X-TX är en 
trevlig rackare som får räknas som en 
instegsmaskin, men bjuder för året inga 
nyheter. Tittar vi på den största i gänget 
så heter den Apex X-TX EPS och är en 
supertourer av rang och faktiskt också 
en av våra absoluta favoriter, men inte 
för ett allroundanvändande. En Apex gör 
sig bäst på leden. Årets Apex är inte 
heller den direkt ny. Vi tittar istället lite 
närmare på alla Vipers, som ser lika ut, 

men har olika namn. Dags att kavla upp 
ärmarna och reda ut en del saker. 

Förvirrande
Till en början så kan detta kännas otro-
ligt förvirrande eftersom fyra till synes 
lika maskiner har olika namn. I år pre-
senterar Yamaha följande maskiner. SR-
Viper X-TX LE, SRViper X-TX SE, SR-
Viper L-TX LE samt SRViper L-TX SE. 
Vi kan i korta drag klargöra att en X-TX 
har längden 141 tum medan en L-TX är 
lite kortare med sina 137 tum. Tittar vi 
sedan den sista beteckningen LE eller 
SE så står ju LE alltid för Limited Edition 
medan SE står för Special Edition. Vad 
alla förkortningar står för är för övrigt 
inte riktigt hugget i sten. Vad SR betyder 
vet vi faktiskt inte riktigt till 100 procent. 
SnowRacer? 

L-TX
Väljer du en L-TX får du automatiskt en 
maskin som är ämnad för leden. Den är 
kort, men inte för kort. Personligen gillar 

jag de lite längre fyrtaktarna då jag vill ha 
mycket matta i backen. Både för accele-
ration och bromsförmågan. Kamhöjden 
är 45 millimeter och för övrigt samma 
på både SE och LE. Dessa maskiner 
är egentligen identiska, om man bortser 
från extrautrustningen man får i och med 
köpet av en LE. 

L-TX LE har dynvärme, goggle-bag 
samt en väska bakom dynan. L-TX är 
som sagt ämnad för leden och har ett 
bra och bastant stötdämperi för detta i 
och med Fox Float 3 fram samt H.P.G 
dämpare bak. Framvagnen är juster-
bar och du kan välja mellan 106-109 
centimeters spårvidd vilket vi tycker är 
lämpligt. Denna maskin saknar också 
burktriangeln på styret, vilket ytterligare 
understryker att detta egentligen är en 
lite längre R-TX. 

X-TX
Också här hittar vi två olika varianter av 
denna modell. X-TX LE samt X-TX SE. 
Dessa skiljer sig ganska mycket från 
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Gammal som gatan, men bra som satan. Lite så kan vi sammanfatta dagens Apex som fått nytt liv med bland annat en styrservo som gör denna maskin så otroligt bra. Prö-
va en innan du säger emot mig. Se dock till att pröva den på leden, och kör inte fast eller försök lyfta upp den på en släpvagn. En Apex ska bara köras, aldrig lyftas. 

Vad säger man om en Phazer X-TX? Personligen tycker jag att de är otroligt bra för vad de är ämnade för. Som lössnöracer inte bra, men som allround lekmaskin för 
yngre och nybörjare bäst på marknaden. 

Yamahas fyrtaktare mår verkligen 
mycket bättre av lite överladdning. 
Idag så finns det turbosatser som inte 
skvallrar det minsta om att din snös-
koter har mer att åka med under huven. 
Just denna sats från MPI avslöjar sig 
genom att luftfiltret sticker ut. Ljud-
mässigt låter en turboladdad fyrtaktare 
snarare mindre än en original. 

Visst kan du i rätt förhållanden ge dig ut i snön med en L-TX och en X-TX 
beroende på hur duktig du är på att köra. Men den trivs bäst på leden. 

93-14/15
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varandra. SE-modellen har en Cobra-
matta med 41-millimeterskammar och 
får ses som att den är lite mer ledorien-
terad då den har samma spårvidd som 
en L-TX. Vill du ha den mest lössnö-
vänliga ledmaskinen från Yamaha så är 
det X-TX LE du ska ha. Här hittar du en 
maskin som både har det längre chassit 
från M-TX 153, Mountaindyna och styre. 
Den har också en 40-tum bred framvagn 
(eller 101 cm) vilket gör att den blir ett 
mellanting mellan en ledmaskin och en 
mountain. 

Rent generellt
Yamaha Viper är utan tvekan den modell 
från detta märke jag kommer bäst över-
ens med. Ja, vi får väl inte glömma Apex-
en, som enligt mig är bäst i sin genre, 
vilket är att förflytta en förare snabbt och 
trevligt från A till B. Men någon lössnö-
maskin är det inte. Det är inte Viper X-TX 
och L-TX heller. Se dessa modeller som 
lite längre ledmaskiner, som till viss mån 
klarar av att ta sig fram i lös snö. Den 
trecylindriga 1049 kubiksmotorn är su-
verän, men silkeslen. Med silkeslen me-
nar jag att den är mer som en elmotor än 
som en frustande best som exempelvis 
den fyrcylindriga 160-hästarsmotorn 
som Apex har. Den trecylindriga motorn 
gör sitt jobb, that’s it och man kan bli 
lite lurad att den är slö, tills man acce-
lererar mot en annan maskin i samma 
hästkraftsklass. Den är inte slö. Med 
turbo vaknar den dock till liv och jag kan 
framförallt rekommendera det trevliga 
190-hästarskitet som finns från flera till-
verkare av turbosystem. Det varken syns 
eller hörs att maskinen har 60 hästar till. 
Men det känns. 

Sammanfattning
Hur sammanfattar vi då detta lite enkelt 
så att du i alla fall kommer ihåg någon-
ting av allt detta när du ska briljera för 
polarna i snöskoterkunskap? Enkelt för-
klarat. L-TX är menad för dig som ytterst 
sällan lämnar leden. X-TX SE är till för 
dig som lämnar leden ibland samtidigt 
som X-TX LE är till för dig som lämnar 
leden någon gång oftare. Vill du lämna 
leden ytterligare, titta på en M-TX 153 
SE, då denna kan bjuda på skapliga 
allroundegenskaper. Vill du gå fullt ut i 
snön, men emellanåt också kunna ta 
dig fram på leden heter maskinen M-TX 
162. Så det så!

SR Viper L-TX SE / LE / X-TX SE / LE
Motor
Typ: Vätskekyld 1049 cm³ 3-cylindrig 4-takt
Bränslesystem: 3xEFI 41mm
Effektklass: 120
Start: El-start
Chassi
Uppgedd torrvikt kg: --
Fjädring fram: FOX Float 3
Fjädring bak: Dual Shock SR 137 / Dual Shock SR 141. C43 
HPG, C53 HPG / C43 HPG, FOX Float 2
Matta mm: 381x3480x45 / 381x3581x41/381x3581x57
Skidor: 8HV / 8JH / Mountain 6”
Spårvidd mm: 1067-1092 / 1016-1041
Att äga
Cirkapris: 136 900:- / 141 900:- / 140 900:- / 146 900:-
Generalagent: Yamaha Motor Scandinavia

Phazer X-TX / APEX T-TX
Motor
Typ: Vätskekyld 499 / 998 cm³ 2- /4-cylindrig 4-takt
Bränslesystem: 2xEFI 43mm / 4xEFI 39mm
Effektklass: 80 / 150
Start: El-start
Chassi
Uppgedd torrvikt kg: --
Fjädring fram: H.P.G. 36 / Öhlins TTX 30
Fjädring bak: Pro Mountain 144 / Dual Shock CK 144. 
H.P.G. 36x2 / Öhlins S46x2
Matta mm: 356x3658x38 / 381x3648x44
Skidor: 8JH
Spårvidd mm: 1080
Att äga
Cirkapris: 98 900:- / 159 900:-
Generalagent: Yamaha Motor Scandinavia

En Viper L-TX på leden är en trevlig 
bekantskap. Den är välbalanserad 

och riktigt trevlig. 
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www.yamaha-motor.se

SRVIPER2015
T O P  O F  T H E  L I N E  4 - S T R O K E  P O W E R !

NEW! SR VIPER M-TX 162 LE

NEW! SR VIPER M-TX 162 SE NEW! SR VIPER M-TX 162 SE NEW! SR VIPER M-TX 153 SE NEW! SR VIPER M-TX 153 SE

Finansiera din nya skoter 
till låg ränta!

2,95% 
Erbjudandet gäller t o m 31 dec. 

Uppläggningsavgift 595:- Aviavgift 49:-/mån. Autgiro 39:-/mån.  
Mer info finns hos din Yamaha-återförsäljare.



T&P Discovery Action II Jacket
Avancerad skoterjacka. Fullmatad med funktion.  
Helt vattentät med andasmembran.  
Urtagbart värmefoder gör jackan användbar året runt.

S(46/48), M(50), L(52/54), XL(56),  
XXL(58/60), 3XL(62)

Art nr 1314-04 Svart/vit/varselröd 
Art nr 1314-11 Svart/vit/varselgul

T&P Discovery 
Action Pants
Actionbyxa med stretch- 
paneler i rygg och knän.  
Urtagbart värmefoder.  
Helt vattentät med
andasmembran.

S(46/48), M(50),  
L(52/54), XL(56), 
XXL(58/60), 3XL(62), 
C148/150, C152/154, 
D96/100, D104/108, 
D112/116

Art nr 2275-05 Svart/vit/silver

T&P Power Pants
Praktisk allroundbyxa. Fodrad
med mesh och smidig värme- 
isolering i bak och knän. Helt
vattentät med andasmembran.

S(46/48), M(50), L(52/54), 
XL(56), XXL(58/60), 
3XL(62), C148/150, 
C152/154, D96/100, 
D104/108, D112/116

Art nr 2385-05 Svart/silver

Supersmidig jacka för vintersport, helt i 
4-vägs stretch. Lätt varmfodrad med  
högventilerande foder. Fullmatad med 
funktionsdetaljer. Helt vattentät med  
andasmembran.

Carlow Mens Jacket
S(48), M(50), L(52), XL(54), XXL(56)

Art nr 1422-03 Deep Teal/Tangerine 
Art nr 1422-02 Ultramarine/Tangerine

Ballina Womens Jacket
XS(34), S(36), M(38), L(40),  
XL(42), XXL(44)

Art nr 1421-02 Aquatic Marine/Coral Blush 
Art nr 1421-03 Ink/Coral Blush

Supersmidig byxa för vintersport, helt i 4-
vägs stretch. Lätt varmfodrad. Helt vatten-
tät med andasmembran.

Alden Mens Pants
S(48), M(50), L(52), XL(54), XXL(56)

Art nr 2419-04 Tangerine Red 
Art nr 2419-05 Black

Solitude Womens Pants
XS(34), S(36), M(38), L(40),  
XL(42), XXL(44)

Art nr 2418-04 Coral Blush Red 
Art nr 2418-05 Black

T&P Skoteroverall
Mycket varm och slitstark overall för  
många användare. Helt vattentät med  
andasmembran.

Herr XS(44), S(46), M(48/50), 
L(52/54), XL(56), XXL(58/60), 
3XL(62), D96/100, D104/108, D112/116

Art nr 4410-12 Orangeröd/Svart 
Art nr 4410-11 Svart/Varselgul 
Art nr 4410-04 Svart/Röd

Dam XS(34/36), S(38), M(40/42), 
L(44), XL(46/48)

Art nr 4535-12 Orangeröd/Svart 
Art nr 4535-04 Svart/vinröd

T&P Power II Jacket
Riktigt tålig och praktisk jacka för skoteråkning, ATV,  
arbete m.m. Smart kroppsanpassat värmefoder. Fullmatad 
med funktion. Helt vattentät med andasmembran.

S(46/48), M(50), L(52/54), XL(56),  
XXL(58/60), 3XL(62)

Art nr 1318-09 Mörkgrön/svart    
Art nr 1318-05 Svart    Art nr 1318-11 Svart/mangogul

1495:-

Butik/lagerförsäljning: Enbärsvägen 18, Surahammar Kundtjänst: 0220-308 60 Välkomna!

Beställ varor eller vår nya katalog på: 

www.fritidsklader.seMaterialfakta Discovery/Power:
Skal av vattenavvisande Nano DWR-behandlad 300D/600D Polyester/ 
1000D Kevlar med laminerat andasmembran (vattentäthet 10 000 mm,  
andasförmåga 6 000 g/m²/dygn). Alla sömmar tejpade.

995:-
795:-

1495:-

795:-1195:-

1295:-

Dam- & herr- 
storlekar

   Setpris    Jacka&Byxa1990:-
=100 kr rabatt
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T&P Power Pants
Praktisk allroundbyxa. Fodrad
med mesh och smidig värme- 
isolering i bak och knän. Helt
vattentät med andasmembran.

S(46/48), M(50), L(52/54), 
XL(56), XXL(58/60), 
3XL(62), C148/150, 
C152/154, D96/100, 
D104/108, D112/116

Art nr 2385-05 Svart/silver

Supersmidig jacka för vintersport, helt i 
4-vägs stretch. Lätt varmfodrad med  
högventilerande foder. Fullmatad med 
funktionsdetaljer. Helt vattentät med  
andasmembran.

Carlow Mens Jacket
S(48), M(50), L(52), XL(54), XXL(56)

Art nr 1422-03 Deep Teal/Tangerine 
Art nr 1422-02 Ultramarine/Tangerine

Ballina Womens Jacket
XS(34), S(36), M(38), L(40),  
XL(42), XXL(44)

Art nr 1421-02 Aquatic Marine/Coral Blush 
Art nr 1421-03 Ink/Coral Blush

Supersmidig byxa för vintersport, helt i 4-
vägs stretch. Lätt varmfodrad. Helt vatten-
tät med andasmembran.

Alden Mens Pants
S(48), M(50), L(52), XL(54), XXL(56)

Art nr 2419-04 Tangerine Red 
Art nr 2419-05 Black

Solitude Womens Pants
XS(34), S(36), M(38), L(40),  
XL(42), XXL(44)

Art nr 2418-04 Coral Blush Red 
Art nr 2418-05 Black

T&P Skoteroverall
Mycket varm och slitstark overall för  
många användare. Helt vattentät med  
andasmembran.

Herr XS(44), S(46), M(48/50), 
L(52/54), XL(56), XXL(58/60), 
3XL(62), D96/100, D104/108, D112/116

Art nr 4410-12 Orangeröd/Svart 
Art nr 4410-11 Svart/Varselgul 
Art nr 4410-04 Svart/Röd

Dam XS(34/36), S(38), M(40/42), 
L(44), XL(46/48)

Art nr 4535-12 Orangeröd/Svart 
Art nr 4535-04 Svart/vinröd

T&P Power II Jacket
Riktigt tålig och praktisk jacka för skoteråkning, ATV,  
arbete m.m. Smart kroppsanpassat värmefoder. Fullmatad 
med funktion. Helt vattentät med andasmembran.

S(46/48), M(50), L(52/54), XL(56),  
XXL(58/60), 3XL(62)

Art nr 1318-09 Mörkgrön/svart    
Art nr 1318-05 Svart    Art nr 1318-11 Svart/mangogul

1495:-

Butik/lagerförsäljning: Enbärsvägen 18, Surahammar Kundtjänst: 0220-308 60 Välkomna!

Beställ varor eller vår nya katalog på: 

www.fritidsklader.seMaterialfakta Discovery/Power:
Skal av vattenavvisande Nano DWR-behandlad 300D/600D Polyester/ 
1000D Kevlar med laminerat andasmembran (vattentäthet 10 000 mm,  
andasförmåga 6 000 g/m²/dygn). Alla sömmar tejpade.

995:-
795:-

1495:-

795:-1195:-

1295:-

Dam- & herr- 
storlekar

   Setpris    Jacka&Byxa1990:-
=100 kr rabatt



Vi har skrivit om nya snöskotrar i 
snart 20 år. Det börjar bli tjatigt 
att rapa upp siffror på löpande 

band. Vill du veta all slags teknisk fakta 
kring årets maskiner ska du köpa snö-
skoterguiden 2015, som du hittar i buti-
ken. I denna artikel förklarar vi vad som 
är vad. För mig känns det på något sätt 
som om Polaris är lite uppfinnaren av 
denna genre. Maskiner som ska klara 
lite allt möjligt. Denna snöskotersort har 
växt och är idag inte bara en enda stor 
genre. Den har växt och innehåller nu-
mera maskiner som kan allt möjligt, med 
olika specialinriktningar. Så det gäller att 
veta vad man vill ha, så man kan välja 
rätt maskin. Idag känns det som om det 
finns en maskin för varje önskemål. Håll 

i dig för här kommer Polaris Hybridseg-
ment 2015. 

VM i modellantal
Skulle det finnas ett VM i att ha ett stort 
antal modeller i sitt sortiment, så hade 
Polaris helt klart kunnat vinna detta helt 
utan någon som helst konkurrens. Är du 
inte påläst, så ser alla maskiner likadana 
ut, med en viss färgdifferens. Tittar man 
lite närmare så inser man ganska snabbt 
att någon har tänkt till lite samtidigt som 
Polaris också samkör modellprogram-
met med Norge vilket i sin tur gör att 
man ska hålla två marknader med två 
olika smaker glada. I slutändan så är 
det ju ingenting negativt att ha ett stort 
utbud att välja mellan.

Vi delar upp Polaris Hybridsegment 
i två delar. Switchback Pro-X  samt 
Switchback Assault. I korta ordalag så 
är Switchback Pro-X maskinen den mer 
mångsidiga av de två medan Switch-
back Assault har ett namn som talar för 
sig själv. Assault översätts för övrigt rätt 
av till angrepp, övergrepp eller anfall, 
vilket helt klart passar in på modellen. 
Sen för att krångla till det hela lite till 
finns det även en RMK Assault som har 
en smalare spårvidd samt längre matta 
och därmed hamnar i lössnösegmentet. 
Vi börjar med maskinen med namnet 
Switchback utan Assault, som finns i ett 
antal modeller. 

Switchback 
Polaris har till i år lyckats med någon-
ting. Nämligen nästan obemärkt skapa 
en ny modell vid namn Axys, utan att 
någon höjt på ögonbrynen. Kan det vara 
för att den rent visuellt påminner om den 

forna Rush-modellen? Visst, ögat kan 
luras, men så fort du sätter dig på den 
för året nya Axys så behöver du inte på-
minnas för att förstå att detta är en helt 
ny modell. Faktum är att en Axys framdel 
får plats inuti en Rush. Så mycket min-
dre är den faktiskt. Vi har gnällt på Rus-
hen då den var svårinställd och att man 
måste vara rejält påläst för att kunna 
justera bakfjädringen på den. Axys är ny 
och Polaris har hittat ett mycket större 
fönster för den optimala inställningen, 
vilket i praktiken gör att man väldigt säl-
lan måste ratta där bak för att känna 
sig nöjd. Årets Switchback finns i tre 
olika utföranden, 800 Switchback Pro-X 
60Th, 600 Switchback Pro-X samt 600 
Switchback Adventure. 

Att bygga en maskin som kan allt är 
svårt, och man får nog begränsa sig 
lite då en maskin som är menad för all 
slags körning sällan fungerar riktigt bra 
för någonting. Switchback Adventure 

Idag gäller det att du som snöskoterköpare ska 
veta exakt vad du vill ha. Vet du inte detta, är 
det läge att läsa på ordentligt. 
Av: Björn
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Även om konstruktionen är likartad har man lyckats få ett större justeringsfönster.

Nya Axys-plattformen känns både smal, 
framflyttad och komfortabel.

Vill man kunna få med sig lite packning utan att köpa en renodlad 

touring är 600 Swb Adventure helt rätt.

Assaulten är den tuffaste formen av Switchback du kan köra, den har dock fått lite 
lägre 44-kammar i år vilket gör den till mer ledmaskin än tidigare.
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600 Switchback PRO-X / 600 Swb Adventure / 
800 Swb PRO-X 60 TH
Motor
Typ:	 Vätskekyld	599/	599/	795	cm³	2-cylindrig	2-takt
Bränslesystem:		 Cleanfire	Injektion
Effektklass:	 120	/	120	/	150
Start:		 El-start
Chassi
Uppgiven	torrvikt	kg:	 214	/	223	/	214
Fjädring	fram:		 Walker	Evans	PB	Comp.	Adj.
Fjädring	bak:	 PRO-XC.	Walker	Evans,	PB	Comp.	Adj.
Matta	mm:	 381x3479x44
Skidor:	 Gripper
Spårvidd	mm:	 1080
Att äga
Cirkapris:	 132	900:-	/	134	900:-	/	145	900:-
Generalagent:		 Polaris	Scandinavia	AB

är en ytterlighet i denna genre och får 
ses som den perfekta touringmaskinen 
för den som vägrar ge upp och se sig 
besegrad och ännu en i raden som blivit 
gubbe. Du som vill ha en Adventure kan 
förvänta dig en mångsidig maskin som 
visst tål att köras i djupsnön samtidigt 
som den trivs på leden. Att den är på 
600 kubik ser jag som någonting posi-
tivt då den känns lenare och trevligare 
med denna motor. Du behöver inte mer 
kraft då Polaris 600-motorer alltid varit 
pigga. Det där med packväskor är nytt 
för mig och jag kan inte annat säga än 
att vi kommer att se mer av denna vara. 
Det är klart att en mångsidig maskin 
som denna ska ha en full uppsättning av 
dessa väskor, original. 

Pro-X
Adventuremodellen har vi pratat om tidi-
gare vilket lämnar 800 SWB Pro-X 60-th 
och 600 SWB Pro-X. Enligt broschyren 
så är denna nya maskin laddad med fi-
nesser. Amerikanarna gillar alla slags för-
kortningar och ska man tro på allting så 
kör denna maskin sig själv i och med Ac-
tive Pitch Control, Rider Balance Control 
& Positioning. Naturligtvis så slås det på 
stora trumman och naturligtvis så skryts 
nya Axyz upp å det grövsta. Men, faktum 
är att denna maskin är fantastiskt bra och 
smidig, och framförallt bättre än Rushen. 
SWB Pro-X är verkligen en ledmaskin 
som jag gillar, men som namnet avslöjar 
kan den också prestera i snön. Men detta 
är en maskin för ledföraren som ibland 
måste ut och härja i lössnön. Den är för 
övrigt fullproppad med nyheter. Ta den 
fräna instrumentpanelen som ett lysande 
exempel. Nästan 100 sidor ägnas den i 

instruktionsboken. Så avancerad är den 
faktiskt. Mer om denna interaktiva digitala 
display på sidan 42. En Axyz har också 
LED-teknik då det gäller belysningen vil-
ket var på tiden att någon tog steget till 
i denna bransch. Håll utkik efter ett hy-
bridtest i SnowRider då vi klämmer mer 
på denna modell. En sak är säker. Axyz 
är en fullträff.

Assault
Assaulten är utan tvekan bland det hårdas-
te du kan köpa. Den är fortfarande led-
orienterad, men bättre i snön än Pro-
X:en. Alla Switchbackar inklusive As-
sault har 108 centimeters spårvidd vil-
ket gör dom lite trögsvängda i snön. 
Detta är medvetet eftersom detta är 
en heavydutymodell som är avsedd 
för att klara av en hård miljö både 
på led och djupsnö. Ska du leta 
upp en fet driva och ladda på för kung 
och fosterland så är detta maskinen för 
dig eftersom stötdämperiet verkligen är 
avsett för att klara denna uppgift. Alla 
Switchbackar har för övrigt top of the line 
stötdämperi. Assaulten har varit favoriten 
ett bra tag nu bland alla hängbrallor som 
håller till i drivorna och modellen är förfinad 
och förbättrad om man jämför med första 
året den presenterades. Samtidigt så sä-
ger historien mig att detta är sista året vi 
får se Assaulten i detta utförande eftersom 
den mest troligt kommer att bytas ut och få 
ett Axys-chassi till nästa år. Eller i alla fall 
en framdel från Axys då boggin är en av 
de viktigare detaljer som skiljer en Assault 
från en Switchback Pro-X. Pro-X:en har ju 
den mer ledorienterade Pro-XC boggin 
medan Assaulten har den mer traditio-
nella vinklade boggin.

600 Switchback Assault 144 / 800 Swb Assault 144 / LE
Motor
Typ:	 Vätskekyld	599/	795/	795	cm³	2-cylindrig	2-takt
Bränslesystem:		 Cleanfire	Injektion
Effektklass:	 120	/	150	/	150
Start:		 El-start	
Chassi
Uppgiven	torrvikt	kg:	 209
Fjädring	fram:		 Walker	Evans	PB	Comp.	Adj.
Fjädring	bak:	 Switchback	144.	Walker	Evans,	PB	Comp.	Adj.
Matta	mm:	 381x3657x44
Skidor:	 Gripper
Spårvidd	mm:	 1080
Att äga
Cirkapris:	 129	900:-	/	142	900:-	/	144	900:-
Generalagent:		 Polaris	Scandinavia	AB

Vill man ha all den senaste tekniken från Polaris både motormässigt och i övrigt 
är det 800 Switchback PRO-X 60 TH som gäller.
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WEBSHOP
snabbt, smidigt 
och när du vill!

--------
Vårt populära 

utbytessystem avutbytessystem av
cylindrar och

vevaxlar.
För mer information

se vår hemsida.

UTBYTESCYLINDRAR - UTBYTESVEVAXLAR - PACKNINGAR - KOLVAR
Polaris - Arctic cat - Lynx - Ski doo - Yamaha

TILL NÄSTAN ALLA MODELLER I LAGER

UTVYTESCYLINDRAR
från 2995:-

WISECO KOLVAR
från 1100:-

UTBYTESVEVAXEL
från 5200:-

V-FORCE 3
från 2995:-

PACKNINGSSATSER
från 695:-



Du ska med andra ord inte ens 
ta med i inköpsbeslutet att en 
Arctic Cat krånglar mer än nå-

got annat märke. Dessutom tycker jag 
att importören alltid tagit sitt ansvar och 
mer därtill när det exempelvis gnällts 
om remproblem eller dylikt. Importören 
KGK är lyhörda och löste problemet di-
rekt genom att skicka ut en annan rem 
till alla berörda. Utan snack. Ja precis 
som det ska vara. 

Vill du köra grönt samtidigt som du vill 
ha en mångsidig maskin så är det läge 
att titta närmare på Arctic Cats XF ma-
skiner som finns i lite olika utföranden. 
Modellkoden XF står för Cross Fire och 
följs av namnet High Country, samt Sno 
Pro. Du kommer också se en massa 

En sak är säker. Arctic Cat har alltid byggt oborstade råa maskiner som också håller. Samtidigt dras 
märket med ett rykte att de ska vara opålitliga. Ett mysterium enligt mig då jag har haft massor av 
Arcticar och så gott som aldrig haft något krångel. En Yamaha krånglar aldrig, och ska vi rangordna 
en Arctic efter detta så får det bli att den kommer tvåa i denna liga. 
Av: Björn

sifferbeteckningar som i sin tur står för 
motoralternativet. 6000 betyder direktin-
sprutad tvåcylindrig tvåtaktare. En pigg 
sak som jag gillar. 7000 står för Yama-
has trecylindriga fyrtaktsmotor på cirka 
135 kusar. 8000 betyder tvåcylindrig 
tvåtaktare på dryga 160 kusar. Detta är 
en riktigt rå motor som också visat sig 
vara totalt skottsäker. 9000 står för två-
cylindrig 1056 kubiks fyrtaktsmotor på 
177 hk. Japp, 177hk! Tacka turbon för 
det. Som en ledprojektil är denna motor 
fantastisk, samma gäller om du ska ta 
dig högst upp utan att ändra riktning.

XF 6000 Sno Pro
Vi tar och tittar lite närmare på XF Sno 
Pro som i praktiken är en lite längre ZR 

6000 RR, eftersom de delar samma 
chassi, inklusive boggi-konstruktion. 
Visst sitter det ett lite blygsammare stöt-
dämperi på XF:en, men samtidigt så är 
det mer än fullt tillräckligt och mer därtill 
för riktigt hård ledkörning. XF Sno Pro är 
välbalanserad och blev faktiskt lite av en 
favorit för mig. 

Arctics fina C-TEC2 600-motor är 
värd några extra ord då den visat sig 
vara pålitlig och relativt bränslesnål. Vi 
vet att en 800-motor med samma teknik 
lurar i vassen och vi väntar med spän-
ning på denna motor då vi vill se en 800 
motor som både visar sig vara ren, stark 
men också pålitlig. Kanske till 2016?

Vill du ha en värsting ledmaskin, som 
har kammar och mattlängd nog att i alla 

fall klara sig hjälpligt i djupsnön så kan 
detta vara maskinen för just dig.

XF High Country Sno Pro
Vill du ge dig lite längre ut i terrängen, 
och våga lämna leden lite oftare är XF 
HC SP modellen för dig. Vad XF och 
HC betyder vet du ju redan. SP bety-
der som vanligt Sno Pro som i sin tur 
betyder att maskinen är utrustad med 
bättre stötdämperi samt vissa gånger 
också med lite annan extrautrustning 
såsom elstart och diverse väskor. Det är 
bara att läsa in sig på respektive modell 
och erbjudanden vad det är som gäller 
för året. XF High Country Sno Pro finns 
detta år som 6-, 7- samt 8000, vilket gör 
att ingen köpare behöver känna sig ut-
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Tillhör du dom som gillar turbo och är speciellt begåvad 
på att köra skoter kan nog XF 9000 HC locka.

Mycket tack vare teleskopstyret på HC av 2-takts typ kan alla hitta rätt höjd, 
stående som sittande.

Det finns ett stort 
utbud av motorer i 

XF-kostym i år.

Förutom en snygg färgsättning innebär Limited 
saker som tunnelväska och gogglesväska, dessa 

maskiner har dessutom el-start. 
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Arctic Cat XF 6000 SP HC / 7000 / 8000
Motor
Typ: Vätskekyld 599/ 1049 / 794 cm³ 2-/ 3-/ 2-cylindrig 2-/ 4-/ 2-takt
Bränslesystem: DSI BEFI 47mm/ 3 x EFI 41mm /BEFI 46mm
Effektklass: 120/ 120 /150
Start: Manuell / El-start / Manuell
Chassi
Uppgedd torrvikt kg: 206 / 236 / 211
Fjädring fram: FOX Float 3
Fjädring bak:  FasTrack XF. AC IFP, FOX Float 3
Matta: 381x3581x57
Skidor: Mountain 6”
Spårvidd mm: 1016-1041 
Att äga
Cirkapris: 129 900:- / 138 900:- / 139 900:-
Generalagent: KGK Motor AB

anför. Personligen hade jag tittat extra 
på 7000 samt 8000 då det gäller denna 
modell. Detta eftersom den 3581 mm 
långa mattan med 57 mm kammar be-
höver lite extra kraft i snön. Ska jag hålla 
mig mer på leden hade jag tagit 7000 
då jag gillar karaktären på den trecylin-
driga fyrtaktaren samtidigt som jag gillar 
lite mer matta på en fyrtaktare då detta 
känns tryggare vid bromsning då den är 
lite tyngre. Ska jag däremot ge mig ut i 
snön oftare så satsar jag på en 8000 då 
den motorn ger maskinen oanade resur-
ser eftersom den är grym. Kanske den 
grymmaste av alla 800! Men även 600 
återfinns i detta HC-utförande för den 
som önskar.

En sak är värt att nämna. Den fantas-
tiska teleskopstyrningen där du med ett 
enkelt handgrepp kan höja och sänka 
styret för olika slags körning finns bara 
på tvåtaktsmodellerna då fyrtaktsmotorn 
tar för mycket plats för denna lösning. 

XF High Country Sno Pro 
Limited
Kvar finns två till det yttre extremt lika 
maskiner, men som under skalet och 
rent körmässigt är väldigt olika varan-
dra. XF 900 SP Turbo HC LDT samt XF 
8000 SP HC LTD ES. Vi pratar naturligt-
vis om två fullt utrustade maskiner efter-
som de leder ligan i långt namn. 8000 
står såklart för tvåcylindrig tvåtaktare 
samtidigt som 9000 står för tvåcylindrig 
fyrtaktare. Tilläggsnamnet turbo, kan 
för övrigt inte missförstås. Personligen 
tycker jag att turbomotorn gör sig bäst 
i detta chassie, och är du sugen på en 
sån best, är det denna modell du ska ha. 
Den finns ju också i M-chassiet, men är 
då för klumpig för att trivas i våra sko-
terförhållanden. Som halvlång ledracer 
är den fantastisk och så otroligt snabb 
med rätt chaffis bakom styret. Håller du 
sedan farten uppe samtidigt som du har 
självförtroendet nog, kan du också ta 
dig några högfartssvängar i djupsnön. 
Men det är också vad du kan förvänta 
dig av denna maskin då det gäller 
djupsnöegenskaper. 9000 SP Turbo HC 
LDT gör sig bäst på leden., men gör det 
å andra sidan riktigt bra. Vill du ha mer 
allroundegenskaper i din fullutrustade 
lyxhybrid, är det en XF 8000 SP HC LTD 
ES du ska ha. Här hittar vi teleskopstyr-
stång och både tunnel- samt glasögon-
väska. Denna motor kan ännu en gång 
få lite extra beröm från mig då den minst 
sagt är elak, oborstad och rå vilket jag 
verkligen gillar på en sån här maskin. 
Fick jag lov att välja en av alla Arctics 
hybrider så blev det nog en XF 8000 SP 
HC LTD ES, men det är jag det. 

Arctic Cat XF 6000 SP ES / 8000 SP HC LTD / 9000 SP Turbo HC LTD
Motor
Typ: Vätskekyld 599/ 794/ 1056 cm³ 2-cylindrig 2-/ 2-/ 4-takt
Bränslesystem: DSI BEFI 47mm/ BEFI 46mm/ EFI 46mm
Effektklass: 120/ 150 /170
Start: El-start
Chassi
Uppgedd torrvikt kg: 216 / 224 / 249
Fjädring fram: FOX Float 3
Fjädring bak:  FasTrack SA / XF. AC IFP / FOX Float 3
Matta: 381x3480x44 / 381x3581x57
Skidor: Trail 6” / Mountain 6”
Spårvidd mm: 1067-1092 / 1016-1041 
Att äga
Cirkapris: 119 900:- / 146 900:- / 158 900:-
Generalagent: KGK Motor AB

En av många nyheter från Arctic är XF 6000 SP ES, vilket är en 
mer ledanpassad hybrid med 600-kubikare och el-start. 
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KÖP DIN SKOTER FÖRE 31/12 2014

SPARA UPP  TILL 8900 kr!

3 ÅRS MASKINGARANTI – VÄRDE 3900 KR 
Sista garantidatumet blir den 31/12 2017 oavsett när du hämtar ut maskinen 
2014. Gäller ej ZR 120. Arctic Cat maskingaranti gäller mekaniska problem i 
motor-, el-, fjädrings- eller drivsystem som vid normalt bruk kan hänföras till 
tillverknings- eller monteringsfel. Vid köp efter ovanstående datum, gäller 
som vanligt två års maskingaranti. Vid köp efter 2014 kan du köpa till ett tredje 
garantiår för 3900 kr.

1 ÅRS FRI SERVICE – VÄRDE CA 5000 KR 
Du får vid köpet en check som gäller där du har köpt maskinen. Checken gäller 
till den 31/12 2015 eller max 170 mil. Gäller ej ZR 120. Serviceintervallerna är 25 
mil och 150 mil. Stötdämparservice ingår ej. Erbjudandet inkluderar material 
och arbete.

Gäller 2015 års 
modell, du får:
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som vanligt två års maskingaranti. Vid köp efter 2014 kan du köpa till ett tredje 
garantiår för 3900 kr.

1 ÅRS FRI SERVICE – VÄRDE CA 5000 KR 
Du får vid köpet en check som gäller där du har köpt maskinen. Checken gäller 
till den 31/12 2015 eller max 170 mil. Gäller ej ZR 120. Serviceintervallerna är 25 
mil och 150 mil. Stötdämparservice ingår ej. Erbjudandet inkluderar material 
och arbete.

Gäller 2015 års 
modell, du får:
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Finns att ladda ner via appstore
eller androidmarket.

Snart kan du beställa
kläder och reservdelar

på samma ställe!

 DEN ÄR
SJÄLVKLART GRATIS! NYMANSGATAN  6 UPPSALA STOR BUTIK MED

KUNNIG PERSONAL!
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DATUM FÖR SISTA ANSÖKAN ÄR 

30 JANUARI 2015

Ska du välja gymnasium snart? välj 
SANDBACKASKOLAN I ARVIDSJAUR

Hos oss får du förarbevis på snöskoter och pistmaskin (SLAO:s).
Du får även B-körkortet betalt av skolan.

För mer information, kontakta Studie- och Yrkesvägledare tel. 0960-156 94
E-post: sandbacka@arvidsjaur.se www.sandbackaskolan.se

Vi erbjuder en utbildning till dig som skulle 
vilja jobba inom snöfordonsbranschen eller 
kanske på en av Sveriges 235 
skidanläggningar.

Utbildningen är sökbar för dig som skall börja 
gymnasiet eller för dig som gått första året på 
ett fordonsprogram i nya gymnasiesystemet 
GY11.

HALVA PRISET 
PÅ SKOTERDELAR!
Begagnade skoterdelar med bästa möjliga kvalitet
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50 000:-
Möt vintern med en ny INDY inom räckhåll. 
Oförskämt välputsad och garanterat redo för 
start. Med hög effekt, perfekt balans och  
exakt styrning gör INDY körningen till ett 
skönt nöje. Nu till ett så rabatterat pris 
att du knappt har råd att låta bli.

PolarisSverige.com  •  facebook.com/PolarisSweden

är den totala prissänkningen  
på dessa fyra 2014 modeller.

800 INDY SP
       99 900:-

Ord. pris: 114 900:-

600 INDY SP
       89 900:-

Ord. pris: 99 900:-

550 INDY
ADVENTURE X2       

79 900:-
Ord. pris: 94 900:-

600 INDY
79 900:-

Ord. pris: 89 900:-

Besök din närmaste återför-säljare idag. Begränsat antal maskiner!



Johan Björklund är född 1966 och 
bor med familjen i Matfors, men är 
född och uppväxt på Södermalm i 

Sundsvall. Han jobbar som servicemon-
tör, vilket betyder att tiden för intres-
sen och familj blir begränsad då jobbet 
innebär många resdagar med övernatt-
ningar.

Johan har en förstående sambo som 
supportar och hjälper till med racingen 
och som står bakom honom till 100%.

– Kör på om du skall satsa, säger hon, 
men efter Turbo-projektet tycker hon att 
jag skall lugna mig lite, säger Johan.

Racingen började spontant
– Det var en kille från Kovland snösko-
terklubb som frågade om vi inte ville 
prova att köra dragracing. Nja, tyckte 
man väl då, man var rädd och tänkte att 

min skoter går väl inte så bra, säger Jo-
han som hade en ny Wildcat -93:a vid 
det tillfället.

Men efter att ha bytt matta så provade 
han på att köra första tävlingen dom ar-
rangerade. Tävlingen var Norrsjö Draget 
1995 där det blev en fin tredjeplats i 
standard 700cc. Där tändes hans brin-
nande intresse och under 2015 firar 
Johan imponerande nog 20-års jubileum 
inom skoterdragracing. Men själva snö-
skoterintresset kom tidigare då Johans 
pappa köpte en Yamaha SM 300 -1974. 
Det var första gången han körde snö-
skoter, endast åtta år gammal, efter det 
pratades det bara om snöskoter.

Svenska rekord
Efter att ha kört i klasserna 600, 800 
standard så gick Johan vidare till Im-

proved Stock 1000 där hans bästa 
placering blev en andraplats under SM 
i Lycksele 2002. Samtidigt som Johan 
hade en Arctic Cat ZRT 1000cc så hade 
han börjat anpassa en Improved Stock 
maskin, en trimmad Ski-Doo 800cc med 
Crankpipor som gav närmare 200hk. 
Ski-Doo:n gick väldigt bra på gräs och 
han blev totalsegrare i cupen tre gånger 
med den maskinen mellan 2001 och 
2005, en gång i Improved Stock och två 
gånger i Pro Stock 700-1100cc klas-
sen. 

Vid 2005 började det komma in 
USA-motorer, riktiga Pro Stockare på 
+240hk. Då vart det svårt att hävda sig 
med Ski-Doo:n, det året körde Johan 
sin sista grästävling mot just en sådan 
+240hk maskin i Verdal i Norge där han 
faktiskt blev totalvinnare. Under grästi-
den satte Johan tre svenska rekord från 
2003 till 2005, det bästa vart 5,36s och 
152km/h på 152m, och med tanke på 

att det är en Improved Stock 800 så står 
sig den tiden bra än i dag.

Asfalt test
Efter mycket tjat 2004 från andra blev 
det att prova att köra på asfalt.

– Okej då tänkte jag och gjorde egna 
styrskenor, köpte en asfaltsmatta, låna-
de ett skinnställ och provade Ski-Doo:n 
där. Körde 9.98s på 402m och 220km/h 
tror jag, så då vart man fast, säger Jo-
han.

Johan köpte en Pro Stock motor från 
USA sommaren 2004 och modifierat ett 
ZRT chassi som fixades i ordning. Det 
blev premiär sommaren efter med en Ar-
ctic Cat 1000 Pro Stocker, som på vår-
kanten hade bromsats i dynon till 249hk, 
vilket skulle räcka till för att vara konkur-
renskraftig. Efter ett första år med lite 
småstrul så blev det en andraplats totalt 
i Pro Stock på asfalt. Han körde 9,28s 
på 402m och vann den sista deltävling-

Seriös satsning trots bristande konkurrens.
Text: Martin Urverk Foto: Johan Björklund
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en i Sundsvall över den då överlägsne 
Urban Eriksson. Kommande åren gick 
det tungt med vevaxelproblem och total-
haveri som fick till följd att flera säsonger 
blev lidande.

Pro Stock bygge
2008 började Johan bygga på sitt nya 
Pro Stock chassi och han bodde i prin-
cip i garaget under två år. 

Han utgick ifrån enbart tunneln från 
ett Sno Pro chassi, resten gjorde han 
själv i garaget. Johan tillverkade dyna 
och huv i glasfiber, rörkonstruktionen i 
alu-rör och motorfäste, tankar mm. Det 
har blivit många egna speciella lösningar 
under byggets gång, hela framvagnens 
A-armar och spindlar är gjorda i titan. 
Han köpte en Proline boggi 136”, en 
MSD Digital 7 tändning till det bygget, 
men även AN-kopplingar och annat 
bling bling.

Johan gillar inte att gena, så det byg-

Första gången skotern stod av sig själv, 
arbetet fortsatte sedan med att plocka 
på lite delar för att mäta och passa in den 
fortsatta rörkonstruktionen.

För att se om det skulle finnas utrymme för motorn, lånades lite Ski-Doo original 
plast. Sen gjöt Johan själv en liknande huv i ett stycke.

Delar beställda från Whal Bros Racing, 
bland annat ett par asfaltsskidor som 
moddades om direkt och gjordes lite 
smalare.

Formbyggnad för dynan i frigolit, som 
sedan spacklas och slipas för att gjutas 
av i glasfiber. Efter putsning av formen 
gjuter man sedan den slutgiltiga glasfi-
berdynan.

Provmontering av de 
färdiga A-armarna.

TIG-svetsning av ena sidostycket som 
sitter fast i en jigg under svetsningen.
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get blev både kostsamt och tog tid att 
utföra.

– Men det blev fränt och spektaku-
lärt, konstaterar Johan.

2010 var det premiär för nya bygget,  
efter en hel del inkörningsproblem så 
började allt till slut att stämma och han 
var nere på 9.04s under 2011. Men då 
hade deltagarantalet börja sjunka och 
det var nu bara max fyra aktiva, och så 
har det fortsatt. Sedan 2013 har Johan 
i princip varit ensam och varit den mest 
aktiva inom sporten. Men det stoppade 
inte Johan som hade planer på ännu ett 
bygge, en Top Fuel dragracingskoter 
med turbo!

Hur uppkom idén?
– Själva idén, ja varför får man en så-
dan idé att bygga en turboskoter för 
asfalt där det inte ens finns en ren-
odlad klass för skotern! säger Johan 
och fortsätter. Jag brinner helt enkelt 
för sporten, det är mitt liv, jag älskar 
racing och turbo. Då man har provat 
lite av varje och tagit ett steg i taget, så 
tänkte jag att man borde bygga något 
fränt för asfalt. Jag vill försöka promota 
klassen och visa att den finns, att man 
kan köra turbomaskiner på asfalt. Då 
Pro Stock nästan dött ut vill jag för-
söka väcka folk och få dem att åter-
upptäcka klassen, köpa matta och hjul 
till skidorna för att sedan testa några 
race, säger Johan.

Idén till turboskotern kom somma-
ren 2011, då hade det gått ett år se-

dan Johan blev klar med den orangea 
Pro Stocken.

– Det började klia i fingrarna att få 
göra något, det har gått så långt att nu 
för tiden är konstruerande och byggan-
de till 75% det roligaste, förut var 75% 
det roligaste att få köra och försöka 
vinna, berättar Johan.

Motor från USA
Under hösten kom en begagnad motor 
från USA med turbo, intercooler och 
lite rör, vilket blev utgångspunkten. Ty-
värr var inte motorn lika kry som utlovat. 
Det var insugsventilshaveri och samtliga 
ventiler var krökta. Nu revs motorn och 
gicks igenom så den blev 100% fräsch.

– Jag började med att skissa upp hur 
chassit skulle se ut på ett stort papper 
hemma i köket. Det blev många timmars 
mätande innan motor, motorfästen och 
kedjehuset fick plats. Sen fick jag hjälp 
att rita in det på CAD program för att 
göra ritningar. A-armar och styrspind-
lar, allt har jag gjort själv och jag har väl 
hellre tagit till på materialet än snålat. 
Säkerheten och hållbarheten är vikti-
gare än att bygga så lätt som möjligt, 
säger Johan.

Det har varit mycket funderande och 
provande samt många svetstimmar med 
TIG:en, både i crom moly och i alumi-
nium.

– Det roligaste var väl att då jag på-
började bygget så sa jag, det här skall 
inte spåra ur som det gjorde med Pro 
Stocken när det gäller kostnad. Men det 

Testmontage och uppmätning av motorfästen och lutning på grenrör och turbo, allt 
för att slippa dubbeljobb senare.

Nydekalad med ett kit inköpt från USA.

Dyrgriparna på plats. Primärvariatorn är en 6-armad quick change Micro Belmont, 
sekundären är en Billet Pro 4 som har 15 justeringshål för fjädern.

Oljetanken innan den svetsades ihop, 
med skvalpplåtar med hål i för att oljan 
skall hålla sig någorlunda på plats un-
der hård acceleration.

Topplocksrenovering, inslipning av nya ventiler, nya fjädrar och kontroll av motorn.

ECU-boxen. Varje kabel är partmärkt 
och ett riktigt elschema är gjort, vid 
problem är det lätt att felsöka och hitta 
rätt på kablar.

Den egenkonstruerade och bockade aluminiumtunneln sitter på, samt en skyddsplåt under 
den. Kedjehuset på plats, matta, bromsok, styre mm. Det börjar mer och mer se ut som en 
skoter.
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Fakta:
Top Fuel
Chassi: Rörchassi i Chrome Moly, alu-   
klädd tunnel
Huv: One-piece
Motor: Hurricane 4stroke - 4 cyl
Vevstakar: Carrillo
Kolvar: JE
Turbo: Kullagrad Garrett 3582 R
Wastegate: Tial V44
Blowoff: Tial
Headers: 3”
Spjällhus: 38mm
Spridare: Siemens Dekra
Bränslepump: Magna Fuel Protuner 625
Bränsletryck regulator: Magna Fuel
Bränsle: Sunoco 260 GT plus
ECU-Motorstyrning: Link G4 Extrem
Tändspolar: AEM Smart Coils
Variator Primär: Micro Belmont 6 armad
Matta: Camoplast Slicks 136” x 10,5”
Boiggi: Prostock Inc
Framfjädring: A-armar
Axlar: Stål
Drivhjul: 11 Tooth
Vikt Maskin: 270 Kg

spårade ur ganska fort, tyvärr. Jag är väl 
helt enkelt inte sådan som person, det 
skall bara bli bra och då skall det vara 
bra delar, därför har jag inte snålat på 
någonting, berättar Johan.

Många byggtimmar
I mars 2014 var skotern färdig, de sista 
6 månaderna var rätt lugna då det var 
mest finjobb kvar. Men det har varit 
mycket jobb då Johan i princip varje kväll 
hållit på mellan kl 17-22 på vardagarna, 
på helgerna blev det ofta 10 timmars 
pass.

– Givetvis har jag haft några dagar för 
annat också, men det har blivit många 
timmar i garaget, konstaterar Johan.

Lite problem med en bromsbänk när 
skotern skulle mappas in gjorde att Jo-
han missade 1-2 tävlingstillfällen. Men i 
augusti var det äntligen dags på Sunds-
vall Raceway. Där blev det fem rundor 
körda i test and tune klassen. Det var 
bara som test och inkörning för att se så 
allt skulle fungera, endast några mindre 
problem uppstod som löstes lätt.

– Sista repan på lördag kväll fick vi till 
en väldigt bra repa, inte bästa 60-foten 
då den var 1.38. Kan nämna att jag inte 
haft bättre än 1.34 med Pro Stockern 
som funkar klockrent nu. Vi fick i alla 
fall en sluttid på 8.95s på 402m och en 
toppfart på 247km/h, det är jag fruk-
tansvärt nöjd med redan efter 5 repor, 
berättar han.

Det roliga börjar nu
– Jag är mycket nöjd och imponerad 
av chassit, så jäkla stabilt och fint, går 
spikrakt och helt odramatiskt. Det är 
skillnad som natt och dag jämfört med 
Pro Stocken. Så ett riktigt rörchassi i ch-
romemolly är det som gäller på en sådan 
här maskin med den effekten. Många av 
mina racevänner på Facebook i USA är 
imponerade över att det klickade så fort, 
med så pass bra tider efter endast fem 
testrepor, som egentligen bara var ett 
test för att känna sig för, säger Johan.

Nästa sommar kommer fokus ligga på 
att justera in variatorerna, ställa boggien 
för grepp och launchen för att få till ett 

bra laddtryck i starten. Man vill ha bra 
effekt utan att spinna loss. Där har Jo-
han provat ut så han snabbt kan justera 
mellan 0.1-0,7 bar direkt i starten.

– Gäller att hitta rätt och lära sig jus-
tera gentemot greppet i banan, så det 
är väl nu det roliga börjar. Efter några 
fler repor skall vi trappa upp successivt 
till 1.6, 1.8 och 2 bar. Sen har vi lite mer 
i reserv om vi tycker vindblåset blir för 
litet, berättar Johan.

Detta projekt är självfinansierat till 
varje krona och det finns fem firmor som 
hjälpt till mycket och som Johan gärna 
nämner. Terrängmaskiner i Sundsvall 
och Micro Belmont i Michigan som till-
verkar variatorer, axlar mm. Prostock 
inc som säljer boggin, drivhjul, variator-
vikter, drivaxlar, hubar mm. Junggrens 
Motorteknik som hjälpt till att mappa 
in och dynokört maskinen och Motor 
Nord i Sundsvall där motorstyrningen 
är inköpt. 

Vi önskar Johan lycka till och hoppas 
att fler vågar vara med och köra i fram-
tiden.

Justering av launchknappen som gängat upp sig och slutat fungera, med lite Loc-Tite så satt den säkert på plats, och 
fungerade igen.

Pro Stocken och Turbo Racern redo för körning på hem-
mabanan Sundsvall Raceway.
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Vi gjorde denna tur för 8 år sedan 
och hade då enormt fin åkning så 
vi ville gärna göra en repris på 

den turen. Ulf som är vår guide har en 
stuga i Borgafjäll som är vårt slutmål för 
resan.

Smidigt med flyg
Från Stockholm fick jag med mig Tho-
mas och vi hittade några billiga flygbiljet-
ter t o r Arlanda–Vilhelmina. Vi anlände 
med kvällsplanet och Ulf hämtade oss 
på flygplatsen och vi inkvarterade oss 
första natten i Dorotea. Nästa morgon 
var det tidig uppstigning, rejäl frukost 
och sedan på med skoterkläderna. Vi 
behövde inte göra matsäck för det var 

Borgafjäll med sin imponerande Borgahällan 
är en underbar plats som vi gärna återvänder 
till. När vi fick chansen att åka skoter med mina 
vänner Ulf och Jan från Dorotea behövde jag 
inte fundera två gånger.
Av: Daniel Orevi  

tydligen redan fixat. Inte behövde vi 
släpa på packningen heller för den hade 
Ulf lyckats boka in med en transport 
som skulle till Borgafjäll under dagen. 
Mycket lämpligt tyckte vi.

Nackdel med långtur
En stor nackdel med långturer är annars 
att man släpar på så mycket packning 
att skotern blir tung och tråkig om man 
vill leka lite efter vägen. Nu begränsades 
vi inte av det problemet men viss försik-
tighet måste förstås ändå vara med så 
man inte kör sönder skotern mitt i ing-
enstans. Åker man på långtur vill man 
ju gärna att skotern skall kunna köras 
ända till slutmålet. Nu skulle inte denna 

tur bli särskilt lång men det skulle ändå 
bli krångligt om man tvingades vända till-
baka av någon anledning.

Hyrskoter
Det är svårt att få med sig sin skoter 
på planet så denna gång fick det bli 
hyrskotrar. Det är nu för tiden lättare att 
hitta roliga skotrar att hyra. För 10 år 
sedan fanns nästan bara fläktkylda tou-
ringskotrar att hyra men nu har många 
uthyrare betydligt roligare maskiner. 
Vi var mycket nöjda när vi denna gång 
lyckades boka varsin Boondocker 800 
från Sutme stugbys skoteruthyrning och 
Borgafjällskicenter AB. Det var välser-
vade skotrar som fungerade perfekt.

Väderomslag
Innan vi skulle åka hade det inte snöat 
på länge, det hade varit varmt och sista 
dagarna kom rejäl kyla. Dålig kombo. Vi 
förväntade oss riktigt hårda spår men 
kvällen före avresa började det falla torr 

kallsnö. Fluff är nog det bästa ordet för 
att beskriva snön nästa dag. Nysnön bar 
inte utan man åkte rätt igenom den och 
den sprutade åt alla håll. I Dorotea hade 
det kommit 10-15 cm men ju längre vi 
kom under dagen ju mer snö hade det 
fallit. Med ett brett leende drog vi iväg.

Gubbtur
Vi var 6 gubbar med lite olika erfarenhet 
av skoteråkning men alla höll ett ganska 
högt tempo så vi kunde stå på bra så 
det blev rolig körning. Direkt märktes 
det vilken fin ordning det är på skoter-
lederna här. Ordentligt uppmärkta med 
stora orienteringstavlor och riktiga väg-
visare med avstånd. Det är mer än en 
gång som jag stått och försökt läsa på 
en brädstump där någon för åratal se-
dan skrivit något med en krita som nu är 
helt oläsligt. En sådan skylt hjälper inte 
särskilt mycket. Här hade vi definitivt hit-
tat fram till målet helt utan karta och väg-
beskrivning. Föredömligt och ett bevis 

32 3-14/15

32-35.indd   32 2014-11-21   16:08



Tydlig översiktskarta 
på informationstavlan.

Fika vid Sagatun-
stugans slogbod.

Avfärd från Dorotea.

Första informationstavlan. 128 km kvar.

Hitåt eller ditåt? Vi tar hitåt.

Ulf och Jan lagar 
kantarellsoppa...

...Och mack-
järnsmackor.
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på att skoterklubbarna i området jobbar 
professionellt och bra.

Sagatun
Vårt första stopp med fika blev vid Vil-
helmina Skoterklubbs stuga Sagatun. 
Stugan var tom eftersom vi passerade 
en dag mitt i veckan. Ulf bjöd på kaffe 
och renklämmor och någon chokladbit 
slank också ner. Turen fortsatte efter 
Borgaleden men rätt som det var stan-
nade Jan ute på en myr. Jan hade åkt 
sist och när han tappade så vände vi 
tillbaka. Där satt han på skotern och 
var lite uppgiven. Motorn hade dött och 
var nu i princip utan kompression. Bara 
att ta fram bogserlinan så fick bröderna 
hålla ihop vare sig de ville eller inte. Vi 
hade ca 2 mil kvar till Brännåker där vi 
skulle äta lunch. Ulf och Jan höll sig på 
leden så det var enkelt och smidigt att 
bogsera dit.

Lunch i världsklass
Framme i Brännåker hade vi fått levere-
rat lunchpackning och bensin. Bröderna 
Ulf och Jan som bor i Dorotea hade skött 
all planering och då som riktiga norrlän-
ningar gör. En stockholmare fixar kex-
choklad, coca-cola och på sin höjd en 
banan så är matsäcken klar men inte Ulf 
och Jan. Lunchen ute i fält börjar förstås 
med en rejäl brasa. Sedan kokar man 
en hink med kantarellsoppa och sedan 
värmer man mackjärnsmackor med to-
mat, ost och skinka och förstås kaffe på 
det. Den lunchen kommer definitivt in på 
topp 5 bästa måltider någonsin för mig. 
Världsklass.

Soppan måste räcka
När magen var full av mackor och sop-
pa behövde skotrarna få sitt också, så 
innan vi åkte vidare tankade Krister och 
Lasse upp alla skotrar med de framställ-
da dunkarna. Vi hade kanske klarat oss 
ändå men det är aldrig roligt att känna 
att man måste spara på dropparna man 
har i tanken. Istället vill man ju alltid gasa 
rejält vid varje roligt ställe man kommer 
till. Vi lämnade Jans skoter för senare 
upphämtning med bil så han fick nu åka 
bakpå Ulf.

Snödjupet ökar
Hittills hade vi åkt på släta och fina le-
der med 10-20 cm nysnö på och det var 
hela tiden osladdat. Nu ökade snödjupet 
till 20-30 cm och fortfarande osladdat. 
Det var underbar åkning hela tiden med 
små avstickare till kullar och myrar som 
måste märkas med lite snygga spår. När 
vi kom upp till fjällen blev det ännu mer 
snö och det yrde åt alla håll så ibland Sol och orörd nysnö.

Nästan framme. Fortfarande perfekt 
skyltning.

Både 95 och die-
sel i Borgafjäll.

En dagsfärsk jättelavin.

Affär och bensin i Borgafjäll.
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såg man inget. Ulf och Jan höll sig på 
leden så gott de kunde medan vi andra 
åkte runt på sidorna och bara skrattade 
av den underbara körningen. Jag tittade 
åt sidan på Lasse som körde sittande på 
sin skoter och det var bara hjälmen som 
stack upp. Hela ekipaget försvann i en 
svallvåg av yrsnö som kom över huven 
på skotern. Sikten var inte den bästa 
och vi hade bara kryssen att följa. Allt var 
helt översnöat men det gjorde inget för 
all nysnö gjorde ju att man kunde köra 
varsomhelst. Allt var mjukt.

Laviner
Senare klarnade det upp och vi hittade 
några fina berg som vi klättrade lite i 
och vi såg några fantastiska bergssidor 
som vi avstod från pga. den uppenbara 
lavinrisken. Mycket riktigt så bara några 
kilometer längre fram såg vi en jättestor 

färsk lavin. Den största jag sett i verk-
ligheten och den hade definitivt gått ti-
digare under dagen. Det var inte direkt 
efter leden men vi såg den på håll och 
åkte lite närmare och betraktade den. 
Berget hade definitivt inbjudit till åkning 
om förhållandena hade varit säkra men 
alltså inte idag.

Borgafjäll
Vi närmade oss nu Borgafjäll och några 
av oss var fortfarande mer åksugna så 
vi delade på oss. Tre åkte före till stu-
gan och tre fortsatte vidare på leden 
mot Slipsikstugan. Vi hittade hela tiden 
nya lekområden av enklare karaktär där 
vi fortsatte att leka runt innan även vi 
återvände till Borgafjäll. Även här såg vi 
en jättelavin på andra sidan en dalgång. 
Den var inne i ett förbudsområde så det 
var ingen risk att vi skulle ha åkt där men 

ytterligare en påminnelse om hur farligt 
det kan vara.     

Afterskoter
Väl framme i stugan hade vår packning 
redan anlänt och bastun var varm så det 
var bara att ta en öl med sig in i värmen 
och med trött kropp men glatt sinne 
återberätta allt roligt vi varit med om 
under dagen. Efter middagen och mas-
sor av skoterhistorier var man helt slut. 
Vi somnade, som vi oftast gör i fjällen, 
glada och nöjda.

Sol
Nästa dag skiner solen från blå himmel 
och det är en sagolikt perfekt skoter-
dag. Lederna är helt nysladdade och vi 
är absolut först att köra på dem. Efter 
lunch skulle vi åka bil tillbaka till flyget i 
Vilhelmina så vi passade på att åka gan-

ska intensivt i ett område med små kul-
lar och mindre dalgångar. Några topp-
bestigningar också på lite flackare fjäll 
hann vi också med. Vi hade gårdagens 
laviner i färskt minne så de hårresande 
branterna lät vi bli.

Slutsats
Borgafjäll med omnejd är ett underbart 
ställe att vara på. På bekvämt avstånd 
kan du åka till ställen som Stora Blåsjön, 
Jormvattnet, Klimpfjäll, Saxnäs, Marsfjäll 
och Kittelfjäll. Alla är kända skoterplatser 
som är väl värda ett besök. Ledsystemet 
från Dorotea till Borgafjäll var enligt skol-
boken. Stort tack till alla eldsjälar som 
ser till att en besökare från Stockholm 
får en toppentur.

En jättelavin på andra sidan dalen.

Thomas hamnade i snösprutet efter sin egen skoter.

Borgahällan i bakgrunden. 1149 m ö h och 800 meter lodrätt ner till sjön.
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Vissa saker ska man lämna åt 
proffsen. En av dessa saker är 
utan tvekan klädsel av dynan då 

man blir avslöjad direkt om man försö-
ker sig på just denna konstart. Säga vad 
man vill, men då det var syslöjd i skolan 
hade jag för länge sedan smitit in på me-
tallavdelningen och klippte till kaststjär-
nor. Just detta fick mig att höja blicken 
lite för att ta reda på vem som håller på 
med omklädning av dynor i detta land. 
Efter lite efterforskning så ledde alla 
spår till Hanngrens Bil & Sadelmakeri i 
Sundsvall som genom åren gjort enormt 
snygga arbeten då det gäller snöskoter-

Här syns tydligt att proffs använder 
andra saker än en slö brödkniv för till-
skärning av stoppningen.

Framtagning av material vilket på fack-
språk betyder 10 cm polyeter med 55 
kg volymvikt.

De började med att kolla av aluminiumstommen och stoppningen. Ganska snart 
togs beslutet att göra en ny stoppning.

Vårt Projekt ET 1000 fortskrider och till detta 
nummer stannar vi till lite extra då det gäller 
dynan. 
Av: Björn 

sadlar. Det är bara att ge upp direkt och 
skicka dynan till Hanngrens för bästa 
resultat. Jag var dock vänlig nog att i 
förväg berätta hur dåligt jag lyckats kapa 
ner det smuliga originalskumgummit så 
att de inte smällde av i rena rama förvå-
ningen när de öppnade paketet. 

De måttade av dynan och tillverkade 
en helt ny åt oss. Totalpris till kund för 
detta arbete inkl material  blir i runda 
slängar cirka 3500 kronor ink moms 
plus frakt. Och det är så här det gick till. 
Till nästa nummer går vi igenom det där 
med riktning, nitning, limning, sågning 
och svetsning av aluminium. 
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Färdig dyna, klar för leverans & montering
Dags för montering av klädsel som lim-
mas med kontaktlim.

Gamla stoppningen som åker ned i sop-
tunnan!

Sömnad av material med stark tråd.

Här börjar stoppningen ta form.

Tillskärning av bitar i köldtåligt kon-
stläder.

 Klart för sömnad

Stoppningen klar. Dags för mallning av 
klädseln.

Tillskärning av stoppning med special-
såg för detta material.

Skiss på stoppningen hur den ska bli i 
färdigt utförande.

Informationsruta

AB Hanngrens Bil & Sadelmakeri
Kolvägen 14
85229 Sundsvall
Sweden
 
Tel. +46(0)60-611287
www.hanngrens.nu

För att förhindra 
att klädseln skärs 
sönder av alu-
miniumkanterna 
så monteras en 
kantlist runt hela 
stommen.

Montering av hårdare stoppning 
för upphöjning bak.
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Turboladdade snöskotrar är något 
som jag i alla lägen föredrar då 
det för mig är uppdaterade (trim-

made) originalturbos eller maskiner med 
eftermarknadskit som gäller.

Originalskotrar har sin charm då de 
tveklöst är enklare att både köra samt 
leva med men har man en gång smit-
tats av turbosjukan är man fast, jag är 
en av de som bara måste åka med högt 
laddtryck. Nu är det naturligvis inte bara 
snöskotrar som har turbo då denna 
teknik brukas när man bygger de flesta 
moderna motorer. Man kan till och med 
gå ett steg längre och nästan påstå att 
om framtidens förbränningsmotorer i sin 
grundkonstruktion liknar dagens kom-
mer de uteslutande att vara turboma-
tade, det finns inget skäl till att bygga en 
modern motor utan turbo. För mig som 

I en tid då polisen lägger resurserna på att jaga 
snöskoterägare som inte håller maskinen strikt 
original, kände Micke att det var dags att åka 
dit dubbelt så mycket som alla andra. 
Text&Bild Affe

normalt ogillar allt nytt samt modernt 
då det gäller ”teknik” (har exempelvis 
en mobiltelefon med knappar, jag hatar 
datorer och min stora idol bland super-
hjältar är Kapten Stofil) känns det lite 
märkligt att vara helt i fas med tiden när 
det gäller åsikten om hur motorerna i nya 
fordon ska konstrueras.

Vanlig lösning
Turboladdade fyrtaktare med fyra cy-
lindrar är så pass vanliga i nya bilar att 
man numera kan räkna dessa som stan-
dardlösningen, detta har till viss del att 
göra med dieselmotorns kraftigt ökande 
marknadsandel. Normalt väljer tillver-
karen att (åtminstone i basvarianterna) 
förse motorerna med ett enkelt turboag-
gregat, ofta av konventionell typ, som då 
har tillräcklig kapacitet för den önskade 

motoreffekten samtidigt som alla emis-
sionsregelerande system fungerar som 
de ska. Uppgiften för turboanläggningen 
hos dieslar är numera långt ifrån enkel 
då motorerna ska ge tryck tidigt och 
trots modernt lågt lambdavärde ha högt 
flöde på toppvarv. Detta eftersom en hel 
del ”går förlorat” när motorn är försedd 
med EGR, partikelfilter samt katalysa-
torer. Laddtrycket är dessutom mycket 
högre i dag än hos äldre turbodieslar vil-
ket ibland gör att en ensam turboladdare 
inte riktigt räcker till. Det är naturligvis ett 
lite skruvat påstående då man alltid kan 
välja en större turbo med korrekt kapa-
citet på topp men då kan laddtrycket på 
lägre varv bli för lågt och responsen för-
sämras. Om man i stället förser motorn 
med två mindre konventionella laddare 
som jobbar parallellt kan man uppnå 
det bästa av två världar och det blir en 
snygg lösning som man ofta ser hos sex-
cylindriga motorer. Men det räcker inte 
med en vanlig turbo när alla dagens krav 
ska uppfyllas, även om man använder 
två stycken. Lösningen kan då vara ett 
mer avancerat turboaggregat, så kallade 

VNT (Variable-geometry turbochargers) 
som reglerar turbinhuskanalens storlek 
och riktning med ledskenor efter mo-
torns behov. Tillverkaren kan också välja 
att förse motorn med två aggregat av 
olika storlek som jobbar i serie, ett litet 
som fungerar bra på låga varv och ett 
stort som sedan gör jobbet.

Det går även att kombinera dessa 
tekniker och ha två aggregat med VNT 
(i serie eller parallellt) och är man riktigt 
teknikgalen biltillverkare från Bayern kan 
man tydligen förse en ensam dieselmo-
tor med hela tre turboladdare, grymt 
fränt! Jag undrar faktiskt om gränsen 
kanske inte är nådd ens då eftersom 
man naturligvis alltid kan få dit en till, 
vem blir först med mer än en laddare per 
cylinder? När man ser på bensinmoto-
rer i standardbilar finns inte behovet för 
extrema laddtryck och avgasreningen 
är mer ”lättdriven” vilket sammantaget 
gör att de oftast enbart har en turbolad-
dare. Det finns dock ett flertal exempel 
på bensinmotorer som har två mindre 
parallellt arbetande turboladdare i stället 
för ett större och även där det vanligast 
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Mellan stystången och tanken sitter de två turboaggregaten inklämda, ganska trångt.

En helt gigantisk laddluftkylare håller insugstemperaturen låg även vid höga laddtryck.

Den ser både standard ut och samtidigt fullständigt ombyggd. Sadeln är helt och hållet special men liknar original, bara mycket snyggare.

Billet X byggde en lyftbåge till Mickes projekt, snygga bitar!
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Den tankmonterade pumpen från Aeromotive med dess anslutningar, givetvis har 
Micke även ett tanklock av flygplanstyp.

Luften in kommer via dessa filter som 
precis ryms mellan styre och instru-
menthus.

Ett dubbelt avgassystem som mynnar 
ut i två enorma ljuddämpare ser till att 
mottrycket blir mycket lågt.

om motorn är sex-cylindrig. Det är en 
naturlig uppbyggnad då tändföljden hos 
en sexa gör att allt fungerar mycket bra 
när de olika aggregaten kan matas av de 
grupper om tre cylindrar som inte har av-
gastakten samtidigt. Men det finns inget 
som hindrar att en fyrcylindrig motor har 
dubbelturbo av parallelltyp, det är tvärt-
om en mycket intressant lösning för den 
som ska bygga en riktig specialare och 
är rädd för komplicerade anläggningar. 
Och det hela kan se mycket bra ut om 
man gör allt rätt!

 
Yamaha Apex med 
dubbelturbo, varför vara 
lagom? 
Min vän Mikael har kört Yamaha turbo i 
ett par år nu, faktiskt sedan 80-talet om 
man räknar hans projekt SRV-540. Hans 
väl inkörda Apex EPS MCX-turbo från 
2011 behövde en stallkamrat denna vår 
så en MTX med 174” matta och 310hk 
MCX kit införskaffades, målet var att ha 
en långbandare för djupsnön under för-
säsongen och en kortare för vårturerna. 
Men som vanligt när det gäller Micke 
spårade det snabbt ur, riktigt snabbt fak-

tiskt. Turboladdaren var uppenbart allde-
les för liten om man ville ha ut riktigt hög 
effekt så den skulle därför ersättas med 
en större. Men nu funderade han på om 
det i stället fanns någon annan väg att 
gå? En stor laddare har mer roterande 
massa samt långsam tryckuppbyggnad 
när flödena är låga och kan därför bli lite 
sävlig från botten. Så ett grenrör bygg-
des för två lite mindre aggregat av den 
typen som MCX har till bland annat Pha-
zer samt många UTV. Laddaren är lämp-
lig för relativt höga laddtryck samt har 
kapacitet för ca 250 hk som mest vilket 
gör att de två ger hela 500 hk totalt. Cy-
linder ett och fyra matar den ena turbon 
och två samt tre den andra för att inga 
avgasventiler ska vara öppna samtidigt 
i respektive avgashus. Detta förbättrar 
även pulsmatningen och bidrar till snabb 
respons från låga varv.

Avgaserna far sedan vidare i var sitt 
2,5” avgasrör och ut genom två enorma 
”ljuddämpare”. Insugsluften tas från två 
grova filterkorgar med meshtyg och ef-
ter laddarna kommer allt in i motorn via 
en fullkomligt groteskt stor laddluftsky-
lare. Vevstakarna kommer från Carrillo, 

“Hjulafton” Ett paket 
från Billet X är öppnat 
och många hjul är det!

kolvarna är från JE-pistons och toppen 
portad hos MCX. Styrsystemet är origi-
nal Yamaha kombinerat med MCX-box 
som styr fyra extraspridare, Bosch-968. 
Givetvis har han även MCX-display och 
kommunikation till sin dator/telefon via 
blåtand. Allt som allt finns här hårdvara 
för önskade 500 hästkrafterna vilket bör 
räcka även om man har en 174” matta.

Boggin förses med ICE-Age rails 
samt de Billet-X hjul som behövs, stänk-
skyddet kommer också från Billet-X 
liksom den specialtillverkade lyftbågen. 
Den fanns att köpa till Polaris men då en 
RMK är lite för smal om baken passade 
den inte så bra, ett samtal till Ingemar på 
Mora CNC/Billet X löste problemet då 
han kunde göra en lyftbåge för Mickes 
maskin som givetvis passade perfekt. 
Tanken i aluminium byggdes av MCX 
och placerades under sadeln, en ny 
sadelunderdel byggdes sedan av Micke 
och den sändes till Hanngrens sadel-
makeri i Sundsvall. Resultatet blev ena-
stående bra! En 39” framvagn från Tim-
bersled är beställd men hade tyvärr inte 
anlänt men Fox Air 2 stötdämparna är 
monterade. Hela skotern är som synes 

rejält ombyggd men originalutseendet 
fortfarande intakt, ”det är en Apex och 
ska se ut som en sådan” säger Micke! 
Tid är beställd för bromsbänkskörning 
hos MCX och målet är 400hk på blyfri 
98 och hela 500 med racebränsle! Se-
dan ska maskinen brukas som en vanlig 
snöskoter, premiärturen sker på den år-
liga julaftonssvängen. Frågan är då vad 
Polisen säger om de ser denna skapelse 
efter leden, de kanske får för sig att den 
bryter mot tillverkarens CE-dokumenta-
tion? -”Det räknar jag med”, säger bygg-
herren stolt, ”-Vem som helst kan åka på 
en registreringsbesiktning, jag kommer 
att få TVÅ vid samma tillfälle, en för varje 
turbo!” Intressant inställning, jag minns 
när det bara var registreringsplåten som 
polisen hade åsikter om när de stannade 
mig för en pratstund. Nu blir det tydli-
gen att fara till bilprovningen nästa gång 
vi pratas vid och Micke får då betala 
dubbla avgifter då hans skoter är dub-
belt så tuff som min stackars lilla enkel-
turbomaskin. Han ska då alltid vara värst 
den där Micke! Naturligtvis återkommer 
vi till detta bygge när det är färdigt och 
utprovat. 

Dubbelturbon startad!
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www.yamaha-motor.se

YAMAHA JACKETS & PANTS 
                                    made by SCOTT

Y amaha har tillsammans med Scott, världsledande på sport- och   
  skoterkläder, utvecklat en serie skoterställ med cool design,   
  perfekt passform och suverän kvalitet. Du hittar din närmaste 
  återförsäljare på www.yamaha-motor.se. Välkommen.



Polaris 800 Switchback PRO X 
60 TH är den enda skotern som 
är utrustad med den helt nyut-

vecklade interaktiva digitala displayen, 
instrumentet passar även alla PRO-RI-
DE chassin från 2010-2014. Displayen 
innehåller massor av användbara funk-
tioner som kan anpassas efter förarens 
önskemål, ett helt ny sätt att blanda be-
kvämlighet och kontroll.

Tre viktiga
Den 4,3” högupplösta LCD fyrfärgsdis-
playen har tre huvudfunktioner som gör 
att man får en helt ny körupplevelse.

– Bluetoothfunktion med Smartphone-
anslutning med bl.a. notifieringsfunktion 
för textmeddelanden och inkommande 
samtal.

– Maskindatainformation. Stöldskydd/
kodlås som förhindrar att maskinen kan 
köras iväg. 

Diagnosfunktion som visar eventuella 
felkoder och föreslagna åtgärder för att 
försöka lösa dessa.

– GPS-navigering med exakt platsin-
formation, kompassriktning, höjdvisning 
och inspelningsfunktion. Zooma in till din 
position för att se detaljerad kartinforma-

tion och kompasskurs så du alltid hittar 
tillbaka till startpositionen.

Många extra funktioner
Alla övriga funktioner som finns i det 
traditionella digitala instrumentet finns 
naturligtvis även i PIDD:en (Polaris In-
teractive Digital Display) såsom hastig-
hetsmätare, varvräknare, trippmätare, 
motortemperatur, bränslenivå och övriga 
kontrollampor inklusive motorvarnings-
lampa. På nya Polaris displayen visas 
också saker som klocka, omgivande 
temperatur, kylvätsketemperatur, batteri-
spänning, växelläge, diagnostik, service-
intervall och kompass.

Bluetooth ger möjligheter
Du parar ihop din Smartphone med Pola-
ris Interactive Digital Display ungefär  på 
samma sätt som du skulle göra i din bil 
utrustad med Bluetooth. När det är klart 
kan du säkert förvara din Smartphone i 
en vattentät påse eller placera den på ett 
tryggt ställe. På skärmen tillhandahåller 
man sen information om inkommande 
samtal, textmeddelanden, batteri- och 
signalstyrka. Har man missat samtal så 
kan man enkelt gå igenom listan och se 

vilka man behöver ringa tillbaka till, mis-
sade textmeddelanden går också att se 
utan att plocka fram mobilen.

Låsning och oktantal
Genom några knapptryckningar väx-
lar man enkelt mellan funktioner och 
menyer. Man kan bland annat ändra 
ljusstyrkan på skärmen beroende om 
du kör på dagen eller natten, eller låta 
skotern veta vilken bensinkvalité du 
använder, etanol eller non etanol. Man 
kan låsa skoterns tändning med hjälp 
av displayen med en personlig kod som 
förhindrar att maskinen kan köras iväg 
av obehöriga. Om någon ändå skulle få 
tag på din nyckel så kommer man inte 
att kunna köra iväg med skotern utan 
att känna till det tresiffriga lösenordet. 
Systemet visar också varningssymboler 
på displayen om ett problem uppstår 
med maskinen. Sen kan du genom di-
agnosfunktionen få dem förklarade för 
dig och se hur du löser dem genom 
en kod och textbeskrivning som visar 
de vanligaste orsakerna till problemet. 
Händer det något mer avancerat än 
vad man själv klarar av att åtgärda, så 
instrueras man vidare att kontakta sin 
återförsäljare. Men man kommer ändå 
i klartext få en beskrivning av vad felet 
är. Uppbyggnaden och användandet av 
instrumentet är baserat på att man ska-
par ett användarkonto och använder sig 
av Rider X hemsidan och även Rider X 
appen (sök på Polaris Snow Trails) som 

finns att ladda ner till din Smartphone. 
Appen hittar din närmaste återförsäljare 
och visar telefonnummer, en diagnostisk 
rapport skickas sen till återförsäljaren 
när du ringer upp om du har tillbehöret 
Polaris Link. Programvaran kan självklart 
också uppgraderas, så displayen kom-
mer aldrig att bli omodern.

Inspelningsfunktion 
Instrumentet måste registreras med se-
rienummer på Rider X hemsidan för att 
man ska kunna ladda ner och uppdatera 
kartor. Kartor och ledkartor laddas ner 
till ett USB-minne som man sedan an-
sluter till maskinens/instrumentets USB-
uttag. 

En stor fördel är att man kan sitta in-
omhus i lugn och ro i värmen och plane-
ra sin rutt som man ska åka och sedan 
tanka över den till instrumentet. GPS-
navigeringen ger sen en exakt platsinfor-
mation när man åker iväg på leden. 

På hemsidan och i appen så finns 
det även aktuell väderinformation och 
information om snö/körförhållandena 
i området du är intresserad av. Inspel-
ningsfunktionen på instrumentet gör att 
man själv kan spela in en tripp/led som 
kanske inte finns med på ledkartan och 
sedan ladda upp den till Rider X hem-
sidan. 

På så sätt så uppdateras kartan på 
Rider X hemsidan så att den som lad-
dar ner kartan efter att någon lagt till en 
led får med även den leden/rutten till in-

Som första skotertillverkare har Polaris kommit 
med ett avancerat digitalt instrument för 
snöskoter. 
Av: Martin Urverk
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Polaris 800 Switchback PRO X 60 TH är utrustad 
med den helt nyutvecklade interaktiva digitala 
displayen, instrumentet passar även alla PRO-
RIDE chassin från 2010-2014. Tillkommer mon-
teringssats samt defrostbag.

Knappen i mitten används som den primära styrknappen och ger tillgång till många av menyfunktionerna. När 
någon knapp trycks in så dyker menyer upp från botten av skärmen som visar vad varje knapp används till.

Följande reglage är tillgängliga via displayknapparna och visar följande val som man kan växla mellan:
1. Alternativ Skärm Rotation.
– KM/H uppe och RPM nere som i bilden.
– RPM (analogt) och KM/H visas med stora siffror i mitten.
– En alternativ skärm med RPM uppe och KM/H nere.
Knapp 1 fungerar också som Natt/Dag växlare i huvudmenyn och som Telefonikon i Bluetooth menyn.
2. ODO/Trippmätare1/Tripmätare2.
Knapp 2 fungerar också som uppåtpilen i huvudmenyn och som textikon i Bluetooth menyn.
3. Huvudmeny.
När ikonerna på skärmen visas, kommer knapp 3 visa huvudmenyns välj skärm och fungera som välj knappen i 
den menyn. Och som On/Off knapp när man är i Bluetooth menyn.
4. Batterispänning/Kylvätsketemperatur.
Knapp 4 fungerar också som neråtpilen i huvudmenyn och som inställningsikon i Bluetooth menyn.
5. Bluetooth Meny eller Diagnostik när ett fel förekommer.
Knapp 5 fungerar också som Exit för både huvud- och Bluetooth menyer.

Fel kommer att visas om de var aktiva 
minst en gång under den aktuella tän-
dningscykeln. Genom diagnosfunk-
tionen får man dem förklarade och ser 
hur du löser dem genom en kod och 
textbeskrivning som visar de vanligaste 
problemen. Händer det något mer 
avancerat än vad man själv klarar av att 
åtgärda, så instrueras man vidare att 
kontakta sin återförsäljare.

Går man in och kollar på kartan kan 
man förstås zooma och justera kartans 
visningsområde. Om kartan har flyt-
tas under panorering, kan man trycka 
på CENTER så centreras kartan på din 
GPS-position. Placera en markör eller 
en ”Waypoint” på kartan vid markören 
för att markera en favoritplats som man 
sen namnger.

Här ser man huvudmenyn och ikon-
fältet längst upp på skärmen som ger 
snabb tillgång till mobiltelefonrelaterad 
information som batteri- och signalstyr-
ka, inkommande samtal och textmed-
delanden. Vidare ser man realtidskloc-
ka, Bluetooth och GPS-riktning.

I systeminställningar kan man se aktu-
ella motortimmar och tiden kvar till ser-
vice som man också ställa in en påmin-
nelse om.
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Genom sitt konto lagras körinformationen t.ex. hur många mil man kört och antal 
rutter som är sparade, man får också online backup/cloud synkronisering.

Genom Rider X appen kan man planera 
och välja en skoterled man vill köra. 
Man kan se aktuella förhållanden, 
svårighetsgrad, se bilder och informa-
tionen som andra har lagt ut från den 
aktuella leden.

USB-kontakten sitter under huven på 
AXYS skotrar.

Displayen kommer automatiskt att 
ansluta till Bluetoothenheten efter pri-
oriteringslistan om de varit ihopparade 
tidigare.

Det vänstra reglaget på AXYS snöskotrar tillåter föraren i kartläget växla skärmar 
mellan leder, kartor och huvudskärmen, zooma in eller ut och släppa waypoints på 
platsen man befinner sig. Befinner man sig i huvudskärmsläget kan man växla mel-
lan leder, kartor och huvudskärmen, batterispänning, kylvätsketemperatur, ODO, 
Trippmätare 1 och 2 utan att ta händerna från styret.

strumentet. På så vis uppdateras ständigt 
kartorna, så ju mer denna funktion används 
desto utförligare blir de.

Kartan
Utöver det så finns även alla Polaris åter-
försäljare och verkstäder utmarkerade 
på kartan i Rider X appen. Även bensin-
mackar, restauranger, boende m.m. finns 
tillgängligt via appen. Genom sitt konto 
lagras körinformationen t.ex. hur många 
mil man kört och antal rutter som är spa-
rade, man får också online backup/cloud 
synkronisering. När man planerar och gör 
en sökning och ska välja en skoterled man 
vill köra, kan man se aktuella förhållanden, 
svårighetsgrad, se bilder och informatio-
nen som andra har lagt ut från den aktu-
ella leden. Vidare kan man också dela sina 
turer genom Email, Twitter och Facebook 
och se lagrade kartor på leden eller utan-
för datatäckningen med offline kartlagring. 
Behöver man hjälp så finns det en support-
sektion i appen där man kan lära sig hur 
man spelar in en tripp/led, synka telefonen 
eller få andra användbara tips. I skrivande 
stund  jobbar Polaris Sverige på att hitta 
en lösning med svenska/nordiska ledkar-
tor för själva GPS-funktionen, man jobbar 
även med att försöka få in även andra kar-
tor och ledkartor. För tillfället hänvisas man 
till Rider X appen eller Rider X hemsidan 
för mer information.

Polaris Link
Polaris Link är ett extra tillbehör som häng-
er ihop med Rider X appen och det nya in-
strumentet. Detta kopplar man in i diagnos-
uttaget på maskinen som sedan kommuni-
cerar via Bluetooth med din Smartphone 
eller surfplatta. Där kan man exempelvis 
se information såsom bränsleförbrukning, 
motortemp, varvtal, batterispänning, mo-
tortimmar, felkoder samt en hel del annan 
information som underlättar vid kontakt 
med en mekaniker/verkstad i händelse av 
fel, direkt på telefon eller surfplatta.

Summering
Fördelen med funktionerna i displayen är 
många, får du exempelvis problem med 
skotern kan du snabbt lokalisera dig och 
hitta närmsta större väg på GPS-naviga-
torn. Säkerhetsmässigt är det riktigt bra 
om skillnaden hade varit att du kanske inte 
hade någon som helst aning var du befann 
dig om du blir stående i skogen utan nått 
annat hjälpmedel. Detta är helt klart den 
typ av teknik som varje skoter ska ha till 
sitt förfogande. För mer information besök 
Rider X hemsidan www.riderx.com

Kompletterande information om displayen 
kommer så snart vi vet mera.
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VARMT FÖRZINKAD.
KALLT REKOMMENDERAD.
Det är sällan de bästa väderförhållandena eller väglagen när man transporterar snöskotrar.
Då är det skönt att ha en helsvetsad snöskotertrailer från Fogelsta, med varmförzinkat
chassi som tålmodigt står emot tuffa påfrestningar.
     Snöskotertrailer S2240, som du ser här, har rejält tilltagen lastlängd-/bredd samt plats 
för två snöskotrar och pulka utan att öka spårbredden. Med förstärkt ljusramp, skotergrind 
och tippskruv som standard klarar trailern riktigt tuff hantering. Aluminumhuv finns som tillval.
Finns i färgerna svart, vit och silver. För fler snöskotervagnar gå in på www.bjornlyan.se. www.fogelsta.se

Trailern på bilden är extrautrustad.

www.jofama.se



För första gången sedan jag bör-
jade skriva i SnowRider kommer 
jag vara riktigt osäker på vad jag 

själv anser om att frågor om ämnet bör 
komma i tryck eller inte.

Ambivalens är nog min sammanfatt-
ning gällande hela denna artikel. Men 
då detta är mycket intressant kan jag 
inte låta bli, det är helt enkelt frågan om 
att belysa vad en snöskoter egentligen 
är för något och vad man får och inte 
får gällande dess tekniska uppbygg-
nad! Nu låter det kanske helt förvirrat 
då en skoter självklart är en skoter och 
att jag givetvis får göra vad jag vill med 
min egen maskin, hur skulle det annars 
vara? Tyvärr är det inte riktigt så enkelt 
då det numera kan behövas en mer kor-

rekt definition av olika skäl men vi kollar 
först lite bakåt och tar det från början.

Begynnelsen, 
lågseriemaskiner för 
översnöbruk
Snöskotern som vi känner den skapa-
des på 50-talet och fick sitt stora ge-
nombrott runt 10 år senare. Jämför man 
dessa med dagens utbud är skillnaderna 
enorma rent tekniskt då prestandan hos 
de första skotrarna låg på samma nivå 
som en åkgräsklippare, även fjädrings-
komforten och (om man är elak) fram-
komligheten var likartad. Men de hade 
drivband, variatordrift samt skidor redan 
på den tiden och snöskoterhobbyn föd-
des med hjälp av dessa tidiga maskiner. 

Runt mitten av 70-talet kom i Sverige 
krav på att alla skotrar skulle ha registre-
ringsnummer och hur det kommer sig är 
inte så lätt att få reda på. Troligvis var det 
en del i den nya terrängkörningslagen 
som kom 1975 men det är faktiskt lite 
märkligt att ett fordon som inte får köra 
på väg ska ha registreringsplåt. Att det 
krävs för att trafikförsäkringen ska kunna 
tecknas är fel då den klassiska mope-
den saknar registreringsnummer trots 
att den är försäkringspliktig. På denna 
tid bestämde vägverket, som höll koll på 
det mesta gällande fordon, vad en sko-
ter var för något. Mängder av regler som 
exempelvis att man skulle ha backväxel 
vid tjänstevikt över 200kg (men det gavs 
frikostiga dispenser) och att skotrarna 

skulle ha nödstoppslina kommer från 
denna tid. Vi hade under 70 och 80-talet 
ett par inhemska tillverkare som redan 
på ritbordet kunde anpassa sina pro-
dukter efter vägverkets regler och bland 
annat ge plats så att man kunde montera 
regskylten på huven framtill. De utländ-
ska tillverkarna struntade i detta. Ägde 
man en sådan skoter brukade man sätta 
skylten på andra ställen. Så fungerade 
det ända till en dag 1994 då Sverige 
tydligen ville underkasta sig lite mer och 
låta någon annan bestämma åt oss. Vi 
röstade ja till ett fullt medlemskap i EU, 
våra inhemska idéer om hur en snösko-
ter ska byggas blev då ett handelshinder 
när vi blev medlem 1995. Nu var det 
enbart CE-märkta produkter som gällde 
och det är här det börjar bli intressant 
för oss skoteråkare, vi återkommer till 
CE. Vägverket delades för bara några 
år sedan upp i flera enheter och nu är 
det Transportstyrelsen som tar hand om 
alla fordonsregister samt registrerings-
bevisen, lustigt nog är det nästan allt de 
har att göra med just snöskotrar. Våra 

Av någon outgrundlig anledning har polisväsendet i norra Sverige 
plötsligt odlat ett enormt intresse för snöskotrar som inte är riktigt 
original. Plötsligt är de på jakt efter maskiner med eftermonterat xenon-
ljus och överladdningsutrustning som turbo. Varför? Och vad är det som 
gäller egentligen?
Av: Alf Sundström
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registreringsbevis för snöskoter innehål-
ler frånsett chassinummer ett par ytterst 
sporadiska uppgifter om fordonsvikt, ef-
fekt, bandbredd samt färg och de andra 
faktarutorna är lämnade tomma. Och 
detta är tillverkarens uppgifter, trans-
portstyrelen har inte vägt och mätt något 
då det inte är deras uppgift då snösko-
tern i princip ”hör till” en annan myndig-
het nämligen Arbetsmiljöverket!

CE-märkning, i 
överenstämmelse med EG-
direktiven.
Majoriteten av alla produkter som säljs 
inom det Europeiska frihandelsområdet 
ska vara CE-märkta. Det innebär att till-
verkaren är ansvarig för att produkten 
följer gällande direktiv för den aktuella 
produkten och den kan därmed säljas 
fritt inom EES.

Snöskotrar regleras av maskindirek-
tivet 2006/42/EG och att en snöskoter 
är CE-märkt betyder att den följer detta  
direktiv. Det är alltså Arbetsmiljöverket 
som man ska vända sig till när man har 
frågor om att skotern följer direktivet 
och inte, som de flesta tror, Transport-
styrelsen, detta enligt vad som går att 
få fram när man gör förfrågningar hos 
insatta personer. Men hur det sedan 
går till när Transportstyrelsen utfärdar 
registreringsbevis är inte så lätt att för-
stå. Det är faktiskt så att Arbetsmiljöver-
ket inte alls kopplas in i normalfallet då 
man förutsätter att tillverkaren gör allt 
korrekt. Systemet har en kontrollmeka-
nism och det blir exempelvis ytterst dyrt 
för tillverkaren om inte reglerna följs. 
Tillverkaren har fullt eget ansvar för att 
produkten följer maskindirektivet i och 
med att de CE-märker sin produkt och 
det krävs därför bara att transportstyrel-
sen får fordonsuppgifterna för att de ska 
utfärda ett registreringsbevis/regskylt. 
Transportstyrelsen kan fråga Arbetsmil-
jöverket om tillverkarens CE-märkning 
följer direktivet, detta sker inte i normal-
fallet utan endast om en tidigare okänd 
aktör försöker registrera in en snöskoter. 
Själva direktivet har dessutom arbetsmil-
jögrund till skillnad från trafiksäkerhets-
grund vilket inte är samma sak även om 
skillnaderna kan tyckas små.

Arbetsmiljö gäller vid (löne)arbete, 
trafiksäkerhet gäller all trafik alltid. Exem-
pelvis tappade våra skotrar sina tidigare 
obligatoriska nödstoppslinor, tutor och 
dubbla bromssystem för ca 20 år sedan 
när CE-märkningen (maskindirektivet) 
och inte vägverkets regelverk avgjorde 
vad en skoter är och hur den ska vara 
utrustad. Vad en skoter är bestämmer 
alltså numera den godkända tillverkaren 
och denne följer maskindirektivet, enligt 
egen utsago. Kontentan av det är därför 
att man inte ens vet säkert att en snö-
skoter kan ses som ett vanligt motorfor-
don och att det är tillverkaren (med hjälp 
av direktivet) som bestämmer allt, detta 
kan faktiskt ha stor betydelse för en del 
av vår hobby.

Konklusion, vad betyder 
detta och vad spelar det 
för roll?
För de flesta av oss juridisk rappakalja 
och har inget att göra med vår älskade 
snöskoterhobby, eller? Tyvärr är det inte 
så, det visar ett flertal exempel den se-
naste tiden. För den som är intresserad  
av veteransnöskotrar och funderar på att 
importera sin drömskoter från USA kan 
detta medföra riktiga problem, en vete-
ranskoter är inte CE-märkt och därmed 
är det inte en snöskoter enligt dagens 
sätt att se på saker. Så om jag hittar en 
fin Polaris Centurion 500 kanske den 
inte alls går att registrera här i Sverige, 
CE-märkning krävs och endast tillverka-
ren har kännedom och kunskap nog att 
utföra den enligt Arbetsmiljöverket. Tror 
någon att Polarisfabriken kan CE-märka 
min 35 år gamla Centurion 500? Knap-
past! Inget roligt scenario för oss som 
älskar äldre snöskotrar med andra ord. 
En bekant till mig är i denna stund drab-
bad av detta då CE-intyg krävs för att 
han ska kunna registrera ett antal vete-
ranskotrar han har importerat, en riktigt 
tråkig historia. Men sedan har vi detta 
med mina bruksskotrar, de som jag äger 
just nu och som är ombyggda av mig för 
att passa mina behov. De överensstäm-
mer inte med CE-märkningen och någon 
ny märkning kan inte tas fram då endast 
originaltillverkaren kan det när det gäl-
ler snöskotrar enligt Arbetarskyddssty-

relsen. När det gäller en mängd andra 
produkter (nästan alla) går det utmärkt 
att ta fram ny CE-märkning men inte i 
detta fall, märkligt nog. Men för eget pri-
vat bruk spelar det normalt ingen roll att 
jag reparerar/bygger om/modifierar en 
produkt jag äger, den enda skillnaden är 
att tillverkarens ansvar försvinner. Det är 
bara när man har anställda som arbetar 
med produkten detta inte alls går för sig.

Så jag får byta sladd på min egen 
elektriska borrmaskin för eget bruk men 
inte om jag har ett företag med anställda 
som ska arbeta med den, detta för att 
man inte vet om den är säker när CE-
märkningen upphör att gälla. Så varför 
i hela friden får jag inte bygga om min 
egen snöskoter för eget bruk? Det är 
faktiskt extremt oklart varför det anses 
att så är fallet, ingen kan ge ett enkelt 
och tydligt besked. Tydligen kan man få 
ett åläggande om registreringsbesikt-
ning när en Polis kollar på min maskin 
och anser (godtyckligt) att den inte 
längre är original. Det enda dokument 
som Polisen har till sin hjälp i sin be-
dömning är registreringsbeviset med 
dess ytterst få fakta. Att utröna om en 
maskin är ombyggd med så lite informa-
tion går inte, det är faktiskt rena svamlet! 
I mitt fall till är och med bandbredden 
felaktig i registreringsbeviset då jag har 
40,6cm band original och inte 38 som 
det står där(!). Så jag hade fått problem 
även om min skoter vore i 100%  det 
utförande som den var när den lämnade 
fabriken. Frågan är då varför någon kan 
anse att en snöskoter är ombyggd om 
man inte har tillgång till samtliga upp-
gifter från fabriken som ligger till grund 
för CE-märkningen? Och att montera 
ett CE-märkt tillbehör, exempelvis origi-
naltillbehör, går inte heller då man inte 
kan utfärda en ny CE-märkning (som 
ni kommer ihåg, det kan bara den ur-
sprungliga tillverkaren) så skotern har 
ingen gällande CE-märkning efter man 
monterat tillbehöret. En soppa, jajamen-
san, en riktigt grumlig soppa! Varför en 
ombyggnad sedan skulle leda till att re-
gistreringsbesiktningen behöver göras 
om är en annan gåta. Var någonstans 
kommer Transportstyrelsen in i resone-
manget och ”drar in” min nuvarande re-

gistreringsbesiktning? Det är som sagt 
en arbetsmiljöfråga om min skoter följer 
maskindirektivet från Arbetsmiljöverket 
eller inte, det gäller alltså vid lönearbete. 
Om jag bara kör min privata skoter privat 
är det inte en arbetsmiljöfråga. Så vad 
är problemet och vem i hela friden ligger 
bakom att Polisen helt plötsligt börjar 
kontrollera en arbetsmiljöfråga hos pri-
vatpersoner och dess privata produk-
ter? Vem i hela friden bryr sig om en 
snöskoter extrautrustats med ett bättre 
lyse? Det är en fråga som jag aldrig 
kommer att få svar på, jag tror inte ens 
att jag vill ha svar på den.

Hur löser vi problemet, 
eller finns det inget 
problem?
Min egen handlingsplan gällande detta 
kanske ses som lite förvånade då jag 
känner att allt detta är en riktig liten 
storm i en fluormugg, det är bara att 
gilla läget. När Polisen vill prata med 
mig denna vinter ska jag vara vänlig 
och trevlig exakt som man alltid ska 
vara när man pratar med Polisen. An-
ser de att min skoter behöver en tur 
förbi bilprovningen så tar jag det som 
en vuxen, ler glatt och far vidare. Sedan 
får jag lite på känn återställa skotern till 
något som liknar original och fara förbi 
Yamaha Center i Luleå och få ett intyg 
på att den är ”original”. Nu behöver bara 
besiktningsorganet kolla på min maskin 
och skriva lite papper så är det bara att 
fara hem för återställande av skoter. Det 
finns faktiskt värre problem än så här i 
världen så varför gnälla? Problemet med 
import av veteranmaskiner är faktiskt ett 
större problem men det kanske går att 
lösa med lobbyverksamhet mot berörda 
myndigheter? Lobbyverksamhet och 
snöskotrar verkar fungera bra ihop som 
jag ser det. En sak är i alla fall säker, jag 
kommer aldrig att äga en 100% original 
snöskoter som är yngre än 20år, en sko-
ter blir riktigt kul först när den anpassats 
till dess ägares önskemål. Så att behålla 
CE-märkningen är inget för mig.
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All körning i lös snö är av godo och 
förutom att det är riktigt kul så är 
det också väldigt svårt. Just detta 

är en av anledningarna till att vi måste träf-
fas och tänja gränserna tillsammans. Det 
började förra året när vår kompis Rickard 
”Lima-Tarzan” Ekberg startade en face-
bookgrupp för en eventuell träff på Sko-
tercenter i Sälen för lite trevlig körning i 
området. Detta slog verkligen väl ut och 
50 deltagare anmälde sitt intresse direkt. 
Någon träff blev det aldrig så därför drar vi 
igång och vidareutvecklar hela konceptet 
till i år. Vi tar det från en idé till verklighet. 

Att umgås i djupsnön kan nog vara det 
trevligaste man kan göra vintertid. Så varför 
ha tråkigt? Anmäl dig till SnowRiders köra fast 
camp, idag!
Av: Björnen

Denna camp riktar sig till dem som gil-
lar att hänga med sin maskin på en berg-
sida/sluttning och pusha sina gränser. 
Eventet riktar sig både till nybörjaren och 
den fullfjädrade bergsgeten. Vi vill ha ett 
event där man både kan få hjälp med sin 
åkteknik, ställa in sin maskin, fråga mär-
keskunniga om sin utrustning och hitta 
grym körning i natursköna Sälen.

Några som kommer att gästa denna 
camp är TOBE Outerwear, Arctic Cat 
Mora, SpinDrift, SnowRider, Sälens Fjäll-
räddning med flera.

Priser:
Utan boende. 
1300.- (Ink. frukost x2, lunch x2 och middag x2).

Med boende. 
Från tor. kväll - sön. morgon.

Enkelrum. 3255.-
Dubbelrum. 3055.- /per person
Tre/fyrbäddsrum. 2755.- / per person
(frukost x3, lunch x2, middag x2 ingår)

Den som vill ha middag på tors kväll måste 
förbeställa. Ingår ej i priserna ovan.
Sista anmälan till event. 30/12-2014.

För bokning: ring 0280-22370 eller 
mejla: info@skotercenter.se
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ODENSKOGSVÄGEN 35 ÖSTERSUND : 063-57 00 20 : WWW.MOTORHUSET.COM : INFO@MOTORHUSET.COM

WWW.MOTORHUSET.COM

WEBSHOP
snabbt, smidigt 
och när du vill!

--------
Vårt populära 

utbytessystem avutbytessystem av
cylindrar och

vevaxlar.
För mer information

se vår hemsida.

UTBYTESCYLINDRAR - UTBYTESVEVAXLAR - PACKNINGAR - KOLVAR
Polaris - Arctic cat - Lynx - Ski doo - Yamaha

TILL NÄSTAN ALLA MODELLER I LAGER

UTVYTESCYLINDRAR
från 2995:-

WISECO KOLVAR
från 1100:-

UTBYTESVEVAXEL
från 5200:-

V-FORCE 3
från 2995:-

PACKNINGSSATSER
från 695:-

LUBOLOGY INT. AB, BOX 4001, 183 04 TÄBY 
072-250 82 00 · INFO@TORCOSWEDEN.SE · WWW.TORCOSWEDEN.SE

Du behöver inte vänta på belöningen. 
Fuel Accelerator påminner om extrem 

racebensin. Den höjer oktantalet i  
bensinen och sänker avgastempera- 

turen. Det ger en fullständigare  
bränsleförbränning och en tacksam 

motor som ger allt i alla lägen.
Använd Fuel Accelerator till bl a 

gatbilar, båtar, motocrosscyklar, 
motorcyklar (både gata och race), 

jetski, ATV, Go-karts, veteranbilar, 
flygplan, snöskotrar.

Maximal ökning är 14 oktan.



Givetvis på ett brant snårigt ställe 
så Fredrik försökte manövrera 
skotern rakt uppåt med fullgas 

för att slå av på lämpligare ställe. Några 
gånger stängde han av motorn med dö-
daren för att få ner farten och slog på 
igen innan motorn stannat helt så han 
tog sig upp dit terrängen öppnade upp 
och blev lite flackare. Där slog han av 
motorn helt. Hur han lyckades med det 
fattar jag inte. Första rådet vid gashäng 
bör nog vara att rycka dödarsladden och 
hoppa av men Fredrik tycker det är bätt-
re att parkera på lämpligt ställe, gärna 
med fin utsikt också.

Felsökning
Vi märkte direkt att gasvajern var något 
slak. Den kontrollerades noggrant men 
den var hel och fin utan att vara klämd 
någonstans. Felet måste vara vid spjäll-
husen. 

Vi hade dåligt med verktyg med oss 
men lyckades till slut lossa på insugs-
gummina och komma åt det ena gas-

I vintras fick vi ett klart oväntat driftstopp. Vi var tre man med varsin Summit i underbar djupsnö 
i ett brant skogsparti i Sälen. Det var i slutet på januari och vi hade massor av kallsnö. Livet lekte 
helt enkelt när Fredriks gas plötsligt hängde sig på fullgas.
Av: Daniel Orevi 

spjället. Tyvärr är det sjukt trångt och 
man ser dåligt en sen eftermiddag i janu-
ari. Efter att två av tre skoteråkare blöd-
de ymnigt från fingertopparna kunde vi 
konstatera att gasspjällen är riktigt vassa 
men vi hittade inget som låg i vägen men 
fortfarande kunde de inte vridas tillbaka 
till tomgång. Därmed gick det inte att få 
igång skotern alls. Det var bara att ge 
upp reparationsförsöken.

Bogsering?
Vi hade förstås bara två Summit 163:or 
utan dragkrok och terrängen vi skulle 
åka tillbaka i djup kallsnö gjorde att bog-
sering inte var något bra alternativ. 

Fredrik fick hoppa upp bakpå mig. 
Det blev en minst sagt vinglig färd ut 
ur skogen med två man på skotern där 
det behövdes rejält med gas, koncentra-
tion och teknisk manövrering att ta sig 
fram ensam. Vi använde tekniken sikta 
in och tryck fullt. Efter lite dramatik och 
ett par kraftiga skrattanfall tog vi oss till 
slut tillbaka till bilen och undertecknad 

kunde lasta skotern och åka hem till 
Stockholm.

Operation räddning
Nästa dag åkte Tomas och Fredrik tillba-
ka med en arbetsskoter, verktyg och en 
bogserlina. Skotern skulle hämtas hem 
och skruvas isär. Den stod fortfarande 
i svag uppförsbacke och för att slippa 
bogsera uppför rullade Fredrik skotern 
ett varv sidledes och fick på så sätt fron-
ten neråt istället. Då fungerade gasen 
igen så det var bara att dra en gång i 
snöret och köra hem. Mycket oväntat 
och väldigt skönt eftersom bogseringen 
kunde blivit en klar utmaning den också.

Vad hände?
Väl hemma i garaget skruvade Fredrik 
isär maskinen för att hitta orsaken som 
nu låg mellan gasspjället och reedventi-
len. Det var en rejäl pinne på 13 cm som 
tittade fram. Inte konstigt att spjället blev 
blockerat. I samband med rullningen 
Fredrik gjorde måste pinnen ha lossnat 

från spjället och kommit fram till reed-
ventilen istället. Det var bara att putsa 
rent och skruva ihop skotern igen.

Trasigt mesh
Helgen före hade Fredrik råkat göra 
någon mindre kontrollerad rullning i tät 
skog och sedan upptäckt att ena luftin-
tagets meshtyg hade gått sönder. Nytt 
luftintag var beställt men hade inte kom-
mit ännu. Dock tänkte han aldrig på att 
något kunde ha ramlat in i luftburken 
samtidigt som tyget gick sönder. Hur 
sedan denna pinne kunde leta sig fram 
hela vägen känns väldigt konstigt men 
bevisligen gick det.

Slutsats
Om skotern inte vill starta så skall du 
rulla den ett varv sidledes. Det kan 
också vara bra att ha hela meshtyg och 
om du spräckt något så kontrollera att 
inte skräp ramlat in i luftburken. Vi gillar 
träd men ibland kan de ställa till det lite 
för oss.
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Bäst att hålla sig från träden

Detta är inte vad man vill ha in i motorn

Trasigt meshtyg och 13 cm lång pinne!

Fredrik Larsson får hjälp 
av Gustav Berggren
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Finns det då någon motsvarighet 
till Chris Brown, Chris Burandt 
med flera bland tjejerna som 

kan lära ut det där lilla sista? Ja, visst 
finns det! En av dessa är den profes-
sionella backcountry-åkaren Stephanie 
Schwartz från Revelstoke, Kanada som 
trätt fram som en stor inspirationskälla 
bland kvinnliga snöskoteråkare både här 
och på andra sidan av Atlanten.

Saxnäs
När det förra säsongen var dags för XX 
Women’s International Freeride Camp, 

Att tjejer kan och vill lära sig mer när det gäller 
friåkning borde vi ha konstaterat vid det här 
laget.
Text: Erika Lindblad Foto: Johan Hisved, Joakim Kostet och Erika Lindblad

en friåkningskurs på snöskoter – exklu-
sivt för kvinnor – lyckades man få denna 
duktiga skoteråkare och inspirations-
källa att komma över till Saxnäs som in-
struktör! XX i namnet står symboliskt för 
de kvinnliga kromosomerna.
Under perioden 12-16 februari intog ett 
fyrtiotal tjejer Marsfjäll Mountain Lodge 
för att delta i XX Women’s Internatio-
nal Freeride Camp. Initiativtagarana till 
kursen, Erika Lindblad och Caroline 
Ohlsson hoppas att den ska locka fler 
tjejer ska våga sig in i skotersporten och 
friåkning.

Två kursomgångar pågick från tors-
dag till söndag. Syftet med XX Freer-
ide Camp var att alla deltagare skulle 
få chansen att prova på friåkning inom 
ramen för vad som känns tryggt men 
samtidigt våga testa gränser i sin kör-
ning och öka intresset för snöskoter 
bland kvinnor. 

–Målet med eventet var att alla 
skulle känna att de avancerade till 
sin personliga ”next level”, samt att få 
träffas och umgås med tjejer som har 
samma intresse, säger Erika Lindblad 
och Caroline Ohlsson. 

Instruktören Stephanie la därför 
stort fokus på att lära ut tekniska mo-
ment som pudersvängar, skråkörning, 
skogskörning och riktningsbyte i brant 
terräng samt tipsade om hur man und-

viker att köra fast, eller för den delen, 
hur man tar sig lös!

Stephanie Schwartz
Stephanie är född och uppvuxen i ett 
av världens snörikaste områden, något 
som skapat goda förutsättningar för att 
bli en bra skoterförare. 

Hon började köra snöskoter redan vid 
fem års ålder. Trots de fina närområder-
na så älskar Stephanie att resa och upp-
täcka nya ställen, och har kört mycket i 
USA och på andra orter i Kanada. 

När solen skiner, himlen är klarblå 
och snön är meterdjup trivs Stephanie 
som bäst på sin Ski-doo Summit XM 
800 154, samtidigt är hon noga med att 
poängtera att det är umgänget som gör 
dagarna till något alldeles extra.  
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Från vänster: Erika Lindblad, Caroline Ohlsson, Stephanie Schwartz. Redo att 
välkomna deltagarna. När tjejerna anlände till Lodgen hälsades de välkomna av ar-
rangörerna och fick varsin välfylld goodie-bag, en Snogear hoodie och en namn-
lapp att hänga runt halsen och agendan över dagarna. Därefter väntade en rykande 
het pizzabuffé. 

Informations-
genomgång på 
morgonen innan 
avfärd. 

Alla hoodies hade 
trycket ”XX Freeride 

Camp” på ryggen. 

Namnlappar att hänga runt halsen för 
att lättare minnas varandras namn. 

Peppade att bege sig ut på fjället!
Ida Ottosson, Vilhelmina, 

på sin Summit SP 600. 

Tanja Nordfjell deltagare från Åre och Malin 
Lindgren deltagare från Stockholm.

Arrangörerna Caroline Ohlsson och 
Erika Lindblad.

Stephanie visar hur lätt XM är att 
hantera när den väl är ”på kant”. 

533-14/15

52-55.indd   53 2014-11-21   16:16



Nathali Kristoffersson, Vilhelmina, hanterar sin Summit 
XM 800 galant i pudret!

Carina Nybrandt, Vilhelmina, får tips 
av Stephanie hur hon ska göra. 

Marielle Dahlberg, Vilhelmina, gör några pud-
ersvängar på sin Lynx Boondocker! 

Paus i all körning.
Mia Andersson testar skråkörning på 
en demomaskin Summit XM 800.

Eftersnack med en av guiderna, Ras-
mus Rajala. Killarna som hjälpte till 
hade änglars tålamod med att hitta de 
”perfekta” övningsbackarna + svårare 
branter.

Hennes arbete består av att jobba på 
uppdrag för Ski-doo, BRP i Kanada, 
samtidigt som hon är representant för 
ABS lavinutrustning och hon äger även 
en del i ett transportföretag. Vid sidan 
av detta försörjer hon sig på att vara 
instruktör på ”Ladies Clinics” i British 
Columbia.

Tips för framgång
–Slappna av så du inte gör illa dig, se 
till att ha rätt snöskoter som fungerar 
för dig och din kroppstyp, och öva, öva, 
öva. Ge det tid och engagemang precis 
som vilken annan sport som helst, ut-
trycker Stephanie som under vistelsen 
körde en Ski-Doo Summit XM.

Upplägget bäddade för att alla del-
tagare skulle få en självförtoendeboost 
samt förbättra de kunskaper som redan 
fanns. Rädsla och tveksamhet var som 
bortblåst hos tjejerna och det var full 
fart framåt som gällde. 

–Jag kör mycket skoter men aldrig 
med tjejer. Där jag bor är det bara killar 
som kör. Det är kul att köra med tjejer, 
för även om vi är olika duktiga är vi på 
samma nivå när det gäller teknik, säger 
Tanja Nordfjell, deltagare från Åre.

Stort intresse
XX Freeride event lockade fler delta-
gare än väntat. Ett första beslut var att 
ha 12 platser per tillfälle, men på grund 
av en enorm efterfrågan från tjejerna, 
så tillsattes fler platser till ett totalt antal 
av 20 deltagare per kursomgång. Tje-
jerna delades sedan in i mindre grupper 
utifrån körvana och vilken typ av åkning 
de ville fokusera på. Stephanie rote-
rade sedan bland grupperna så att lika 
mycket tid spenderades med var och 
en, då den personliga utvecklingen var 
utgångspunkten. 

Under dagarna i Saxnäs hade ar-
rangörerna med sig fyra demoskotrar 
från BRP Sweden och erbjöd tjejerna 
provkörning av 2014:s modeller av Ski-
Doo och Lynx. 

Per Lindblad, Ski-doo återförsäljare 
på Lindblads Motor i Vilhelmina som 
är en av arrangörerna bakom eventet, 
skötte markservicen och säger sig se 
en ökad trend bland kvinnor som köper 
nya maskiner, han får medhåll av Ste-
phanie. 

–Den här sporten är en av de största 
och snabbast växande i världen när det 
gäller kvinnliga utövare. Jag tror att fler 
kvinnor är självständiga och bestämmer 
vad de vill lägga pengar på, säger hon. 
Utöver själva skoteråkningen innehöll 
träffen andra trevligheter i form av bad-
tunna och bastu under bar himmel. 
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Erika Lindblad på hennes Summit XM 800. SCS Unlimited stod för dekalkitten på arrangörer-
nas maskiner och sponsrade alla deltagare med 35% rabatt på nästa kit.

Blev en hel del 
fastkörningar.

Pia Kholemainen 
på sin Pro-RMK.

Christel Larsson i pudret!

Happy 
faces!

Hela gänget på Camp nr. 1, dvs onsdag - fredag.

En av killarna i vårt ”XX Freeride crew” hjälper 
Maria Nordlund loss ur djupsnön.

Under middagen delades det även ut 
priser för bland annat ”Bästa utrustning” 
och ”Bästa kämparglöd”.

–XX Freeriders är ett koncept vi tän-
ker utveckla och köra nästa år igen den 
10-15 februari, berättar tjejerna, som 
själva är väldigt glada över hur lyckat 
och väl mottaget eventet blev bland alla 
inblandade, säger Erika Lindblad och 
Caroline Ohlsson.
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Datum 7-8 Februari 2015
Samling Vika, Mora kl 08,00

Pris 790:-/person del i dubbelrum 
(+200:- enkelrumstillägg) 

I priset ingår övernattning lördag-söndag
 Lördag: Lunch  

Fördrink och amerikansk buffé på kvällen. 
Söndag: Frukost 

Anmälan sker till mikaela@snowrider.se

Då var det dags igen att utmana 
ödet och på något sätt försöka 
ta dig de åtta milen mellan Mora 

och Älvdalen på en veteranskoter. 

För två år sedan startade vi arrang-
emanget CanonBall Run och hade då 
Orsa som slutmål. Förra året åkte vi till 
Sälen. Det är ganska precis 10 mil mel-
lan redaktionen och Sälen vilket kanske 
inte låter så mycket i teorin, men känns 
betydligt längre i verkligheten. Framför 
allt på en gammal maskin. Detta lättfulla 
arrangemang är till för dig som har en 
lite äldre maskin och förutom att den ska 
klara av de dryga 8 milen vi ska åka i år 
så ska den också klara av en del lekar 
efter vägen. I år bär det av från redaktio-
nen i Stenis/Vika utanför Mora till Hotell 
Älvdalen mitt i byn Älvdalen. Resan går 
av stapeln lördagen den 7 februari och 
vi samlas klockan 08,00 för avfärd. Har 
du extra mycket packning så tar vi den i 
bussen som går direkt till hotellet.  

Lek & party
Vi äter lunch efter vägen för att sedan 
genomföra en del lekar på tid ute i sko-
gen. Väl framme på hotellet  i Älvdalen 

så intar vi en del förfriskningar på en 
After Skoter innan dusch och vatten-
kamning inför den Amerikanska Buffén 
som vi intar innan dansen drar igång. 
Naturligtvis får alla vara uppe och dansa 
hur länge man vill innan det är dags att 
äta frukost på söndagsmorgonen innan 
hemfärd. En del vill köra tillbaka medan 
andra redan har sett till att bil och släp 
står och väntar utanför hotellet där vi 
parkerat skotrarna. Hemfärden sker i 
samlad trupp för de som vill. 

Äldre skotrar
Detta erbjudande riktar sig till alla som 
har äldre skotrar som intresse, men vill 
du hänga med med din nyare maskin så 
är du välkommen att göra det också. Kör 
du kanske bilen till Älvdalen för att hämta 
dina kompisar så finns det rum för dig 
också. 
Bara att anmäla sig på sedvanligt sätt 
genom att maila mikaela@snowrider.se. 
Vill du endast vara med på kvällens fest-
ligheter så går det också bra då Hotell 
Älvdalen har öppet för alla på kvällen. 
Välkomna att deltaga i det tredje årets 
upplaga av CanonBall Run. 
Helgen då vi umgås på en veteranare. 

Snow
Rider
Snow
Rider
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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

Kalix 0923-122 90 Luleå 0920-884 66
 



Renegade Sport 600 ACE / 900 ACE / X 1200 4-TEC
Motor
Typ: Vätskekyld 600/ 899/ 1170,7 cm³ 2-/ 3- /3-cylindrig 4-takt
Bränslesystem:  EFI
Effektklass:  60 / 90 / 120
Start:  El-start
Chassi
Uppgedd torrvikt kg: 215 / 228 / 235
Fjädring fram:  HPG Plus / HPG Plus R / HPG Plus R
Fjädring bak: SC-5M / rMotion / rMotion , HPG / HPG Plus, KYB PRO 36 EA
Matta:  381x3487x32 / 381x3487x38 / 406x3487x44
Skidor: Pilot DS 2
Spårvidd mm: 1077
Att äga
Cirkapris: 104 900:- / 124 400:- / 139 900:-
Generalagent:  BRP Scandinavia

Den ny modellen kan ses som en 
förlängd sportmaskin och har 
kommit till oss på bekostnad av 

att backcountry X 800 utgått ur sorti-
mentet. Men vi tar en maskin i taget och 
börjar med instegsmodellen.

Ski-Doo Renegade Sport 
600 ACE
Det här är en lättkörd och bränslesnål 
instegsmaskin med fyrtaktaren 600 ACE 
under huven. Med cirka 60 hästar blir 
den en trevlig ledskoter med helt okej 
dragkapacitet. Den baseras nu på REV-
XS plattformen och har fått ett rakt alu-
miniumstyre med integrerade hooks. De 
stora nyheterna för i år är RF D.E.S.S. 
och att gashandtaget kan vridas anting-
en till tum- eller fingergas.

Ski-Doo Renegade 
Adrenaline 900 ACE
Resterande Renegademodeller har be-
gåvats med en helt ny framvagn. RAS 
2 som den heter har högre spindlar, en 
lättare konstruktion, vilket ger ny geo-
metri till framvagnen som ska göra att 
den ligger plattare i kurvorna. Adrena-
line 900 ACE har till skillnad från 600 
ACE en cylinder till vilket ger en helt ny 
upplevelse. Med 90 hästar kompletteras 
körbarheten med lite mer kraft och fart. 
Nyheterna är att maskinen fått snäppet 
bättre dämpare runt om och högre 38 
millimeters kammar på RipSaw-mattan.

Ski-Doo Renegade X 1200 
4-TEC
I XR-chassit hittar vi Renegade X 1200 
som är en riktig ledraket med bekväm 

Ledraketen Renegade X 1200 finns fort-
farande kvar i modellprogrammet och 
har tagit ytterligare ett steg i och med 
RAS 2.

REV-XS chassit erbjuder som bruk-
ligt en bra förarergonomi stående som 

sittande.

De stora nyheterna för Renegade är RAS 2 
framvagnen och en helt ny modell.
Av: Björn

och kapabel rMotion-boggi. Rotax 3-cy-
lindriga 4-taktare ger bra med kraft och 
känns urstark i alla lägen. Den har även 
en mer lössnöanpassad PowderMax-
matta med 44-kammar och FlexEdge.

Ski-Doo Renegade 
Backcountry X 600 H.O. 
E-TEC
Den enda hybriden från Ski-Doo som är 
riktigt lössnöanpassad är Backcountry 
X-modellen. Nyheterna som ska göra 
maskinen ännu bättre i år är bland an-
nat PowderMax-mattan med FlexEdge 
och REV-XM fotbrädor med större snö-
genomsläpp och som sagt finns den en-
dast med 600-kubikaren i år.

Ski-Doo Renegade X-RS 
800R E-TEC
Nu kommer crossreplikan X-RS även i 
längre Renegade-utförande. Med sam-
ma tuffa set-up som MX Z X-RS fast 
med 44 mm PowderMax FlexEdge-mat-
ta som mäter 137 tum i längd. Trots att 
den konstruerats för ledkörning gör den 
inte bort sig även när man vill leka lite 
vid sidan av leden. Vill man ha en svart 
Renegade X-RS får man kolla speciellt 
med sin handlare.

Ski-Doo:s Hybridutbud kan samman-
fattas med många små tekniska nyhe-
ter över hela linjen och med X-RS som 
största nyhet.

Renegade Backcountry X 600 / X-RS 800R
Motor
Typ: Vätskekyld 594,4/ 799,5 cm³ 2-cylindrig 2-takt
Bränslesystem:  Elektronisk DI 46 / 52
Effektklass:  120 / 150
Start:  El-start
Chassi
Uppgedd torrvikt kg: 224 / 218
Fjädring fram:  HPG Plus R / KYB Pro 40 R EA
Fjädring bak:  rMotion. HPG Plus, KYB Pro 36 EA / KYB Pro 40 R EA
Matta:  406x3487x44
Skidor: Pilot DS 2
Spårvidd mm: 975-1019
Att äga
Cirkapris: 131 800:- / 149 800:-
Generalagent:  BRP Scandinavia
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www.montanasweden.se
•Sulor 
•handskar 
•kläder 
med inbyggda värmeelement och 

uppladdningsbara batterier

ÖPPETTIDER MÅNDAG TILL TORSDAG 10-18 FREDAG 10-16
Motorbiten i Falun AB. Matsarvsvägen 17, 791 77 Falun. Telefon 023-133 66. www.motorbiten.se

5999 KR

5999 KR

5999 KR

5999 KR

ATV / MOPED / MC / BUTIK / VERKSTAD

PRODUKTNAMN EXEMPEL 1
Informationstext om produkt. Lorem Ipsum is simply dummy text of 
the printing and typesetting industry when an unknown printer.
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the printing and typesetting industry when an unknown printer.

PROFFSEN PÅ PRESTANDADELAR , LJUDDÄMPARE & VARIATORKIT

Pris. fr. 

SKI-DOO & LYNX



Lynx bidrag till hybridsegmentet är 
kanske det mest praktiska av alla 
hybrider.

Xtrim Commander 600 
E-TEC / Limited
På instegsmodellen av den udda fågeln 
Commander har det inte skett så stora 
förändringar. Det är en bredbandad hy-
brid som det både tåls att arbeta och 
lekas med. Saker som motor, skidor 
och matta ser till att framkomligheten i 
lössnö och dragförmågan är tillfredstäl-
lande. Man har även en limited-version 
där man bland annat får en kombinerad 
spade och såg, en förvaringsbox samt 
en passagerardyna med ryggstöd.

Xtrim Commander 800R 
E-TEC
Den så populära Commandern finns 
även med 800 E-Tec motorn på över 
150 hästkrafter. Kombinationen blir en 
smått galen upplevelse som tar skotern 
till nya höjder. På 800:an av Commander 
hittar man däremot lite nyheter i fram-
vagnen. Tack vare högre spindlar och 
böjda nedre A-armar får man en ökad 
markfrigång vilket ger fördelar i lössnön. 
De större dämparna tar hand om ojämn-
heterna på ett mycket bra sätt, vilket gör 
att man verkligen kan utnyttja effekten i 
motorn.

Xtrim 600 ACE
Nu har även instegsmaskinen Xtrim 600 
ACE baserats på den nyare REX2-platt-
formen med alla dess fördelar som en 
bättre ergonomi och vindskydd. Trots en 
lite svagare 60 hästars motor har den 39 
mm i kamhöjd och fullt godkända stöt-
dämpare. Rotax 600 ACE med iTC ger 
fördelar som tre körprogram, learning 
key och fingergas.

Xtrim SC 900 ACE
Det finns även en värre ACE-modell med 
tre cylindrar och 899 kubik, vilket ska ge 
90 hästar. Övriga stora skillnader mot 
instegsmaskinen 600 ACE är de värre 
KYB-dämparna, vilket ger bra förutsätt-
ningar för en snabb framfart på leden.

Xtrim SC 600 E-TEC
SC 600 är en mångsidig skoter som det 
är lätt att trivas på med en stark och snål 
E-tec 600-motor. Den här maskinen kan 
till en början upplevas väldigt lagom och 
sedan överraska positivt när den sätts på 
prov. Man kan verkligen sakna en riktig 
värstingmaskin från Lynx i detta segmen-
tet, kanske får vi se en motsvarighet till 
Ski-Doo:s X-RS i framtiden?

Av: Björn

Bredbandaren Commander 800 är 
värstingen bland Lynx Hybrider.

Xtrim Commander 600 E-TEC / Limited / 800R E-TEC
Motor
Typ: Vätskekyld 594,4/ 799,5 cm³ 2-cylindrig 2-takt
Bränslesystem:  Elektronisk DI 46 / 52
Effektklass:  120
Start:  El-start
Chassi
Uppgedd torrvikt kg: 287 / 304 / 292
Fjädring fram:  HPG 36 / HPG 36 / KYB 36 R
Fjädring bak:  PPS-5900-A. HPG 36x2 / HMG 36x2 / KYB 36, KYB 46
Matta:  500x3923x44
Skidor: Blade
Spårvidd mm: 975-1017
Att äga
Cirkapris: 123 900:- / 140 700:- / 149 900:-
Generalagent:  BRP Scandinavia

Xtrim 600 ACE / SC 900 ACE / SC 600 E-TEC
Motor
Typ: Vätskek. 600/ 899/ 594,4 cm³ 2-/ 3- /2-cylindrig 4-/ 4-/ 
2-takt
Bränslesystem:  EFI / EFI / Elektronisk DI 46
Effektklass:  60 / 90 / 120
Start:  El-start
Chassi
Uppgedd torrvikt kg: 227 / 246 / 230
Fjädring fram:  HPG 36 / KYB 36 R / KYB 36 R
Fjädring bak: PPS-3700. HPG 36x2 / KYB 36, KYB 46 / KYB 36 / KYB 46
Matta:  406x3705x39
Skidor: Blade
Spårvidd mm: 975-1017
Att äga
Cirkapris: 105 900:- / 119 700:- / 123 700:-
Generalagent:  BRP Scandinavia
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OKROSSBARA
HANDTAGSSKYDD!

1495:-
Inkl. Fästen

Fr. 1495:-

HÅLLBARHET, FINISH, KVALITET & PRESTANDA I ABSOLUT VÄRLDSKLASS!

ENSPAKS JUSTERBAR 
STYRHÖJARE!

0684 - 294 50  |  www.motorfritid.com

Information och bokning ring 0771-99 88 00   VisitIdre.se

Kör sKotern fram tIll dörren 
Boende från 2.100 kr
Gäller stuga/lägenhet, tors-sön för upp till 8 personer.

250 mil preparerade 
skoterleder!

Stockholms största ATV och 
skoter utställning.

Rotebergsvägen 2, Sollentuna 08-754 99 00

FÖR MER INFORMATION RING: 0645-420 35  
MAILA: info@akersjon.com, www.akersjon.com

FÖR

Hos oss fi nns alla möjligheter 
till fantastiska skoterupplevelser. 
Hotell Fjällgården bjuder in 
till härliga måltider, pub, relax-
avdelning, och trevligt boende. 
Vandrarhemmet Strandpavil-
jongen och nya Åkersjöstrand 
Camping fi nns för er som vill 
bo bra men sköta er själva. 
Självklart kan ni åka skoter 
direkt från alla boenden.

VÄLKOMMEN
TILL ÅKERSJÖN
och skoterdagar i fjällen

FÖR MER INFORMATION RING 0645-420 35 
ELLER BESÖK akersjon.com

Vi har 
satsat på 

skoter sedan 
80-talet
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Af färssystem för fordonsbranschen 
08 -792 64 60  |  www.infofl ex.se  

Skoterhandlare, se hit!
Effektivisera verkstad och försäljning 
i butik med INFOFLEX FORDON.  

Jobba smartare, inte mer.

   SLEDROC 

0243-23 99 66. Kvarngat. 1, Borlänge  
Öppettider – se hemsidan.

www.motobikers.se

Hos oss hittar du skoter-
kläder från Halvarssons 
och Sinisalo. Forum snow-
mobileboots. Hjälmar från
       UFO, Suomy m m.
       Samt övrig utrustning.

0243-23 99 66. Kvarngat. 1, Borlänge  
Öppettider – se hemsidan.

www.motobikers.se

Hos oss hittar du skoter-
kläder från Halvarssons 
och Sinisalo. Forum snow-
mobileboots. Hjälmar från
       UFO, Suomy m m.
       Samt övrig utrustning.

0243-23 99 66. Kvarngat. 1, Borlänge  
Öppettider – se hemsidan.

www.motobikers.se

Hos oss hittar du skoter-
kläder från Halvarssons 
och Sinisalo. Forum snow-
mobileboots. Hjälmar från
       UFO, Suomy m m.
       Samt övrig utrustning.

0243-23 99 66. Kvarngat. 1, Borlänge  
Öppettider – se hemsidan.

www.motobikers.se

Hos oss hittar du skoter-
kläder från Halvarssons 
och Sinisalo. Forum snow-
mobileboots. Hjälmar från
       UFO, Suomy m m.
       Samt övrig utrustning.

WWW.ATVMAG.SE

WWW.SNOWRIDER .SE

Hyr nu. Köp när du är nöjd!
Kontakta oss på info@asa-suspension.com

Kolla oss på FBwww.asa-suspension.com



www.yngvessonsmaskin.se

Vi ligger på Europas 

STÖRSTA reservdelslager!

Butik/ Reservdelar: 0951 - 773 45

www.salab.nu
Sveg • 0680-718330 

Klövsjö bensin 
& Service AB

Försäljning
Reservdelar

Service
Uthyrning

www.klovsjo.com/preem

Byvägen 61 Tel: 0682-213 12
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• Reservdelar • Tillbehör
• Kläder 

www.snoosjo.se

090-146162

Servar & reparerar 
alla märken

www.ockelbo-collection.se

M MM

MMM NostalgiM Nostalgi

Vindrutor

Ink. moms + frakt

Passar modellerna 3500, 4500.
Finns även rutor till: 5000 86-88, samt 

fighter List ingår. 

1250 kr
Nu även till aktiv:  

Ink. moms + frakt

1250 kr
1450 krKaribou

Alaska

Vi har några av marknadens bästa skoteroljor. 
Välkommen in till oss. Vi finns över hela landet.  

www.okq8.se

Komplett verkstad för alla ändamål!

Stort lager på 
utbytescylindrar 

och vevaxlar

MarindeMontering.se
allt för din snöskoter & båtMotor

MarindeMontering.se
allt för din snöskoter & båtMotor

www.marindemontering.se

MarindeMontering.se
allt för din snöskoter & båtMotor



www.skoterochmotor.se
Nytt & Begagnat    Verkstad

 wst.demontering.ab@spray.se
Lokalgatan 13, 912 34 Vilhelmina Telefon 0940-10051

 www.wstdemontering.se 

Öppet mån-fre 8.00-17.00

B e g . S k o t e r d e l a r
* Tillbehör 

* Stötdämparrenovering
* Cylinderborrning 

* Vevaxelrenovering 
* Försäljning av nya ATV

* Parsun Båtmotorer
* Nya Bildelar

* Däck och montering

Öppettider: 
Vardagar

7-18 
Från och med 
skoternsdag: 

lördags öppet 09-12

eriksgarden.se

Välkommen till  
Funäsfjällens  

bästa skoterhotell!

www.polarismora.se



2.595 kr

HANDLA NU
BETALA I JANUARIFakturaavgift 29 kr. Ingen ränta eller andra avgifter!

Squadron Lite overallen är en snygg och slitstark, ofodrad, skaloverall gjord för att ge dig en 
torr och behaglig snöupplevelse. Utrustad med vattentäta HydrX Pro™ laminat, förseglade 
sömmar i utsatta områden och ordentlig ventilation håller overallen dig torr och bekväm, 
inifrån och ut. Den generösa, anpassningsbara passformen med förböjda, vadderade knän 
rymmer de mellanlager som vädret kräver för att hålla dig varm och go. 

Overall FXR 
Squadron Lite Mono Suit Svart

Squadron från FXR är utveckade för att 
utstå vinterns alla prövningar. Tillverkade 
av kraftfull polyester med Reissa® laminat 
gör kläderna slitstarka och vattenavvisande. 
Den sköna stoppningen i samarbete med 
membranet behåller värmen och trans-
porterar bort fukt. 

FXR Squadron 
Barn klädkit 
Sabotage Röd-Blå

F.A.S.T membran! Läs mer på sledstore.se

2.999 kr

 sledstore.se info@sledstore.seSVERIGES SKÖNASTE SKOTERBUTIK

7 8 8 0 0 6 0 0 1

POSTTIDNING B
SnowRider
Sågbacksvägen 8
792 91 Mora


