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LELLEDAGA
Upp till

Ta en tur till Uppsala där
finns allt för dig som gillar
motorcyklar och snöskoter

CROSS/ENDURO/SUPERMOTO/RACI
Nu kan du beställa
kläder och resevdelar på
samma ställe på appen!
Kolla webben och appen
varje dag!

LELLES KLÄDER
MC -SNÖSKOTER/
RESERVDELAR MC APP

Besök Lelles stora butik
i Uppsala där kan du prova
i lugn och ro med kunnig
personal eller beställ
på webben och appen.
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NG/TOURING/CUSTOM/SNÖSKOTER
Nya- begagnade mopeder och motorcyklar.
Reservdelar och tillbehör till alla motorcykelmärken

Lelle bjuder på KORV och GODIS!

LELLES KTM APP

välkomna!
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Tjejer
Skoterbranschen är en levande organism som hela tiden
rör på sig och ändrar skepnad. Så är det och så har det alltid varit. För några år sedan såldes det ganska jämnt av alla
skotersorter, ämnade för olika saker. Korta sportmaskiner
var heta samtidigt som man tittade lite snett på de nya längre maskinerna. Idag säljs det massor av längre maskiner
avsedda för lössnön. I alla tider har det varit HellyHansenförsedda män med millitärkeps och graningekängor (i alla
fall i Mora) som köpt snöskoter. Idag är den genomsnittlige
kunden vem som helst. Det är inte ovanligt att en kvinna
besöker en skoterhandlare och åker ut genom grindarna
med en egen maskin på släpet. Vad i hela....
Ja visst. Förstår du vad detta betyder? Detta betyder att
helt plötsligt finns det dubbelt så många potentiella kunder
i detta land, vilket i sin tur kommer att göra att både begagnatmarknaden kan svälja mer maskiner samtidigt som
nyförsäljningens tak kommer att höjas. Hela branschen
kommer att må bra av detta och vi ser en markant skillnad
på denna front om man jämför bara några år tillbaka i tiden.
Vi på SnowRider jublar över detta och uppmanar alla kvinnor som går i köpetankar att göra slag i saken. Klart du ska
ha en egen skoter idag, imorgon kanske är för sent.

Sängfunderingar

Prenumeration & Shop:
www.snowrider.se
pren@snowrider.se
Priser inom Sverige:
6 nr (1 år) 335:- 12 nr (2år) 635:-

Adress:
Sågbacksvägen 8
792 91 Mora
Tel: 0250-228 85
Fax: 0250-228 83
Telefontid vardagar 8-16

Just nu, alltså i skrivande stund ligger jag i min säng på Yellowstone Lodge i West Yellowstone och inser att det finns
en snöskoter för varje människa. Så många olika maskiner
finns det faktiskt. Det finns en maskin för varje potentiell
kund och ibland får vi verkligen fundera för att hitta skillnaden på maskiner som till synes är identiska, men tillhör
olika segment. Detta ställer krav på dig som kund, eller
i varje fall på försäljaren som genom några frågor ska ta
reda på vad du är för en filur, om du nu inte skulle veta det

själv. Jag har sagt detta en miljon gånger, men säger det en
gång till. Idag finns det inga dåliga maskiner, du ska se till
att köpa en maskin som är ämnad för det du ska använda
den till. Idag är de flesta maskiner extrema i sin genre, vilket
gör dem ganska specialiserade. Även allroundmaskinerna
är specialiserade för sin uppgift. Köp fel allroundmaskin och
du kommer att uppleva den som dålig. Tänk till, fråga runt,
läs SnowRider, bilda dig en egen uppfattning. Vi som journalister blir alltid matade på diverse pressvisningar med tillverkarnas ”sanningar” som stundtals är riktigt roliga. Framför
allt på SnowShooten i USA där alla tillverkare visar egna
diagram och siffror som ”bevisar” att just deras maskiner är
37% bättre, 34% starkare. Ibland blir det löjeväckande då
man stundtals är riktigt påhittiga för att hitta ett övertag mot
konkurrensen.
Lägg lite extra tid på att testa de demomaskiner som finns
hos seriösa handlare. Se till att köra alla märken och modeller du tror skulle passa just dig.
Så de så.

Mello-Janne
Okej, detta har inte ett dugg med skoteråkning att göra.
Men, jag tycker också att det är värt att notera att Janne
Flemström på Arctic Cat var närvarande på Melodifestivalen
när denna fantastiska företeelse gästade Östersund. Han
sågs tydligen flertalet gånger i tv-rutan när han ståendes och
viftandes med armarna hejade på så gott som alla tävlande,
samtidigt. Vi som känner Mello-Janne som en barsk, sansad
och bestämd man, kan inte annat än glädjas åt detta nyfunna
intresse. Du som känner Mello-Janne, glöm inte att ringa honom snarast för att gratulera honom. Vi på SnowRider kan
inte nog uttrycka vår glädje över att detta uppmärksammats.
/ Friström

OBS! Eftertryck, helt eller delvis, tillåts
icke utan utgivarens godkännande. För
insänt ej beställt material ansvaras ej.

Distribution: Interpress
ISSN: 1403-0144

4

TR
YC

4
K S A K 341 1

7

6-14/15

5000 KR
E
D
R
Ä
V
–
E
ERVIC
1 ÅRS FRI S
VÄRDE 3900 KR
–
TI
N
A
R
A
G
N
KI
S
A
M
3 ÅRS
MONSTERCA$H – SPARA 8000 KR

2016
Arctic Cat snöskoter

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

SPARA UPP TILL 16900 kronor! Boka din 2016 års Arctic Cat senast den 30/4-15.
1 ÅRS FRI SERVICE – VÄRDE 5000 KR

MONSTERCA$H – SPARA HELA 8000 KR

3 ÅRS MASKINGARANTI – VÄRDE 3900 KR

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

Boka din 2016 års Arctic Cat senast den
30/04-15 och få hela 8000 kr i rabatt! Gäller ej
tävlingsmaskiner, Bearcat 2000 XTE eller ZR 120.

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

Monsterca$h gäller vid bokning av 2016 års maskin senast den 30/4-15. 1 års fri service och 3 års maskingaranti gäller vi köp av 2016 års maskin senast den 31/12-15.
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NEWS

2016

800 PRO-RMK 163

AN ALL NEW KING TAKES ITS THRONE

800 SKS 155

3 MARS - 31 MAJ 2015

6 000 KR RABATT • 20% PÅ TILLBEHÖR
SNOWCHECKJACKA VÄRDE 1000:3 MARS - 31 MAJ 2015

WWW.POLARISSVERIGE.COM

800 PRO-RMK 155

Nu är det officiellt, Älvsbyn arrangerar VM
i skotercross 2015. Den 21 mars kommer
Älvsbyn att vara värd för den 12:e upplagan av FIM SnowCross World Championship och den andra upplagan av FIM
Women SnowCross World Cup. Älvsbyns
Motorsällskap tar över arrangemanget på
kort varsel från finska Tuuri.
- När VM i finland blev inställt kände vi i
föreningen ansvaret som skotercrossarrangör att åtminstone överväga att ta över
arrangemanget. Vi såg att det var möjligt
och nu känner vi oss både inspirerade
och stolta att kunna köra VM och Women
World Cup i Älvsbyn. Vi har extremt kort
om tid att dra ihop detta men vi ska göra
vårt absolut bästa att få till en så bra tävling som möjligt, säger Tobias Eklund,
Älvsbyns MS. Att VM hamnade i Älvsbyn passar bra då klubben har många duktiga
förare. Bland annat regerande mästarinnan i FIM Women SnowCross World Cup,
Elina Öhman och tvåfaldige världsmästaren Emil Öhman.
- Det här blir mitt sista VM som aktiv och det vore naturligtvis perfekt avslutning att
ta en tredje VM-titel på hemmaplan, säger Emil Öhman.

Motor Nord AB i Sundsvall kan nu erbjuda Vi-Pec Plug-In styrenheter till
Polaris RMK och 163T och Arctic Cat
800 2 takt och 1100 turbo 4 takt, där du
själv kan mappa och justerare din skoter. Styrenheterna passar på orginalkontakter och fästen. Du har möjlighet
att justera alla parametrar som bränsle
tändning laddtryck mm. Mer information finns på www.motornord.se
Rapala UR. Stark stålkonstruktion med
ergonomiska handtag. Kraftfull krona
som är 50 % lättare än motsvarande
krona i stål. Utbytbara skär. Passar alla
typer av is. Denna modell är vikbar och
tar mindre plats. Skärbredd 115mm.
Cirkapriset är 1 549:-, mer information
finns på www.normark.se

Ultratunn smartwatch från Garmin med GPS och högupplöst
pekskärm som är läsbar i solljus. Inbyggda appar, däribland
GPS-aktiverad löpning, cykling och golf plus simning och aktivitetsmätning, så att du kan visa statistik även när du inte
är i närheten av telefonen. Du kan para ihop klockan med din
smartphone. När du får inkommande samtal, sms, e-post, kalenderhändelser och aviseringar från sociala medier och andra
mobilappar vibrerar då klockan lätt och visar meddelanden.
Batteriet räcker upp till tre veckor i klock-/aktivitetsmätningsläge eller tio timmar med GPS. Vívoactive beräknas finnas
tillgänglig i mars 2015 till ett rekommenderat cirkapris på 2
399:- utan pulsband och 2 899:- med pulsband. Den kommer
finnas i svart och vitt, mer information på www.garmin.se

Industriverktyg IDG-Tools AB presenterar nya Ledbara Torxtappar i kraftutförande
för den professionella användaren. Perfekta att använda vid dragning och lossning
i trånga utrymmen. Färgmärkta med blå lettrad ytterring. Torxtapparna har 3/8” fyrkantanslutning. Dessa finns att tillgå styckvis i följande dimensioner T20, T25, T27,
T30, T40, T45, T50 och T55. Alla dessa finns också samlade i en komplett sats och
levereras i en praktisk plåtlåda. Tapparna går utmärkt att använda tillsammans med
mutterdragare. Obegränsad garanti mot tillverkningsfel. Mer information finns på
www.industriverktyg.se

Så här kommer 2015 års Clash of Nations arena att se ut, titta noga så du hittar allt
den 27-28 mars på Lugnet i Falun. Mer information finns på www.clashofnations.se

8

Poloarid Socialmatic är olik alla andra kameror på marknaden med möjlighet att
skriva ut bilder, dela på sociala medier, som t.ex. Facebook och det nya dedicerade
Socialmatic-nätverket. Bilderna kan behandlas redan i kameran med den inbyggda
programvaran, och förses med meddelanden, clip-art och QR-kod, innan man delar
dem viralt, eller skriver ut dem direkt ur kameran. Användaren kan välja att använda kameran på framsidan med 14 megapixel, eller kameran på baksidan som har 2
megapixel. Med inbyggd Wi-Fi kan kameran kopplas upp direkt på nätet för publicering av bilder. Kameran använder sig av ett Android operativsystem och har också
inbyggd GPS för att geo-tagga bilder. Polaroid Socialmatic börjar levereras i mars
med ett cirkapris på 3 898:-, mer information finns på
www.focusnordic.se
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SRVIPER2015
TOP OF THE LINE 4-STROKE POWER!

NEW! SR VIPER R-TX LE

NEW! SR VIPER R-TX SE

NEW! SR VIPER R-TX SE

NEW! SR VIPER L-TX LE

NEW! SR VIPER L-TX SE

SR VIPER X-TX SE

www.yamaha-motor.se

NEW! SR VIPER X-TX LE

NEW! SR VIPER L-TX SE

SR VIPER X-TX SE

Toppen på bilden kommer från en KTM 125 crossmaskin, så
här såg den ut efter 30 timmars tuff drift med denna askfria
racingolja. Helt rent! Med denna olja undviker man koksbildning, sot och effekthämmande oljerester i avgasportar och
avgassystem. Kan beställas på www.tyskstrading.se eller på
tele 023-13361.

The Chad helkroppsunderställ för dig
som älskar att åka pudersnö, nu slipper du glipan mellan tröja och byxor
där man ofta kan få in snö. För enkla
toalettbesök är The Chad försedd med
en lucka där bak och ett extra långt
tvåvägs-blixtlås där fram. Lite svalare
paneler i Delta Base material under armar och på rygg transporterar fukt och
håller dig torr medan varmare paneler i
Alpha Base framtill, över ärmar och ben
håller dig varm. Antiodör-behandlad
med pH Pure som sänker pH-värdet i
tyget, vilket förhindrar uppkomst av illaluktande bakterier. Cirkapriset för
understället är 1 800:-, för mer information gå in på
www.houdinisportswear.com

Teleskopiskt isfiske spö från Rapala. Smidig storlek, lätt att fälla ihop. Finns i tre
versioner. Rekommenderat cirkapris 169:-, för mer info gå in på www.normark.se

Tunn mössa i en unik blandning av silke
och merinoull som värmer även när den
är blöt, perfekt under hjälmen. Kombinationen av silke och merinoull ger dig
en mössa som är mjuk, bekväm och
som kommer att hålla dig sval när du
är varm, och ge värme när det är kallt.
Silket gör mössan slitstark och ullen
håller dålig lukt borta. Cirkapriset för
mössan är 350:-, för mer information gå
in på www.houdinisportswear.com
Gustaf Brantholm du som ritat så fint, du glömde att ge oss din
adress! maila den till pren@snowrider.se så ska du se att det dyker
upp en liten present i postlåndan. Har du en skoterteckning du vill
dela med dig av? skicka den till oss!
Otlas Förlag
Sågbacksvägen 8
792 91 Mora

Publicerad teckning = liten present
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Ockelbo skoterklubb anordnade på alla hjärtans dag en ”drive in bio” på skoter. Det
som visades ute på myren Felmuren var första avsnittet ur serien Pistvakt. Över 100
skotrar kom till evenemanget.

Polarodi Cube är en superliten, bara 3,5 cm (kubformad), Full-HD videokamera,
för lifestyle-filmer som kan
fånga allt i vardagen. Den
är väderskyddad och har
en inbyggd magnet så att
den enkelt kan fästas på metallföremål utan extra
fäste, som t.ex. ett cykelstyre. Trots den minimala
storleken har kameran inbyggt batteri som klarar
90 minuters filmning, inbyggd mikrofon och plats
för Micro-SD kort. Den filmar i Full-HD (1920x1080,
30 bilder/sek). Den finns i tre färger och det finns
också en mängd tillbehör, bl.a. UV-hus (ned till 10
meter). Cirka priset är 1 599: -, för mer information
besök www.focusnordic.se
6-14/15

MOTORHUSET WEBSHOP
FULL MED ERBJUDANDEN, UTRUSTNING OCH TILLBEHÖR

www.motorhuset.com

RMK 800 155 LE 2015
THE SCANDINAVIAN BEAST

136.900:-

M8000 SP LTD 153” 2015
MOTORHUSET EDITION

• SVART TUNNEL
• SVARTA FOTSTEG
• RÖDA RAILS
• STÖRRE KYLSYSTEM ÄN PRO-RMK
• KEDJEHUS
• HANDTAGSSKYDD
• EXTRA BOGGIHJUL
• WALKER EVANS PIGGYBACK
MED JUSTERBAR KOMPRESSION

• GPS GARMIN RINO 650
• SLP SKIDOR
• DEKALKIT
• VARIATORPREPPAD
(VÄRDE 11.000 KR)

141.900:-

Butik, verkstad och webshop • Odenskogsvägen 35, Östersund • 063-57 00 20 • info@motorhuset.com • www.motorhuset.com
Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning, prisjustering samt tryckfel.
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Film från
SnowRider
Canonball Run

Vissa saker får man inte missa, framförallt inte
om man gillar snöskotrar av äldre modell.
SnowRiders CanonBall Run är en av dessa saker.
Text: Björn Friström

D

et där med gamla snöskotrar är
verkligen någonting som engagerar många människor i detta
land. För några år sedan kastade folk
gamla skotrar efter en, idag är det helt
andra tongångar. Idag finns det ett värde
i en gammal snöskoter och det känns
som om marknaden bara stegrar då det
gäller prissättningen. Förr kunde man
hitta en sjuttiotals SRX eller Blizzard
för några tusenlappar. Det gör man inte
idag. Idag ser du inte ens dessa maskiner på Blocket. De få överlevande maskinerna som finns kvar idag har hittat
hem till ägare som vet dess värde och
har vett nog att behålla och vårda dem.
För en sisådär 10-15 år sedan så drog
jag igång en mopedträff. En träff där vi
på trimmade moppar körde (tävlade)
runt Siljan. Denna tur på cirka tio mil blev
legendarisk. Snutjag och motorskär12

ningar kantades av punkteringar samt en
rolig efterfest. Vi minns denna träff med
en rysning och vi valde att ta några sabbatsår från det hela. Drygt tio år senare
så körde vi igång igen och gjorde om det
hela men utan själva tävlingsmomentet.
Vi kör fortfarande mopedträffen årligen
och har sedan några år också gjort det
med veteransnöskotrar.
Reglerna är enkla då det gäller vårt
skoteräventyr. Du ska ha en snöskoter
från 1990 eller äldre, och skulle det nu
visa sig att du har en lite nyare maskin så
går väl det också bra. Färden gick mellan vår redaktion i Stenis utanför Mora
till Hotell Älvdalen, mitt i den trevliga byn
Älvdalen. I år hittade vi på ett nytt upplägg där vi delade upp alla sextio deltagarna i fyra lag. Detta betydde senast
jag räknade att vi var 15 stycken i varje

lag. Vi hade försökt att dela upp alla maskiner på ett sådant sätt att alla lag hade
ungefär lika gamla snöskotrar. Målet för
dagen var att ta sig de tre milen från Stenis till Norra Garberg där IFK Mora har
sin fikastuga. På vägen dit avhandlade
vi diverse lekar på tid vilket gjorde att
lagen tillgodogjorde sig poäng. Poäng
som var viktiga när vi i slutändan skulle
kora ett segrande lag.
Från Garberg till Älvdalen är det cirka
4 mil. Uppgiften var att alla lagen skulle
ta sig dit, med alla lagmedlemmar och
alla snöskotrar. Lagen startade med fem
minuters mellanrum. Man fick tidstillägg
för tappade maskiner och förare. Alla
skulle med. Detta medförde stor uppfinningsrikedom och teamwork för att
de maskiner som krånglade i slutändan
skulle med hela vägen.
Väl i Älvdalen så anmälde sig alla lagen och prickades av mot en lista så att
det kontrollerades att alla var med.
Poängen från lekarna räknades ihop
tillsammans med resultatet från den sista etappen vilket gjorde att vi i slutändan
fick fram ett vinnande lag.

Det lönar sig alltså att ha en snabb
maskin när vi körde på tid och mot radarpistol, men samtidigt lönade det sig
att köra försiktigt på leden så att alla maskiner höll ihop utan krångel.
Väl framme i Älvdalen så var det dags
för välkomstdrink samt prisutdelning och
allmänt samkväm i form av bastu och
bubbelbad. En och annan värmande
dryck samt grillbuffé avnjöts i samband
med att det spelades livemusik till långt
in på småtimmarna. Vi är extra glada
över spridningen på människorna som
dök upp på detta evenemang. Det dök
både upp 18-åringar samt skoteråkare
som passerat pensionsåldern. Gammal
som ung umgicks denna dag med veteranskotern som det gemensamma intresset. Vi kommer naturligtvis göra om
denna tripp nästa år och det känns som
om både slutmålet samt sträckningen
kommer att vara densamma. Vi kommer
däremot hitta på fler lekar och tävlingsmoment under dagen. Vilket lag som
vann totalt? Lag orange, såklart. Tack
för att ni kom och välkommen till 2016
års CBR.
6-14/15

Det var fullt ute på parkeringen
utanför redaktionen.

En lördagsmorgon i början av februari dök det upp ett helt gäng snöskoteråkare
från hela landet.

Förarmötet var en uppsluppen tillställning där förmaningar och regler gicks igenom. Som ni ser så delade vi upp alla förarna i fyra lag. Orange, gul, grön och rosa.

Gillar man korv så gillar man korv. Gillar
man varm korv så löser man det genom
att värma den.

Detta är stället man ska vara på när
man gillar att håna någon som kör ett
annat märke.
Som synes så är belysning
någonting som man inte kan
få för mycket av.

Martin Annsberg agerade både bärgare,
teamledare samt ambulerande doktor
ifall detta skulle behövas.

Polaris Colt är utan tvekan en av de
vackrare snöskotrar som tillverkats.

Årets Canon Ball Run hade både tjejer,
killar, gubbar och käringar som deltagare.
6-14/15

Starten gick och vi åkte i gemensam
trupp till myrarna nedanför Norra Garberg där vi genomförde en del lekar och
tävlingar.
13

Visst kunde man komma med
maskiner nyare än 1990.

Vi hade också med oss en del nya
skotrar utifall att det fick lov att bärgas
i större utsträckning.

En uppkörd bana på en myr samt en kortare raksträcka där vi mätte upp hastigheten låg till grund för viss poängutdelning.

Fem stycken i varje lag skulle försvara
färgerna. En enkel handklapp vid växlingen gjorde att nästa förare kunde ge
sig ut på banan.

En av två Lynx GL 250 som var lite grinig att få igång. Dåliga vevlager visade
det sig eftersom en av dessa gav upp
lite senare på dagen.
Ett välbehövligt stopp för många eftersläntare som inte riktigt hängde med i tempot
som stundtals var uppåt 15 kilometer i snitt per timme.

Ett tag undrade vi om det gick att stänga huven på denna Blirre. Det visade sig gå
även om den för det mesta var öppen.

Två stycken extremt söta Ski-Doo Olympic som fick bestämma takten i det gula
laget. Tro det eller ej, men dessa höll hela vägen till Älvdalen och körde med full gas
hela vägen.

Med tidsenlig klädsel så regerade Patrik Larsson med sin ET 700. Han passade
också på att meddela att Henrik ”Knettrik” Olsson som alltid är med på våra event
numera var för gammal för att närvara då det vankades tävlingsmoment. Ingen är
ledsnare än vi, men var sak har sin tid.
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En fin Everest som höll hela vägen utan
större krångel.
6-14/15

En del åt mer än andra!

Säga vad man vill men gulaschsoppa
smakar väldigt bra efter några mil på
en veteranare.

Väl uppe i Norra Garberg så blev vi kungligt mottagna av IFK Mora som bjöd på
lunch. Du som skoteråkare i Siljansområdet ska helt klart ha Norra Garberg som ett
av utflyktsmålen när du ska ut och åka.
Hur många gubbar behövs det för att
mecka med en Ski-Doo? Två!

Här ser vi en Blizzard med öppen huv
igen.

Fem minuter med skoter från Norra
Garberg hittar du den högst belägna
punkten i Siljansregionen. Brandtornet
på Klacken hela 606,5 meter över havet.

En av få extremt ovanliga Ski-Doo Formula MX Pro Stock

Mördarbacken kallas numera den lilla
knölen vid Väsaberget som så många
hade problem att ta sig uppför.
Man får vara glad för det lilla och bara
att denna man tog sig fram hela vägen
till Älvdalen var en bedrift i sig.

Ryktet hade gått och den sista biten in mot Älvdalen kantades leden av åskådare,
också de på veteranskotrar.

Det gällde att aldrig ge upp och
detta betydde att alla i laget fick
lov att ställa upp då det gällde
bogsering och peppning.

6-14/15

Och så var det ju den där Blizzarden
med den öppna huven. En krånglande
bränslepump fick till slut Robban Olsson att ge upp och kasta in handduken.

Alla blir väl glad över en Ockelbo 300.

Hur många kan titulera sig som femtioårig skoteråkare. Det kan mannen på
bilden som i år kört skoter i 50 år! Overallen köpte hans far åt honom på järnhandeln i Östersund 1965.
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Framme i Älvdalen så stod en del pokaler och väntade på en ny ägare.

Denna dag korade vi vinnare i kategorierna Nose Dive of the day, PimpRide of the
year och Canonballer of the year.
En varm välkomstdrink smakade verkligen bra i isbaren på Hotell Älvdalen.

Nu kan äntligen släkten Frykberg stå
rakryggade då de vunnit en tävling av
rang. Pimp Ride of the year, gick till en
fantastiskt fin Yamaha Inviter 300.

Som synes fanns representanter från
båda könen närvarande.

Har man ingen gammal skoter kan det räcka med att man är lite gammal själv samtidigt som man har en speciell maskin. På bilden en tidig Vector och tydligen en av
Patrik Abrahamssons gamla tävlingsmaskiner.
En riktigt fin Aktiv dubbelbandare med
elstart.
Fem förare ur varje lag fick försvara
sina färger på en bana samt visa vad
maskinerna gick för på en kortare
raksträcka.

I år träffade vi skoteråkare från stora
delar av landet. Det kom folk från Småland till Norrland.

Lag Rosa total tid hela laget 5,18
#1 Polaris Colt
#2 Yamaha EX 440
#3 Rajd
#4 Lynx GL 250
#5 Ockelbo Poro
Total hastighet

46 km/h
60 km/h
49 km/h
35 km/h
38 km/h
228 km/h

Lag Orange total tid hela laget 4,49
Det är obehagligt när två personer är så extremt lika varandra som bröderna Larsson. Tydligen kommer de från en syskonskara om 17 barn. Födda och uppvuxna
i Tännäs. Vem som är vem av dessa två vet nog ingen. En heter Nicklas och en
Patrik.

#1 Yamaha ET 250
#2 Yamaha Enticer 300
#3 Yamaha Inviter 300
#4 Ockelbo 300
#5 Yamaha ET 700
Total hastighet

47 km/h
42 km/h
50 km/h
47 km/h
79 km/h
265 km/h

Lag Gul total tid hela laget 4,55
#1 Arctic Cat Jag
#2 Arctic Cat Panthera
#3 Arctic Cat Panther
#4 Arctic Cat Panther
#5 Blizzard 5500
Total hastighet

Har man vunnit så är det läge att visa
vilken färg man tillhör.

50 km/h
47 km/h
52 km/h
50 km/h
60 km/h
259 km/h

Lag grön total tid hela laget 4,48

På kvällen serverades det grillbuffe och
levande musik.
16

Värdparet för aftonen var Hannah och Jonny Risander (t.v.) som tillsammans med
Linus och Malin Zetterman driver Hotell Älvdalen. Hotellet där skoterleden slutar
framför entrén. Foto: Tobbe Nilsson

#1 Yamaha SS 440
#2 Yamaha EX 440
#3 Arctic Cat El Tigré
#4 Ockelbo 300
#5 Yamaha EX 440
Total hastighet

60 km/h
56 km/h
53 km/h
37 km/h
54 km/h
260 km/h

6-14/15
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0684-155 00 | tanndalen.com/skoter

Alla vill väl ha mer att åka med. Men till vilket
pris?

med denna box, som endast sköter
bränslet.

Av: Björne

PPF bäst i världen

A

tt överladda en tvåtaktare är ingen oviss vetenskap idag, som det
var för femton år sedan. På den
tiden var det väldigt få som behärskade
denna teknik men i samma takt som det
började komma insprutade maskiner
så har man kommit tillrätta med många
av de problem denna trimningsmetod
medför.
Man kan idag köpa färdiga trimkit från
flera företag vilket brukar vara den mest
vettiga lösningen. Man kan också konstruera någonting själv om man vill göra
det lite svårare för sig. Man kan också
göra som Jonas Sjöns som hittade ett
begagnat kit på eBay för en överkomlig
summa. Kitet skulle vara komplett vilket
underlättar när man är ny i ämnet. Jonas
betalade gladeligen den begärda summan bara för att inse att det kompletta
kitet inte var komplett vilket är en självklarhet för oss som brukar handla saker
18

från USA. På något sätt verkar alla amerikaner tro att vi bor på månen, vilket vi
i och för sig nästan gör, vilket i sin tur
betyder att man inte alls behöver hålla
någonting man lovar.

Oöppnad HCR
Jonas som har en Arctic Cat HCR av
2012 års modell som vid detta lag är
väl inkörd och helt oöppnad. Turbokitet
skulle bara vara att montera, men det visade sig vara betydligt drygare än så eftersom hälften saknades samtidigt som
resten fick byggas om.
Men eftersom Jonas är en tålmodig pöjk
så bet han ihop och löste problemen eftersom de dök upp.
Bränsleboxen som följde med kitet fungerade naturligtvis inte den heller så den
ersattes ganska omgående med en Power Commander med mapsensor. Det
går däremot inte att ställa tändningen

När det var dags för uppstart så valde
Jonas det säkra före det osäkra och
körde bort maskinen till PPF i Avesta.
Just detta företag vill jag flagga lite extra
för då det nu helt plötsligt finns ett företag i mellansverige som har kunskap att
bromsa turbosnöskotrar. PPF är bäst i
världen då det gäller att få fart på både
BMW-motorer och V-åttor. Ja faktiskt
det mesta som rör turbo och insprutning. Ärtan på PPF fick krångla lite innan
man kom på att motorn som fortfarande
är oöppnad inte gillade att överladdas
med originalkompressionen vilket fick
knacksensorn att go bananas. Lite gammal hederlig C16 racebensin rådde bot
på detta och motorn tillät sig överladdas
utan att knacka. Men att tanka för 60
kronor litern och dessutom åka till Norge
för att tanka då blyad soppa är förbjudet
inom EU kanske inte är det smidigaste
sättet att lösa ett knackproblem. Jonas

fick nys om en ”tändkil” som backar
tändningen 3,5 grader vilket i sin tur
gör motorn mindre detonationskänslig.
Bromsbänken visade dryga 165 hästar
vilket låter helt rimligt när man backat
tändningen såpass mycket.

En jäkla skillnad
Idag så väntar Jonas på ett variatorkit
för att bygget ska kännas komplett. 38
tums framvagn från BDX sitter på plats
sedan förut samtidigt som originalmattan är vänd. –Ska ni göra någonting åt
er HCR, vänd håll på mattan. Jag tyckte
det blev en jäkla skillnad, säger Jonas.
Idag kör Jonas sin HCR på vanlig
grön macksoppa och har gjort så i cirka
trettio mil utan att den för den skull har
protesterat eller gått sönder. Om det
var värt allt krångel med att köpa ett
begagnat kit från eBay? –Absolut inte,
det hade varit mycket enklare att köpa
någonting färdigt. Jag är däremot sugen
på att bygga någonting nytt, avslutar Jonas Sjöns.
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Då Ärtan vill ha koll på det mesta själv när det ska bromsas ”fjärrstyrs” gasen från
kontrollrummet där datorn står.

PPF har en egen ordningsvakt på området som ser till att allt och alla håller sig
jäkligt passiva. Vakten heter Andreas Bäckström och är den andra halvan av PPF
och är säkerligen den du får prata med när du ringer dit.

Som ni ser så är Jonas extremt glad och nästan på väg att explodera.

Känner du att du är lite osäker på hur din modifierade maskin mår? Kontakta PPF
omgående för en diagnos.
6-14/15

Billigt behöver inte alltid betyda, billigt. Så här i efterhand kanske Jonas skulle köpt
ett färdigt och komplett nytt turbo-kit.
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Vi har kämpat på med vårt projekt och förvandlat en nyare Arctic Cat
F1000 till en Yamaha ET 250. I alla fall rent utseendemässigt. Den till
synes gamla omoderna bladfjädrade Yamman har all ny teknik intakt
under skalet.
Av: Björn

J

ag har alltid fascinerats av roliga
byggen där låg vikt kombinerats
med mycket hästkrafter, en kombination som inte kan gå fel eftersom den
brukar borga för prestanda.
Vi hittade oss en lite krokig Arctic
Cat 1000 som vi plockade ner såpass
att bara motorn till slut satt i chassit
med tillhörande bandtunnel och boggi.
Transmissionen lämnades orörd. Vi
slaktade sedan en Yamaha ET 250 som
fick släppa till framvagn, huv, fotsteg
och egentligen hela utseendet.
Det svåra med att kombinera dessa
två chassin var först och främst bandtunnelns höjd vilken vi följde genom
att bygga en specialsadel som döljde
chassit. Vi nitade sedan på ET 250:ns
fotsteg.
20

Hela boggin drogs ihop och sänktes
upp i chassit så mycket det gick.

Framvagnen
Vi måttade sedan in ET:ns framvagn som
är i stål, svetsade fästen och skruvade
fast denna i Arcticens framända som är
av aluminium. Vi passade sedan in sidostyckena och byggde om huven så att
den till slut kunde svälja stora delar av
det som var tänkt att passa därunder.
Pipan fick vi såklart svetsa om, vilket inte
var det enklaste. Den sticker ut lite genom huven vilket i sin tur ger maskinen
en del karaktär. Lyset fick vi lov att förskjuta för att få plats med luftburk med
mera.
Vi har kämpat med att hitta rätt höjd
på hela bygget samtidigt som det hela

ska se bra ut och att slutprodukten ska
kunna misstas för en ET 250. I alla fall
vid en första anblick. Platsbristen har varit ett problem, men inte övermäktigt då
vi faktiskt fått plats med det vi behövde.

Provkörning
Idag är maskinen uppstartad, men inte
körd då jag lyckats slarva bort vitala
delar som variatorbult och saknar en
mattspännare. Just detta känns inte som
ett övermäktigt problem. Det som känns
spännande är om maskinen överhuvudtaget kommer att bli körbar. Kommer
fram och bakvagn lira överhuvudtaget?
Inte en aning, men jag tror i alla fall att
den kommer att hålla ihop då jag fäst
framvagnen ordentligt. Jag kommer helt
klart att ha lite att jobba med innan ma-

skinen kommer att kännas helt ok. Just
nu ligger jag på ett hotellrum i West Yellowstone, men så fort jag kommer hem
så finns de saknade delarna i verkstaden
och vi kommer att lägga de sista timmarna på projektet så du får ta del av första
provkörningen via film.
Visst kommer maskinen att röra på
sig, men bara för att den ser ut som en
ET 250 betyder inte det att den är lätt
som en. Faktum är att den känns astung
kanske på grund av att detta inte är en
ET 250, bara ser ut som en.

Nästa projekt
Just nu funderar jag över nästa projekt.
Vad skulle du vilja se för någonting i
vår verkstad till nästa år? En värsting
lössnömaskin, en ledracer, varför inte
världens värsta partypråm. Jag har länge
funderat över att bygga om en mindre
bil till skoterkälke. En bil som har dörrar,
rutor, stereo och värme. Allt monterat
på ett timmerkälkesunderrede eller nåt.
Kom med ett förslag till mig på bjorn@
snowrider.se.
6-14/15

Bakdelen är bockad av en plåtslagare som vet vad han pysslar med samtidigt som
han har maskiner för ändamålet. Ska du förlänga din maskin är det läge att kontakta din lokala plåtslagare om du vill ha en längre bandtunnel.

Motorutrymmet är ganska fullproppat. En tvåtaktsoljebehållare samt variatorskydd
ska precis monteras här.
Huven har breddats och höjts samt fått
lyset flyttat för att pipan ska få plats.
Huven är den enskilda grej vi lagt mest
tid på.

Soppapumpen är ett kapitel för sig. Totalhöjden på denna är betydligt högre
än vad platsen tillåter i den nya aluminiumtanken. Det blev att korta den så
gott det gick.

Styrstången fick ett ”stödlager” monterat på mitten. Ska du montera avgasfjädrar
så är det kanon att använda en rostfri tråd eller en elkabel för detta ändamål.

Det blev en rejäl hög med prylar över. Denna lilla
hög är bara en femtedel av det vi kasserat.

Framvagnen från ET 250:n har också den blivit ordentligt moddad för att passa på
F1000:ns framdel.
6-14/15

Luftburken är betydligt mindre än original vilket vi får hoppas kommer att fungera.
Framtida tester får utvisa hur det hela lirar.
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Själva skarven mellan nytt och gammalt är gjord med bultförband eftersom stål och
aluminium sällan går att sammanfoga via svets.

Tigsvets är en av de bästa maskinerna man kan ha i en verkstad.

Original F1000 pipan är omsvetsad samt fått sig en ljuddämpare från Biltema. Om
det kommer att fungera? Inte en aning.

Styrstången har precis blivit
helsvetsad lite här och var.

Tanken är en av de saker som vållat lite huvudbry. Men med lite svarvande, svetsande och kortande så fick vi till ett fungerande koncept.

22
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Vi har provat lite olika varianter på styrningen. Just detta utförande verkar kännas
ganska bra, men samtidigt så får första rejäla provturen berätta för oss vilka ändringar som måste göras.

Vår önskan var att få plats med allting under huven, men tidsbrist gjorde att vi helt
enkelt inte hade nog med tid för att stycka upp pipan ytterligare. Just detta att pipan sticker ut lite ger ju maskinen karaktär också.

Bakflärpen är som gjord för att
sitta där den sitter. Den täcker
också kylaren bak. Baklyset
sitter där som kosmetika tills vi
hittar ett original ET 250-lyse.

Dekaler skär man ut hos den
lokala dekalfirman. Vår heter
PS Expo och ligger i Orsa.

Styrstången ska vinklas om lite innan
vi är helt nöjda. En gassvets och några
minuter så är detta fixat.

Det gäller att ha tungan rätt i munnen,
gärna sin egen mun, och försöka klistra
dit de klistermärken man beställt. Det
kan också vara läge att låta ett proffs
göra detta eftersom resultatet alltid blir
bättre då.
6-14/15

Har man problem så åker man till sin lokala problemlösare Magnus som har svart
bälte i svarvning, bland annat.
23

När man ställer en original ET 250 bredvid vår ET 1000 ser man hur mycket vi ändrat på huvens layout för att få plats med allting.

Den går, den styr, den bromsar. Första riktiga
provturen väntar runt hörnet så fort vi får lite
originalgrejer vi saknar.

Det var länge sedan denna ET 250
vägde 170 kilo.

Kylarvattenpåfyllningen sticker upp i
huvens bakkant.

Kanske inte den snyggaste placeringen, men samtidigt den enda plats som fanns
till förfogande.
24
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Nu ska en Pro Armor säkerhetsbrytare
monteras, de komponenter samt verktyg som behövs är redo för uppgiften.

Säkerhetsbrytaren, varför är den inte standard
på alla maskiner?
Text & Bild Alfons Sundström

U

nder hela min ungdom hade så
gott som samtliga snöskotrar en
säkerhetsbrytare kopplat till en
utlösare som via ett snöre eller spirallindad lina omedelbart stannade motorn
om man ryckte lös denna. Det var då
ett krav att alla skotrar skulle ha denna
brytare och som mycket annat försvann
detta när vi fick nya regler i och med
EU inträdandet 1995. Nu är det tyvärr
enbart BRPs skotrar som har det som
standard (de har DESS kombinerat med
säkerhetslina) så vill man tävla med sin
maskin som inte är en BRP så får man
börja med att montera en sådan. Varför
man får sälja skotrar till vanliga brukare
utan nödstoppslina förstår jag faktiskt
inte, man får inte tävla under väl ordnade
förhållanden utan denna säkerhetsdetalj
men att nästan helt fritt köra runt i naturen går bra? Märkligt!
En del anser kanske att brytaren i gashandtaget ersätter en linutlöst dödare,
26

jag ser det som felaktigt baserat på händelser så sent som denna vinter. Det var
en mycket skrämmande incident som
tveklöst hade förhindrats om skotern
hade haft en säkerhetslina som använts
korrekt, gasreglagebrytaren är absolut
inte att lita på i alla lägen och den var
verkningslös när just detta inträffade.
Att använda en väl fungerande säkerhetsbrytare med lina är som att använda
ett bilbälte, lite bängligt första gångerna
men helt självklart efter en tid. Föraren
ska ha säkerhetslinan fastsatt i kläderna
hela tiden denne brukar skotern och när
föraren är längre från skotern än vad linan är lång ska skotern stanna, kan det
bli enklare? Att förse sin maskin med en
lin-nödstopp av hög kvalité är därför något jag starkt rekommenderar och därför tänkte jag beskriva hur man kopplar
in en sådan på en nyare maskin. Först
bara, enligt mig heter det inte ”dödmansgrepp” som många säger då det faktiskt

är själva gashandtaget som fungerar enligt den principen, lossnar(dör) greppet
om gashandtaget stannar skotern i de
flesta fall så det är död-mans-grepp om
man så vill. Nödstoppslinan eller säkerhetsbrytaren fungerar på ett annat sätt
då den inte utlöser om föraren(dennes
grepp) dör, det krävs att man lämnar
fordonet för att funktionen ska träda i
kraft. Så ”dödmansgrepp” är för mig ett
felaktigt namn på denna säkerhetsdetalj.

Olika typer av nödstoppar
En del känner viss motvilja mot nödtoppsbrytare och det beror ofta på att
det existerat en hel del lösningar som
hade dålig driftsäkerhet. Historiskt har
skotrar försetts med ett par varianter
av brytare och den som är utformad
som en klyka (användes av bland annat
Ockelbo) är faktiskt min favorit bland de
äldre.
Den fungerar än i dag riktigt bra men
ser kanske mer än lovligt gammal ut?
Den vanligaste modellen är dock den
med gummituta och spirallina, gummit
håller med sin begränsade spänst ner

en brytare som aktiveras när den rycks
lös.
Detta är en ganska medioker konstruktion som många kopplat ur när den
slutat att fungera. Den finns i vanligt
utförande där kontakten sluts när linan
rycks samt en som då bryter avsedda för
Arctic Cat. Oavsett utförande är denna
typ av säkerhetsbrytare så bristfällig den
endast duger till veteranskotrar, har man
en nyare maskin finns det mycket bättre
lösningar. De som jag föredrar liknar
till funktionen Ockelbos lösning men är
snyggare och modernare i sin design.
De är avsedda att monteras på styrstången och snart sagt alla som tävlar
med ATV brukar denna typ. Det finns ett
par olika märken men den jag valt heter
Pro Armor och dessa jag har monterat
på mina skotrar. Nu kommer vi till en liten
svårighet, de görs enbart som slutande
och därför kan man få lite problem vid
inkopplingen. Många nyare snöskotrar,
bland annat alla 4T, bör ha en brytande
kontakt när de nödstoppas. Är man riktigt tuff kopplar man bara in en slutande
kontakt mellan jord och tändningens
6-14/15

Att använda professionella crimptänger
är ett krav när man jobbar med fordonsel, denna tång används för oisolerade
kabelskor.

primär/givar-spole som då kortsluter
spolen. Frågan är om det fungerar bra
hos dagens maskiner som har en hel del
elektronik? Kan man skada något eller
störa spolen genom att koppla in brytaren? Jag har faktiskt inte tänkt ta reda på
det då det finns en annan lösning.

Inkoppling med ett
växelrelä.
Inkopplingen hos nyare maskiner som
kräver att man bryter en strömbana kan
ske med hjälp av ett växelrelä av standard 12V typ. Genom att låta snöskoterns spänningsmatning från exempelvis tändningslåsets utgång gå via plit
30 och plint 87a fungerar skotern som
vanligt tills reläet aktiveras. Det är viktigt
att man kopplar in detta från utgången
av tändningslåset och att plint 86 matas med plus samtidigt som 30. När
säkerhetsbrytaren aktiveras jordar den
plint 85 drar reläet och hela skoterns
elsystem kopplas från. Som överkurs för
fyrtaktsåkare kan man även förse vevhusventilationen med en elektiskt styrd
ventil inkopplad på plint 87. Den stänger
då till ventilationen och förhindrar oljespill när skotern är upp och ner eller
rullas lös från en fastkörning. Jag valde
att bruka ett så kallat minirelä som fungerar på samma sätt som ett standardrelä
men har andra märkningar på plintarna,
beteckningarna på dess plintar finns
kopplingsschemat. Nu har mina två Yamaha Apex haft dessa nödstoppsbrytare
inkopplad hela våren och det fungerar
utmärkt. Numera när skotrarna kastar
av föraren stannar de omedelbart, vilken
skillnad. Förr fick man vänta på att den
som lånat maskinen själv ska komma
på att en skoter som ligger på sidan
inte får olja oh den därför ska stängas
av. De skedde aldrig så till slut stängde
oljetrycksvakten av motorn efter cirka 30
sekunder, en halv minut utan oljetryck
alltså! Sedan kan man koppla ur stoppknappen på styret och därmed få en
säkrare skoter som inte stannar när man
av misstag dunkar i knappen under en
klättring. Men det är givetvis farmförallt
rädslan för gashäng som gör detta till
en nödvändig utrustningsdetalj som jag
alltid kommer att använda, vi har väl alla
sett Youtubeklippet när föraren fastnar under en skoter med fullt snurr på
mattan? För mig känns det även bra att
numera kan ingen pigg krabat på 2,5 år
obevakat starta skotern på Björnträsket,
linan sitter fast förankrat i mitt skoterställ
och kan inte glömmas i skotern när jag
kliver av likt en nyckel. Som sagt, varför
detta inte sitter på alla skotrar som säljs
har jag svårt att förstå.

Säkerhetsbrytaren monteras på styret
vilket är den enklare delen av arbetet,
dess sladdar passar bra i original kabelrör vilket ger en fabriksmässig installation.

En bit krympslang värms fast efter att kabelskon monterats, det ger ett gott skydd
mot korrosion samtidigt som det blir mycket snyggt!

Nu är det dags att koppla in sig i skoterns elsystem. På denna maskin klipper man
den bruna kabeln som alltså spänningssätts när tändningsnyckeln är påslagen, jag
väljer att använda kabelskor och inte kabelskarvar för att förenkla framtida demontering vid service.

Allt är klart så det är bara att montera ihop skotern igen.
Jag har på enklast möjliga sätt satt fast minirelät med buntband i kablarna från
tändningslåset, kan se lite “billigt” ut men det är en mycket driftsäker fastsättning

Skoteråkening är det roligaste som finns. Men
vägen dit är ganska ofta en mardröm.
Text & Bild Gurra Bergsget

D

et absolut sämsta med skoterhobbyn är att man måste
transportera skotrarna fram och
tillbaka mellan hemmet och fjällvärlden.
För mig som bor i Stockholm innebär det i runda slängar 10 gånger mer
vägtransport än skoteråkning. Att man
dessutom åker på vintern med ständigt
mörker, halka och snöstorm gör inte saken bättre. Nästan alla skoteråkare jag
känner har köpt stort och fint kåpsläp,
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och dessutom köpt personbil först och
främst med tanke på fjällresor. Det är en
bra lösning, men ibland skulle man vilja
få med sig fler skotrar. Till exempel vid
våra årliga resor till Riksgränsen. 140
mil. Enkel väg! Då känns det trist att
åka två och två i varje bil, bara för att
få med alla skotrar. Ett gigantiskt öppet
släp är en lösning, men eftersom stora
delar av våra vägtransporter går på salt
snarare än snö och asfalt så är det inget

alternativ. Jag har testat att köra kåplöst
från Stockholm till Hemavan, en gång.
Trodde verkligen inte att det fanns så
mycket som kunde rosta på en skoter,
men nu vet jag.
Drömmen vore en transportbil som
klarar de flesta resorna utan släp, och
som kan frakta fem skotrar, med släp,
då det behövs. “utan ramp får man lasta
mot en driva”

Europeisk Pick-Up
Jag gjorde en lista på vilka egenskaper
min skotertransport skulle ha. Det var

några saker som var absoluta måsten
för mitt transportfordon.
* Fyrhjulsdrift, det är sjukt branta backar
i fjällen ibland och sällan plogat då man
kommer mitt i natten.
* Plats för två lössnöskotrar, så man oftast kan skippa släpet.
* Skydd mot saltslasket för skotrar och
packning.
Dessutom skulle den helst vara dieseldriven för att hålla förbrukningen nere.
Så här långt var det inga större problem
att uppfylla önskemålen. Men, jag hade
ytterligare ett krav. Det krav som alltid
6-14/15

Det är extremt enkelt att ute i snödrivan byta utväxling på växellådan. Bara bort med locket och synkringen och byta drevet.

Två stycken 155 tummare ryms riktigt
fint. Synd bara att vi numera kör 174
tum. Fram med svetsen.

ställer till det, åtminstone för mig. Inköpspriset skulle vara lågt, riktigt lågt.
Amerikanska pickisar gick bort eftersom
man inte rymmer två skotrar skyddade
utan omfattande ombyggnad. Alla skåpbilar missade också målet, helt enkelt för
att lastutrymmet är för litet. Små europeiska lastbilar, som till exempel Transit
och Sprinter, har dock rejält stora flak,
men de är ovanliga med fyrhjulsdrift.

T4
Efter massor med måttande på skotrar
och googlande på flakmått kom jag fram
till att en gammal VW Transporter T4
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med långa flaket skulle räcka precis.
Dessa fanns med enkel visco-kopplad
fyrhjulsdrift, kallad Syncro, även om
begagnatutbudet idag är begränsat.
Modellen kom i början på 90-talet, och
tillverkades fram till 2003, sedan tog den
nuvarande T5 över. Det är en, i sammanhanget, smidig bil med bra vägegenskaper.
Mekaniken är synnerligen enkel och
robust. Dessutom är flaket större än
på de nyare T5. “2 155 tum ryms fint”.
Efter en hel del letande hittade jag en
Syncro med långa flaket och 2,4l dieselsnurra. På forumen varnade alla för den

sega dieseln utan turbo, men jag tänkte
i min enfald - “Hur dålig kan den vara?”
“Skitdålig” var svaret. Maken till
hemsk motor får man leta efter oerhört
länge. Den startar visserligen alltid, men
saknar alla likheter med moderna, bottenstarka dieselmotorer. Hur kunde VW
välja denna maskin då man hade världens bästa direktinsprutade turbodieslar i sortimentet? Effekten, 78hk, skulle
ändå kunna räcka till landsvägstransporter om man helt struntar i omkörningar.
Tyvärr visade det sig att ingenjörerna i
Wolfsburg kommit på ytterligare ett sätt
att verkligen förstöra bilen. Utväxlingen

är fullständigt galen, med slutväxel som
en dragracingbil med sina 5,31:1. I min
plan ingick att kunna åka lagligt med två
skotrar i motorvägsfart, men denna fördel är tyvärr omöjlig att utnyttja.
I 120km/h varvar motorn 3500rpm,
och med tanke på att rödmarkeringen
börjar strax över 4000rpm så blir det
lite påfrestande. Speciellt i en gammal
transportbil med ganska sparsam ljudisolering, om man uttrycker det snällt.
Enda fördelen är väl att man omöjligen
kan somna då man kör.
Ganska bra när man ibland åker över
100 mil på en natt.
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Det går ju utmärkt att lasta skotrarna själv,
så länge det finns en snödriva till hjälp.

Vad ni än gör, köp en 2,5TDi Syncro
istället, om ni hittar en!

VW Skoter Transporter
Resten av bilen fungerade verkligen
fint. Den enkla fyrhjulsdriften, tillsammans med diffspärr bak överträffade alla
förväntningar. Flaket var perfekt för två
155” Polarisar, en del packning och tillräckligt mycket reservdelar. Kapelltaket
visade sig lite för lågt, så styrena måste
vikas ned.
Lasthöjden ser skrämmande ut, men
man kan faktiskt lyfta upp en skoter på
två man, även om man är klen som jag.
Annars gäller det att hitta en snödriva att
backa mot.
Då lastar man enkelt själv. Kapellet har
smidig rullgardinsfunktion både bak och
på ena långsidan, så det är enkelt att
komma åt vid lastning och fastspänning.
Körmässigt liknar den en personbil,
till och med min syster kan fickparkera
30

den i Stockholm. Sist men inte minst så
går det att åka tre i enkelhytten. Inte så
komfortabelt, men ändå en bra möjlighet. Och tänk vad mysigt.

Nödvändig förbättring
Den största nackdelen med bilen var
den oväntat och overkligt låga utväxlingen. Tack och lov gick det att snabbfixa
en rejäl, om än inte perfekt, förbättring.
På nästa alla VW’s tvärställda växellådor
från 1980 och framåt så kommer man åt
femte (och eventuell sjätte) växel direkt
innanför kåpan som vetter mot vänster
hjulhus. Efter lite internetsökande kunde
jag konstatera att VW, som de flesta tyska företag, ogärna ändrar en fungerande
standard. Det visade dig att axel-avstånd
-diametrar och splines är identiska i nästan alla lådor, och därför möjligt att byta
utväxling på femte växeln utan att ta isär
lådan.

Jag hittade drevsats från en sexväxlad
T5 Tdi som var en riktig överväxel med
sina 0,62:1. Men den skulle jag sänka
varvtalet till círka 3100rpm i 120km/h,
långt ifrån perfekt men en ordentlig fördel
om man vill behålla hörsel till pensionen.
Dreven tog närmaste VAG verkstad hem
på en dag, och monteringen gick lika enkelt som planerat ute i solskenet på en
grusparkering. Växellådan kommer man
lätt åt från hjulhuset som ni kommer ihåg.

Framtida ombyggnader
Det är fortfarande högre utväxling som
står först på listan. De bensindrivna Syncro-bilarna hade mycket bättre slutväxel,
och om jag plockar över 0,62-dreven i
en sådan låda blir det riktigt bra. Jag har
skaffat en växellåda som ligger och väntar
på bättre väder för transplantation. Kanske bör man passa på att uppdatera till
en bättre motor samtidigt? Helst en liten,
lätt och stark tdi. En fyrcylindrig borde

passa då växellådorna har bultmönster
även för tvåliters bensinare. Samtidigt
måste något göras åt flaket. Två stycken
155” rymdes precis, men nu åker jag
och flera vänner 174”. Dessutom var ju
kapelltaket några centimeter för lågt. Initialt tänkte jag modifiera befintligt flak, och
även göra det tippbart.
Nu lutar det mot byte av flak istället och
fast, men låg montering samt en ramp.
Jag har påbörjat förlängning av ramen,
men upptäckte genast något som hoppar
längst upp på åtgärdslistan. Kapellet har
skyddat skotrar och packning från salt,
men resten av bilen har börjat förmultna.
Om min perfekta skotertransportör ska
bli verklighet måste jag återuppväcka
mina 10 år gamla, och mycket tveksamma, svetskunskaper. Men får jag ordning
på bilen så sitter nog svetsningen igen.
Ingen dålig plan om man tänker efter. Vi
återkommer i ämnet när framtiden fått utvisa hur det hela artar sig. Vi syns.
6-14/15

med en skoter som är så här
kraftfull, funktionell och följsam så
finns det inga begränsningar.
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snö och tuff terräng, för att uppfylla
även de mest krävande förarnas önske
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10 - 15 februari var det drag på allvar i Saxnäs när XX Freeride Camp arrangerades för andra
året i rad. Ett snöskoterevent – bara för tjejer. På plats fanns 60 skoterintresserade deltagare och
comeback gjorde inspirationskällan och backcountryproffset Stephanie Schwartz från Revelstoke i
Kanada.
Text Erika Lindblad Foto: Joakim Kostet

D

en dynamiska duon Erika Lindblad och Caroline Ohlsson ligger bakom skotereventet som
nu arrangeras för andra gången. De två
X-en står för de kvinnliga kromosomerna
men är också Erika och Carolines signum. Målet för XX Freeride Camp var,
och är, att öka intresset för friåkning
med snöskoter hos kvinnor.
Fjolårets XX Camp blev en framgångssaga, inte minst eftersom en av
de stora förebilderna i backcountry och
friåkningsvärlden, Stephanie Schwartz
från Revelstoke i Kanada, gästade och
gav tips och råd hur du blir en bättre friåkare på snöskoter. I år var inget undantag, snarare tvärt om, intresset för att
delta på evenemanget ökade markant.
Från fjolårets deltagarantal på ett fyrtiotal tjejer växte delagarlistan till sextiotalet
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tjejer på årets event. XX Freeride Camp
2015 blev fullbokat på under 4 minuter.
Stephanie Schwartz gläds åt framgången och säger.
-I want to get these girls so excited
about snowmobiling and progression in
the sport. To see the excitement of the
girls makes my heart happy. There is
such a difference with the girls attending
camp, so willing to learn and excel. XX
Camp is second to none and has blown
my mind with the interest and excitement, säger Stephanie Schwartz om sin
upplevelse av eventet.

Deltagare från när och
fjärran
-Vi är glada över intresset som visats
för Campet, men även generellt i branschen, sedan vi startade XX Freeriders i

fjol har flera andra tjejevent arrangerats
vilket tyder på att vår vision att sprida
glädje och självförtroende bland tjejer
som kör skoter lyckats, säger en av intiativtagarna Caroline Ohlsson.
Likt ifjol pågick två kursomgångar från
tisdag till söndag. Nytt för i år var att de
båda tillfällena delades upp i en nybörjarkurs och en mer avancerad. Mellan
den 10 och 12 februari var det nybörjarna som ville testa på skogs- och friåkning som var på plats och mellan den
12 och 15 februari gavs de med körvana
och de som behärskar grunderna chansen att ytterligare utvecklas i sin körning.
Campet lockade deltagare från Kiruna
i norr till Stockholm i söder, samt deltagare från när och fjärran, bland annat
från Svalbard i Norge och Rovaniemi i
Finland. Att ryktet om XX Freeride Camp

spridit sig i hela Skandinavien och även
fått stor uppmärksamhet i Nordamerika
är fantastiskt.

Schwartz coachar
Deltagarna delades in i mindre grupper
och Stephanie roterade mellan för att
ha möjlighet att coacha tjejerna utifrån
deras individuella körförmåga. Trots
att pudret lyste med sin frånvaro kämpade tjejerna tillsammans i snön utan
problem. En övning på nybörjarcampet
var bland annat en slalombana där uppgiften var att ”pudersurfa” mellan utstakade pinnar.
-De flesta nybörjare är duktiga på att
svänga åt ett håll, men har svårare att
styra över till nästa. Med en slalombana tvingas de att fokusera på att få till
svängar åt båda hållen, vi startar med
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Säkerheten först. På ankomstkvällen fick deltagarna se en film om lavinsäkerhet och Stephanie gick i genom vilken utrustning som är lämplig för backcountryåkning.

Redo för avgång. Eventet arrangerades på Saxnäsgården Hotell & Konferens som
är en komplett anläggning med hotell, vandrarhem, restaurang, butik, konferens,
bad, massage- och Spa-behandlingar.

Hela gänget samlat innan
gruppen delas i tre och åker
till olika ställen. Stephanie
roterar mellan grupperna.

Teamwork på högsta nivå. Randi Risdal
hjälper Sofia Nilsson ner från branten.
Det är inte alltid enkelt att hitta tekniken för skråkörning. Linn Lundberg gör ett
försök med en Summit 163” T3. Stephanie ger instruktioner i bakgrunden.

XX Campen är så mycket mer än bara skoter, här hittar tjejerna vänner för livet.
Sidehill Saturday, Malin Lindgren på sin
Summit 154”

Tjejerna bakom XX Freeriders. Stephanie Schwartz, Erika Lindblad och Caroline
Ohlsson.
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Pia Kolehmainen övar på så kallade
”elevators”, guiden Kim Degerman
coachar i bakgrunden.

Även i år bjöds det på många skratt i samband med roliga fastkörningar.

Tjejerna hade XX-missions under Camp 2, ett var ”ta en bild med hela gruppen på
skrå i samma sluttning” - här sätter gula teamet högsta poäng.

Färgglatt! Elaine Karlsson visar hur
man gör på sin Polaris.

Påfyllning av energi och en välförtjänt paus. Saxnäsgården serverade lunch på fjället varje dag.

SCS Unlimited har stått för designen
på arrangörernas skotrar, till vänster
Erika på sin Ski-doo Summit 154”
och till höger Caroline på sin Ski-doo
Summit 163” T3.
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Caroline Ohlsson surfar
runt i pudret i sin Skidoo outfit, väl matchad
med skotern.

Erina Danielsson, Stephanie och Sofie Hagelberg testade Instagram-ramen och
ställde sig bakom budskapet ”Having a blast at XX Freeride Camp!”

Viktor Lindblad och Johan Lundström,
guider för team orange, planerar dagens körning.

stora mellanrum och minskar sedan avståndet så svängarna blir snävare och
snävare. Detsamma gäller för tjejerna
i den avancerade gruppen, de flesta
skråar bättre åt ett håll än ett annat, vi
övade därmed på att enbart skråa åt det
”obekväma” hållet, förklarar Stephanie.

Hög säkerhet
I vanlig ordning kännetecknades båda
Campen av prestigelöshet, glädje och
självförtroendeboost. Alla tjejer peppade och hjälpte varandra - teambuilding på hög nivå. XX Freeride Camp
är så mycket mer än bara snöskoter
– här möts personer med samma intresse som sedan blir vänner för livet.
Välkomstmingel, middagar, skoterquiz,
bad, bastu, välfyllda goodiebags, poolhäng och XX uppdrag band ihop upplevelsen för deltagarna i Saxnäs.
-Stämningen var på topp och vi kan
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Alla tjejer på Camp 1.

inte annat än längta efter att få träffas
igen och arrangera fler event. Det är så
imponerande med alla tjejers ekipage,
färgglada skotrar, matchande outfits
och den passion som finns för sporten.
Kämpaglöd och girlpower är ledord som
räcker långt för att beskriva XX Freeriders, säger Erika Lindblad. Bortom allt
roligt så var den personliga säkerheten
högst prioriterad. Bägge Campen inleddes med en säkerhetsgenomgång där
tjejerna fick se en säkerhetsfilm och
bekanta sig med vilka risker som finns
i sporten. Stephanie gick även igenom
alla delar i en komplett lavinutrustning.

Provkörning erbjöds på
plats
Grundregeln för att delta på Campet
var att alla tog med sig egen skoter
och egen utrustning. En gräns på minst
144” mattlängd på skotern sattes för att

understryka att det är friåkning som gäller. Per Lindblad, från Lindblads Motor i
Vilhelmina är en av sponsorerna bakom
eventet, skötte markservicen och lånade
ut maskiner för provkörning och är imponerad över den effekt XX Freeride
Camp fått bland tjejer.
-Det är alltid kul att få provköra ”på
riktigt” och under en längre stund än på
en inhägnad bana, annars är det svårt
att veta vilken maskin som passar en
bäst, säger Åsa Eriksson, deltagare från
Umeå.

Inte helt fritt från
Y-kromosomer
XX Freeride Camp är som sagt dedikerat till tjejer, men utan de nio killarna som
hjälpte till att guida, lyfta, coacha, filma
och fota så skulle det bara vara hälften
så roligt. XX Crew består av ett filmteam,
en fotograf och sex killar som stöttar och

delar med sig av sina skills på skotern.
Erika och Caroline delar åsikten att den
bästa träningen får alla genom att köra
tillsammans med personer som inspirerar
och kan lära ut, oavsett om det är en bror,
pojkvän, kompis, pappa eller en annan
kvinnlig friåkare. XX Freeriders uppdrag
handlar om att inspirera tjejer att fatta
tycke för friåkning – den målsättningen
är med råge uppnådd. Det ger mersmak
att integrera tjejer och killars åkning tillsammans. När självförtroendet finns att
utmana sig tillsammans med andra tjejer,
så finns modet att göra det – utan tvekan
- med Y-kromosomerna också.
XX Freeride Camp är en av vinterns
höjdpunkter. Det brukar inte vara svårt
att i efterhand berätta om allt roligt som
hänt, alla fastkörningar, allt skratt - det är
snarare svårt att acceptera att det gick så
fort, är slut och veta att det är ett år tills vi
får träffa både bekanta och nya ansikten
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Blå himmel och milsvis med orörda fjällsluttningar, Erika Lindblad
försöker få till tekniken på ”skrå”.

Alla tjejer på Camp 2.

Marielle Dahlberg sätter en snygg linje
i branten.

Varmt kaffe och en öppen eld gjorde gott.

Campet var inte helt fritt från Y-kromosomer. XX Crew bestod av nio killar som
hjälpte till med coachning, filmning och foto under veckan. I mitten tjejerna bakom
eventet, Stephanie Schwartz, Erika Lindblad och Caroline Ohlsson.

Josefine Westberg trotsade det tunga föret och satte pudersvängarna klockrent.

på XX Freeride Camp igen. Därför finns
det stor chans att möta Erika och Caroline vid fler tillfällen under säsongen med
deras två rosa X och grymma Crew.

Kort om Stephanie Schwartz
och hennes skoteråkning
Stephanie började köra skoter redan
som femåring. Att vara född och uppvuxen i ett av världens snötätaste områden
innebär att hon haft de bästa förhållandena man kan tänka sig när det kommer
till skoteråkning.
Schwartz arbetar med uppdrag för
BRP i Kanada, samtidigt som hon är representant för ABS lavinutrustning. Vid
sidan av det försörjer hon sig på att vara
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instruktör på ”ladies clinics” i British Columbia och USA. Det går inte att undvika det tydliga mönstret att alla hennes
arbeten förknippas med hennes skoterintresse. Den här säsongen har hon
mycket på gång. Förutom hennes resa
till Sverige är hon fullbokad som coach
på event runt om i Nordamerika. Hon
kommer att ha många ”one on one” –
kurser där hon kör skoter med enskilda
individer under en hel dag.

Kort om Erika Lindblad och
Caroline Ohlsson
De två tjejerna bakom XX Freeriders har
båda snöskoterintresset som en naturlig
del av livet.

Caroline introducerades till motorvärlden tidigt. Hon har sysslat med både
enduro och skoterfolkrace, samt att hon
under sommaren håller igång motorintresset med folkrace.
Caroline arbetar som säljsupport på
BRP i Umeå - vilket hon trivs med då
hela hennes vardag därmed kretsar
kring snöskotrar. På helgerna spenderar
hon gärna tid i Hemavan på skoter.
Erika är uppvuxen i en familj där först
farfar var, och pappa är, Ski-doo återförsäljare i det egna företaget Lindblads
Motor i Vilhelmina. Lindblads Motor
grundades 1967 så intresset för snöskoter har alltid funnits där. Förutom att
vara engagerad i Lindblads Motor arbe-

tar Erika som kommunikatör på gruvbolaget LKAB.
- Vi är själva överraskade över vilken
stor grej XX Freeriders blivit, men innerst inne är vi stolta över eventen vi arrangerar eftersom feedbacken är övervägande positiv. När tjejerna åker från
Campen med ett leende och vill boka sig
på nästa års event redan nu, då vet vi att
vi gör helt rätt och det ger oss energi
att vara ”back in business” säsong efter
säsong, säger Erika och Caroline.
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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.

YAMAHA JACKETS & PANTS

made by SCOTT

www.yamaha-motor.se

UTBYTESCYLINDRAR - UTBYTESVEVAXLAR - PACKNINGAR - KOLVAR
Polaris - Arctic cat - Lynx - Ski doo - Yamaha
TILL NÄSTAN ALLA MODELLER I LAGER

UTVYTESCYLINDRAR
från 2995:-

UTBYTESVEVAXEL
från 5200:-

V-FORCE 3
från 2995:-

PACKNINGSSATSER
från 695:-

WISECO KOLVAR
från 1100:-

WWW.MOTORHUSET.COM

WEBSHOP

snabbt, smidigt
och när du vill!
-------Vårt populära
utbytessystem av
cylindrar och
vevaxlar.
För mer information
se vår hemsida.

ODENSKOGSVÄGEN 35 ÖSTERSUND : 063-57 00 20 : WWW.MOTORHUSET.COM : INFO@MOTORHUSET.COM

Redan i våras bestämdes att årets långtestare
skulle bli en Summit 174.
Text och bild: Daniel Orevi

V

id beställningen hade vi möjligheten
att välja en svart eller en gul skoter.
Svart är ju alltid ok men lite tråkigt
och färglöst. Den gula var dock väldigt gul
och färgglad, kanske lite för gul för min
smak men om vi utgår från en gul skoter och dekalar den så kan det bli riktigt
snyggt, tänkte vi.

Dekalkit
För ett antal år sedan var det nästan bara
tävlingsskotrar som dekalades men på
senare år har det blivit populärt på nästan
alla typer av skotrar.
Samtidigt har materialet utvecklats
enormt mycket och det är nu enkelt att få
till en egen design och montera själv om
man så önskar. Det finns många företag
som säljer helt färdiga kit eller hjälper till
med personliga layouter.

Swetown
Vi vände oss till Michail Eliasson på Swetown Reklam AB i Östersund för att diskutera möjligheterna för vår Summit 174.
Förutsättningarna gjordes upp och vi
skickade några loggor till deras designer
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Pär Häggström som fick fria händer att ta
fram ett designförslag till oss.

Design
På utlovad tid mailade Pär ett genomarbetat
förslag som var riktigt bra. Vi funderade en
liten stund och bestämde sedan att ta Pärs
förslag rakt av. Layouten skickades till printning och hela dekalarket producerades och
skickades till oss.

Förberedelser
Vi tittade först på instruktionsfilmerna på
Swetowns hemsida och satte sedan igång
med projektet. Vi hade hjälp av Thomas och
Classe som är händiga killar men de hade
aldrig monterat dekaler på en skoter förut.
Avmontering av gamla dekaler, särskilt gamla var de förstås inte på en spritt ny skoter,
gjordes utan problem med hjälp av värmepistol. Lite gammalt lim tvättades bort med
rödsprit. Vi monterade även bort lyftbågen
bak för att komma åt tunnelsidorna bättre.

Montering
Sedan var det bara att sätta dit dekal
efter dekal och få dem att passa ihop

så bra som möjligt med mönsterpassningen. En stor fördel med ett högkvalitativt dekalkit som Swetowns, är att när
en dekal hamnar lite snett är det bara att
dra bort den igen och börja om. Dekalerna är starka och stabila och tål den
behandlingen. Man ser bara till att inte
smutsa ner limmet så går det bra att
testa sig fram till bästa passning.

att få se ännu mer nya grepp inom dekalstyling av skotrar framöver.

Skador
Om en dekal lossnar i en kant kan man
testa att värma och trycka tillbaka den
med skrapan igen. Om det inte går kan
man alltid beställa en enskild dekal och
byta ut den skadade.

Tålamod är bra

Resultatet

Det är många dekaler och det tar en
god stund om man vill göra det noggrant. Man arbetar med en skrapa och
pressar ut alla luftbubblor och går efter
med värmepistol så att alla dekaler fastnar rejält efter alla kanter. Några dekaler
skar vi ner något för att få bra passning.
Särskilt tunnelsidorna skars för att följa
tunnelförstärkningar och få en snygg
placering. När allt var klart gick vi runt
skotern ett varv till med värmepistolen
och skrapan och såg till att alla dekaler
verkligen fäst ordentligt.

Vi är mer än nöjda med vår skoter. Den
blev riktigt fräck, färgglad och fortfarande gul men inte alls för gul som vi tyckte
den var original. Man ser ju också vårt
firmanamn vilket vi tycker passar bra. Du
kanske hellre vill ha namnet på din tjej,
hund eller svärmor på din skoter och då
är det ju bara att beställa det. Swetown
kan säkert fixa alla önskemål. Nu hoppas jag bara att min åkning blir lika frän
som skotern men det kan nog inte ens
Swetown ordna.

Plusmeny

Mer info finns på:
www.swetownreklam.se

Idag går det mot att fler och fler delar
på skotrarna dekalas, såsom kompletta
tunnlar, a-armar och skidor till och med.
Det mesta kan fixas och även om utvecklingen redan gått långt kommer vi säkert
6-14/15

Avdekalning med värmepistol.

Väldigt gul skoter tvättas med T-Röd för
att få bort smuts och fläckar.

Bortmonterat bakre handtag
underlättar.

Tunnelsidorna
krävde lite tillskärning för bra resultat.

Gå runt ett extra varv med skrapa och värmepistol.

En snygg skoter som
gör sig bra i snön.
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Du som har Sveriges värsta Yamaha Viper ska
titta hit nu.

H

ar du tänkt till lite extra genom
att ha pimpat till din maskin å det
grövsta? Tveka inte att maila hit
en bild på dig själv och din maskin.
Du ska vara en privatperson och ha
en Yamaha Viper av valfri modell som är
ombyggd enligt konstens alla regler.

Har du trimmat, målat, byggt eller pimpat? Hör av dig NU!
Du har möjlighet att vinna massor av
fina originalgrejer från Yamaha. Naturligtvis så får också pristagarna ett alldeles eget reportage i SnowRider
Maila till bjorn@snowrider.se

11-12 februari åkte Snöfos styrelse samt VD:n
Per Johansson till Hemavan för att ge Per en
inblick i hur det är att köra snöskoter.

G

änget hade tillgång till skotrar
av alla fabrikat, som de åkte ut
på fjället med, detta för att få
bred insyn i marknadens utbud. Förutom
att lära sig att köra skoter så var detta
ett perfekt tillfälle för Per att lära känna
styrelsen under trivsamma former, något
som är viktigt för att få ett så bra samarbete i branschföreningen som möjligt.
Eftersom det har varit väldigt skiftande väder så var även underlaget väldigt
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ostadigt, speciellt här, där det i princip
endast var vatten.
- Det gällde att ha drag i motorn och
hög fart, så kom man över utan problem,
säger Per Johansson och fortsätter.
Skoterutflykten blev mycket bra och jag
har full förståelse för tjusningen med
snöskoterlivet. Inblicken i skoterkulturen
är mycket värdefull att ha med sig i det
fortsatta arbetet som VD i branschföreningen
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ATV / MOPED / MC / SKOTER / VERKSTAD

Premiär för Lynx

Kommer in i butiken under oktober

25 år i branschen!

Vår utökade butiksyta är sprängfylld med nyheter och fynd, likaså
webshopen i vanlig ordning!
Vi har allt för skoteråkning!

Välkommen in!
www.STENMARKSMASKIN.se

Tfn 0954-10 666

LYNX 2015

Test av Airoh Aviator
2.1 Carbon
Av: Daniel Orevi

E

fter att ha åkt i diverse hjälmar
av billigare varianter såväl tunga
som riktigt lätta ville vi i år satsa
rejält på en hjälm som skall få hänga
med ett bra tag framöver. Valet föll på
Airoh Aviator 2.1. En extremt lätt, riktigt
fin och mycket dyr hjälm.

Vilket paket!
Airoh har på denna hjälm gjort som Apple gör med sina produkter. Man paketerar produkten i en påkostad och läcker
kartong. Det skall kännas exklusivt och
dyrt från första stund och det lyckas de
med. Hjälmen ligger i en påse av finaste
tyg som ligger i en snygg praktisk väska
med påkostade brodyrer, dragkedjor,
bärremmar, förvaringsfack och tillbehör.
Jag gillar det. Det blir automatiskt så att
man är mer rädd om sin fina hjälm och
jag är säker på att om man sköter om
denna så kan den hänga med ett bra
tag.

Ventilering
Hjälmen är designad med ett rejält system av ventileringskanaler som gör att
den i mitt tycke blir lite kall tidigt på vintern. Vill du minska på ventilationen skruvar du dit de medföljande täckbrickorna
ovanpå hjälmen och jag har även tejpat
igen några ventileringshål i fronten. Det
är förstås helt individuellt hur mycket
man fryser eller hur tjock hjälmhuva man
har på sig under hjälmen.

Tillverkad i kolfiber och förimpregnerad aeronautisk kevlar
med Multi Axial-system, formade och härdade i hög temperatur. Allt för att uppnå den exceptionellt låga vikten,
från 950 gram.

Medföljande väska är onödigt mycket
påkostad. En enklare väska kanske
kunde få ner priset lite?

Detaljer
Alla detaljer är genomtänkta och har
högsta möjliga kvalitetskänsla. Materialvalen lämnar inget övrigt att önska.
Ett GoPro-fäste som är formgjort för att
passa perfekt ovanpå fontanellen följer
med. Vi gillar det efter att ha haft några
hjälmar där man inte tänkt på denna detalj alls.

Säkerhet
Det sitter monterat ett system med
säkerhetskindkuddar som kan tas ur
utifrån för att lättare ta av hjälmen om
föraren kraschat hårt. Dubbla D-ringar
används till hakremmen och det är alltid det säkraste stängningssystemet.
Om du inte är van med det utan använt
42

snabbspänne så kan det vara lite omständligt initialt men när man väl lärt sig
handgreppen går det fort och enkelt att
ta på och av hjälmen.

Utseende
Det finns några riktigt snygga färgsättningar på denna hjälm och eftersom jag
räknar med att ha den ett tag framåt ville
jag ha en ganska neutral färg som fungerar till alla typer av kläder.
Det blev en svart med lite grafik på. I mitt

tycke är detta en av de snyggaste, tuffaste hjälmarna på marknaden.

mer du att bli nöjd för här finns inget att
klaga på.

Slutsats

Material: Kolfiber och kevlar.
Inredning: urtagbar och tvättbar inredning som är antiallergibehandlad.
Vikt: från 950 gram vilket känns superlätt
Storlekar: XS = 53-54, S = 55-56, M =
57-58, L = 59-60, XL = 61-62
Rek.pris 6199:-

Vi ger hjälmen högsta poäng. Enda
nackdelen är förstås priset. Här får du
vad du betalar för.
Är det värt det? Det kan bara du själv
svara på. Vi rekommenderar att du köper en kvalitetshjälm som du alltid använder när du åker skoter.
Om du väljer Airoh Aviator 2.1 kom-
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Få saker i livet är så jobbiga som att lyfta en
snöskoter i tid och otid, oavsett anledning.
Text&Bild Friström

J

ag har testat det mesta då det gäller anordningar ämnade för att göra
livet lättare för oss som ska flytta
snöskotern av olika anledningar. Antingen ska man in eller ut ur garaget eller
upp eller ner för en ramp. Vissa gånger
vill man lyfta skotern för att skydda det
fina garagegolvet, andra gånger så kanske det inte är läge att starta skotern
då den står sommarförvarad. Oavsett
så finns det ju massor av lösningar för
detta. De flesta innebär att man måste
lyfta upp skidan och på något sätt pilla in
en hjulförsedd dolly av något slag under
denna. Att både lyfta samt pilla in denna
anordning är inte det lättaste. Att sedan
skidan ramlar av denna mojäng vid för44

sta tröskel eller sandkorn är snarare en
regel än ett undantag. Jag har egentligen inte hittat en enda lösning som är
klockren för detta vardagliga problem.
Förrän nu.

Från verkstad till butik
Efter att vi gjort en nätt tripp till grannbyn
och företaget M pro insåg vi att de slagit
huvudet på spiken och hittat lösningen
på alla problem då det gäller att frakta en
skoter på strävt underlag utan att repa
detta eller förstöra styrstålen.
De har tagit fram en extremt smart anordning vid namn Mover som man helt
enkelt ”bänder” på skidan utan att behöva krångla och lyfta det minsta. Med ett

enkelt handgrepp som tar två sekunder
per skida så sitter dessa hjul stenhårt
fast på respektive skida, utan att hoppa
snett eller ramla loss. Med dessa två
”Movers” kan du faktiskt starta skotern
och åka omkring på asfalten, grusvägen,
garagegolvet eller ladugolvet vilket är extremt praktiskt för exempelvis en skoterhandlare som ska köra in en maskin från
förvaringsskjulet över asfaltsgården in i
butiken eller verkstaden.

Problemfritt
Ska du kanske köra upp maskinen på
logen, in i garaget, ladan, eller annat förvaringsutrymme så är dessa ”Movers”
helt fantastiska. De sitter kvar även om
du kör över en tröskel eller liknande. Ska
du exempelvis lasta skotern på den tippbara vagnen är detta tillbehör fantastiskt
bra. Konstruktionen är robust och har

solida gummihjul samt är svensktillverkad. Det gäller att du vet vad du har för
skotermodell eller skidsort, sen är det
bara att höra av sig till M pro på
jan@moraproducts.se. Vill du bli återförsäljare för dessa Movers är det bara att
höra av sig till samma adress.
Efter en ordentlig demonstration från
M pro är jag helt övertygad om att detta
är det enda alternativet för dig som vill
flytta runt skotern problemfritt och enkelt. Dessa Movers från MCM passar
Blade, DS3, DS2, CA Pro, Viper med
flera och kostar 1800:- samt finns för
leverans omgående.
Kontakt
Hör av dig till jan@moraproducts.se
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Med en enkel manöver där du ”bänder” på dessa hjul, så sitter dom där dom sitter utan någon risk att ramla loss vid minsta sandkorn.

I dag finns dessa Movers till Blade, DS3, DS2,
CA Pro, Viper med flera och kostar 1800:-

Det sitter några piggar i bakänden som suger fast skidan i anordningen vilket i sin
tur gör det omöjligt för skidan att halka loss.

Vem har sagt att katter är rädda för vatten? Foto: Pierre Söderlund.
En helt vanlig dag i Gördalen! En aningens snö som alltid. Ibland tar det tvärstopp åt båda håll. Husvagnen är vårt
älskade insnöade gömställe. mvh Nina

Här är vår dotter Felicia som bara skulle
hoppa av skotern en sväng. Vände mig
om och hon var borta, hittade henne
här. Över en meter snö, hon står på
marken.

Under snöhögen står
RMK:n gömd.

Sofia Wennergrund. En bild på Sånfjället på stugaltanen innan en långfärd på
skoter med grabbarna!

Anders Sundqvist drar
en skön drivvändning i
Stora Blåsjön.

En skön dag i Hoting-skogarna med
mycke snö! Lars och Emil Ericsson på
bilden och Dennis Lindman bakom kameran.

Bra med Snö i Klimpfjäll.
Foto: Christian Hed.
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Micke Larsson och Niklas Rosén lever
livet på skrå i Gördalen.

15 förväntansfulla brudar på pusshållplatsen!
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Har du fina skoterbilder du vill dela med dig av? maila till: klockar@otlas.se

Erik Oskarsson. Skoterbilder från SnowRiders “körafast camp” i Sälen.

Kanon dag i Gördalen
Fredrik o Mats

Hillclimb i Hemavan 7 februar i år, noe
dårlig vær men et bra arrangement var
det. Det er min Axys å til venstre står
Jonas Høgli i midten Jørgen Solli og til
høyre står Lars-Johan Hovind.
Hilsen Jim Øyen.

Jim Øyen på sin Axys 2015 i
fantastiskt vintervær.

Mattias Olofsson är ute på en kvällstur i
en magisk solnedgång i Klimpfjäll.

Andreas Tjäder. Bilder från skogarna kring Arvidsjaur.

Fredrik Holmgren. Lite selfies från köra
fast campet i Sälen för nån vecka sedan.
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En tiltande m8000
skulle vara nåt.
Text&bild Johan Kihl

N

ågra veckor har gått och ett barn
har blivit fött, för min del betyder
det, dåligt med skoteråkning. Efter tre veckor hemma som Pappa fick jag
i alla fall till en dag ämnad fjället. Satte
mig i bilen kl 03:45 i Stockholm med sikte
på Mora för att plocka upp skotern och
vidare till Sälen. Vi valde att utgå från SP
Aktivitetscenter i Transtrand och träffade
på parkeringen ett gäng glada proffs. LimaTarzan tog täten och Micke Ljungberg
tätt efter. Vi amatörer gjorde allt vi kunde
för att hänga på det rutinerade gänget.
Nog om sällskapet. Allra bästa förutsättningar väntade på oss på fjället. Massor av snö och orörd terräng. Arcticen
kändes lika ny som förra gången jag satt
på den, jag fick ju bara några dagar på
den sist. Mina önskemål förra gången
jag körde var att jag skulle bytt skidor och
framvagn då de inte infriade förväntningarna. Jag håller mig kortfattad och konstaterar att så blev inte fallet.
Irriterad över hur dåligt skidorna styr
gör jag så gott det går för att hänga med
de rutinerade förarna. Micke Ljungberg
åker på en M6000 153” och har även han
åsikter om skidor och framvagn, irriterande nog har han absolut inga problem att
kasta runt den och klättra i den mest oländiga terrängen. Jag jobbar på med min
800 (Inte 600, jag är ju hetero) och får till
det lite bättre under dagen när självförtroendet sakta kommer tillbaka men känner
att jag har en lång väg att vandra. Motorn
går som vanligt hur fint som helst, med
min bristande rutin går aldrig funderingarna åt att kitta variator eller något annat
som rör motor eller transmission.
Jag brottas med skotern, den känns
inte så smidig som jag skulle önska. Blir
inte gladare över att Tarzan talar sig varm
om att hans original m8000 med 35”
framvagn och Powder Pro skidor ”är så
sjukt lättkörd och smidig”, orden ekar i
min slutkörda kropp. Jag har bestämt mig
för att jag ska göra allt för att få till min
egen maskin.

Solidworks
En tanke är född i huvudet, smal framvagn och skidor är redan givet, men jag
48

vill göra något mer. Har sett bilder på Ice
Age Pro-motions kit som ger en tiltande
bakre sax precis som Ski-Doo’s T-motion.
Jag har länge varit sugen på att lära mig
att rita 3D-CAD så jag gör slag i saken,
det är dags.
Solidworks är inte det billigaste programmet men jag får låna en dator av en
vän som ritar i jobbet. Går igenom någon
grundläggande medföljande tutorial och
börjar känna att jag bemästrar de vanligaste funktionerna. Jag tänker inte gå
igenom hur man ritar just nu, det får bli
i ett senare nummer. Men här är ett av
de första utkasten, något förenklat för att

kunna fräsas fram i en styrd fräs någorlunda billigt.

Tilta ikapp
Jag jagar på en vän för att få den framkörd men det går trögt. Börjar fundera
över alternativa sätt att framställa den
och även hur man ska kunna göra det lite
billigare. Nya idéer kommer upp i huvudet
och nu sitter jag här med några bitar vattenskuren aluminium som behöver några
borrade hål för att vara färdig att montera
för test på skotern.
Min variant, Kihltech Tiltmotion, kom-

mer att tillåta bakre saxen att tilta 3 grader, alltså 1 grad mer än en Ski-Doo.
Passar på att göra en variant som passar på Lynx, ivrigt påhejad av min vän,
den rara raggaren Per Hängpung som
skriver om sin Boondocker på sidan 58.
Nu ska vi tilta boggis ikapp!
Några mått har blivit justerade men den
färdiga produkten är snart här. Intresset
för den tiltande saxen har blivit stort så
förhoppningen är att vi ska kunna tillverka
ett helt gäng för att göra intresserade
vänner glada. Med lite tur finns den även
att köpa hos några återförsäljare inom
några veckor.
6-14/15

Med några kvällar tillsammans med programmet
Solidworks så knåpade jag
ihop en egen T-motion.

I dagsläget håller vi på att prova fram denna tiltande sax till Lynx och Arctic Cat.
Dettta för att få en mer lättsvängd maskin.

Vintern kom av sig lite för mig då ett barnafödande kom
emellan. Jag tyckte för övrigt att förlossningen inte alls var så
jobbig som det sägs. Då har ni aldrig varit riktigt förkylda.
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Bärbar GPS med
4” färgpekskärm
och mångsidig
funktionalitet.
Denna stöttåliga
och vattensäkra GPS
fungerar utmärkt i alla
väder, såväl på land
som till sjöss.
Av: Martin Urverk

P

ekskärmen är lättavläst med
tydliga färger, även i solljus och
mörker. Oavsett om du befinner
dig ute i vildmarken eller inne i city, kan
du lita på att GPS-mottagaren snabbt
lokaliserar satelliterna och levererar en
vägbeskrivning samt en fungerande
mottagning. Montana har viktiga funktioner för utomhusbruk som en treaxlad
kompass och barometrisk höjdmätare,
den innehåller även en topografisk karta
på 1:100 000 över Europa från början.
Köper du till bilfäste och en City Navigator NT- karta så får du även talade köranvisningar sväng för sväng. GPS:en
kan laddas med Bluechart g2 sjökort,
City Navigator-vägkartor eller Friluftskartan topgrafi. Montana 650t har även
funktioner för BirdsEye Satellite Imagery
(abonnemang krävs), så att du kan hämta satellitbilder till enheten och integrera
dem med dina kartor. Montana är dessutom kompatibel med Custom Maps, en
kostnadsfri programvara som omvandlar
papperskartor och elektroniska kartor till
hämtningsbara kartor för din enhet.

Trådlös delning
Montana 650t är både stryktålig och
vattentät och konstruerad för att stå
emot yttre påfrestningar. Stötar, damm,
smuts, fukt och vatten. Med den inbyggda digitala 5-megapixelkameran geotaggas du automatiskt på den plats du tog
bilden, för att du enkelt ska kunna navigera tillbaka till exakt samma plats. Ta
och visa bilder i stående eller liggande
läge. Om du vill hålla reda på dina bilder
och visa platserna på en karta ansluter du Montana via USB och använder
Garmins kostnadsfria programvara BaseCamp. Du kan även ladda in andras
geotaggade bilder på din Montana 650t
för att få fram vägbeskrivning och posi50
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Med Kartmans skoterledskarta har man nästan alla skoterleder som finns i Sverige
samlade och en massa intressanta POI (Point Of Interest).

Förpackningen innehåller:
- Montana 650t
- Litiumjonbatteri
- USB-kabel
- Batteriladdare
- Snabbstartsguide

Funktioner & Specifikationer

För bästa översikt bör man montera GPS:en direkt på styret.

tion. Denna GPS ger dig möjligheten
att trådlöst dela med dig av dina rutter,
waypoints och spår med andra kompatibla Garmin GPS- användare. Så nu kan
dina vänner också uppleva dina rutter eller cache, tryck bara på skicka så överförs informationen till liknande enheter
som kan njuta av alla roliga aktiviteter.

Dubbla batterier
GPS:en har en inbyggd treaxlad elektronisk kompass som visar kursen även
när du står still utan att hålla enheten
vågrätt. Den barometriska höjdmätaren
spårar förändringar i tryck för att hitta
din exakta höjd, och du kan till och med
använda den för att göra ett diagram
över trycket över tid om du vill hålla ett

öga på väderförändringar. Med sin högkänsliga GPS-mottagare med HotFix satellitprognos hittar GPS:en din position
snabbt och exakt och behåller GPSpositionen även i tät växtlighet och djupa
raviner. Man kör med ett system med
dubbla batterier så du har möjlighet att
använda det uppladdningsbara litiumjon
batteriet, eller vanliga AA alkaliska batterier. Med många kompatibla fästen är
Montana 650t utformad för användning i
terrängfordon, på båtar, som handenhet
eller i bilen som personlig navigator.

Smidiga menyer
Montana startar snabbt, menyerna är
pedagogiskt uppbyggda och det finns
möjlighet att anpassa huvudmenyn efter

• 4 tums TFT pekskärm (272 x 480 pixels) med 65k färger som går att läsa av i
solljus
• Högkänslig GPS-mottagare med HotFix
• Trådlös överföring av rutter, spår, waypoints och geocaches mellan kompatibla
enheter
• Inbyggd grundkarta med skuggad relief
• Förprogrammerad topografisk karta i skala 1:100 000 över Europa
• 3-axlig kompass och barometrisk höjdmätare
• Plats för microSD kort för detaljerad kartografi eller utökad minneskapacitet •
5-megapixel digital kamera med autofocus och automatisk geotaggning
• 3.5mm ljudutgång
• 3GB inbyggt minne
• Vattentät, 1 meter under 30 minuter
• Två olika batterialternativ: 3st utbytbara AA upp till 22 timmar eller 1st
uppladdningsbart Lithiumjon upp till 16 timmar ingår
• Väger 289g med batterier
• 7.48 x 14.42 x 3.64 cm

din personliga smak. Vare sig du åker
till en plats ofta, ständigt ändrar inställningar eller skapar genvägar, kan du
med Montanas helt anpassningsbara
hemskärm hämta upp flera objekt till din
hemskärm så att du får enkel åtkomst till
dem utan att behöva klicka mellan skärmar. Pekskärmen fungerar både med
och utan handskar, även i regn eftersom
navigatorn är vattentät ner till 1 meter
under 30 minuter.

Skoterledskartan
För oss skoteråkare finns det en underbar karta som alla borde ha, det är
Kartmans Skoterledskarta. Detta är
inget mindre än så gott som alla skoterleder som finns i Sverige samlade samt

en massa nödvändiga POI. Rent krasst
använder man till exempel friluftskartan
som grund och lägger sedan skoterlederna ovanpå denna. Som om inte detta
vore nog kan man då även få vägvisning
och riktningsinstruktioner till sin valda
destination! Installationen tar lite tid och
kan vara lite krånglig även om man har
datavana. Som tur är har Kartman en
bra hemsida med forum där de flesta
dumma frågorna redan ställts och man
kan hitta svaret. Efter att detta installerats är man aldrig vilse och vet exakt vart
på leden man befinner sig eller åt vilket
håll leden ligger.

NÖDSTARTER, STARTHJÄLP OCH
BATTERIBANK MED INBYGGD VÄRME
ALLT I ETT!
ORIGINALET

BESÖK NÅGON AV VÅRA 200 ÅTERFÖRSÄLJARE
WWW.MULTISTARTER.SE

Ett stycke undre A-arm som inte tycker om stubbar. Den vek ihop sig som
förväntat och menat.

Inre infästningen för styrstagen gav upp
då ett fästöra gick sönder. Leveranstiden
för ett nytt är för lång vilket inte är okej
när man vill ut och åka. Nya svensktillverkade i stål finns att få tag på.
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Jag är en av få som har fördelen av att jag
emellanåt kan pendla till och från jobbet med
skotern. Detta gör jag gladeligen trots att jag
har tio mil enkel resa till jobbet.
Text&Bild Martin Annsberg

J

ag gillar att köra led och försöker
alltid att hålla mig på den säkra sidan då jag ofta kör själv. Detta till
trots så hade jag en närkontakt med
en stubbe för ett tag sedan när vi var
ute och rekade inför SnowRider CBR
(Canon Ball Run).
Själva olyckan skedde i relativt låg
fart men en sekunds ouppmärksamhet
såg till att det blev helt stopp då vänster
skida träffade, den gömda stubben. Resultatet blev att jag gjorde en framåtvolt
med skruv över styret och landade på
nacken. Lagom skönt. Skotern styrde
inte med vänster skida och nedre Aarmen såg ledsen ut. Dock inte värre
än att den kunde köras ut till en farbar
väg där fantastiska SnowRider-Mikaela
kom med bil och släp som innehöll en
ny skoter.

I väntans tider
Nedre A-armen var bulig samtidigt som
styrstaget hängde löst. Det är fäst i ett
aluminiumstycke framför motorn. I detta
aluminiumstycke sitter båda styrstagen
fast i två fästöron vilket ett gick sönder
. Man tycker att detta borde vara bättre
dimensionerat samtidigt som någon bestämt att just detta ska gå sönder vid en
krock för att spara andra delar.
Bakre delen av nedre A-armen vek
sig på förväntat sätt. A-arm fanns på
hylla hos Polaris i Mora men aluminiumstycket fanns ej att få varken i Sverige
eller i US of A. Tydligen hade inte dessa
producerats trots förväntad åtgång. Istället fick den nytillverkas i Sverige och
väntetiden blev några veckor.

Förbrukning

Jag kom precis tillbaka från en 25-milatur som navigerades med hjälp av min
iPhone. Synd när man har en skoter med GPS.
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Nu är inkörningen avklarad sen länge
och jag kan gasa utan att tänka det
minsta på motorns välbefinnande.
Efter 100 mil är snittförbrukningen

prick 2 liter/mil trots inkörningen och en
hel del ospårad lössnökörning. Oljeförbrukningen är 2,8 procent av bensinåtgången. Har märkt att mattan kuggar
över vid extrema situationer, vilket är en
baggis att fixa själv, men kommer att åtgärdas vid kommande service. Jag har
gnällt om att bränslemätaren visar fel.
Det gör den fortfarande och det irriterar
mig.

Långtur
Häromdagen tog jag en långtur på 25
mil, mestadels utanför leden. Tillsammans med Assault 800 155 valde vi efter kartrek fina stora myrstråk men även
besvärliga bäcköverfarter och skogsområden. Upplevde maskinen som mycket
välbalanserad och duglig för ändamålet.
44-mattan driver bra och det ska mycket
till innan man kör fast, i alla fall om det
inte lutar för mycket och man håller farten uppe.
Jag använder appen Fugawi iMap
som trots att den buggar en del och
kostar saftiga 1000 svenska kronor, är
helt fantastisk. Skala 1:100 000 blå kartan/fjällkartan som täcker hela Sverige.
Mycket detaljerad. Jag brukar samtidigt
använda Endomondo eller annan app
som sparar track och data. Använder
apparna på min telefon men skulle så
gärna använt skärmen och GPS:en på
Polarisen. Det var ju därför jag köpte
denna modell. Kanske nästa år? Detta
skulle vara ett stort mervärde och jag
hoppas att kartor snart finns att ladda
ner. Som det är nu sparas en rutt på
kartan som närmast är att beskriva som
navigation med jordglob.
Jag har i alla fall hittat min maskin som
trots en del brister är kanon för mig och
min körning. Jag önskar en fungerande
GPS samt bränslemätare, sen är jag
nöjd.
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Med ett enkelt handgrepp så viker man
ut rampen till sin fulla längd.

Just denna ramp är avsedd för ATV,
men kan kläs i lämpligt material för att
en snöskoter lättare ska kunna lastas.

Låsanordningen är TÜV-godkänd
och den låser fast åt alla håll utan att
rampen blir vinglig.

När man viker ner rampen så skyddar plåten automatiskt kofångarplasten.

Det där med att misshandla ryggen bara för att
med dom sista krafterna lyckas lasta ett tungt
fordon är inte kul.
Text&Bild Friström

D

et finns en massa möjliga och
omöjliga lösningar på det där
med att lasta fyrhjulingar, gräsklippare, crossar och snöskotrar.
Det finns lösa ramper och det finns
fällbara varianter som är fastmonterade
innanför dörrarna på exempelvis en
Sprinter.
Den lösa rampen ska oftast fällas
ihop, men också få plats någonstans
eftersom man gärna vill ha den när man
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ska använda den igen. Personligen
tycker jag att den lösa varianten är lite
bökig samtidigt som den specialramp vi
har i vår sprinter, kostar 27,000 kronor. I
dyraste laget kan man tycka.

Klicka loss
Magnus Öhrén har kommit på någonting
som vi kan kalla en blandning mellan lös
och fast ramp. En lös ramp som man
helt enkelt klickar fast på dragkroken

och som sitter där tills man bestämmer
sig för att klicka loss den. Den är alltså
monterad utanför dörrarna på skåpbilen
och tar därmed ingen plats eller snor utrymme inne i bilen.

Finesser
Denna ramp har måtten 1,3x1,3 meter i
utfällt läge samt 0,6x1,3 ihopfält. Magnus har gjort den så låg för att rampen
inte ska skymma eventuell reklam på
bakdörrarna. Man har ju sedan också
själva rampen att sätta reklam på. Rampen väger 30 kilo och är tillverkad i 25
x 25 mm profilrör. Finessen med denna
ramp är att den är demonterbar bara på
någon sekund, men tanken är att den

ska sitta på plats för jämnan eftersom
den är lätt att fälla upp och ner.

Låsanordningen
Låsanordningen är TÜV-godkänd och
den låser fast åt alla håll utan att rampen blir vinglig. Idén uppkom givetvis
i samma sekund som lastningen av
fyrhjulingen blev ett problem. Plankor
och SJ-pallar i all ära, men det måste
finnas bättre lösningar. Pris på denna
standardramp ligger på 5000:- inklusive
moms Är du sugen på en sån här lastramp eller en specialanpassad för dina
önskemål är det bara att höra av sig till
Magnus Öhrén på antingen magnusohren80@gmail.com eller 0706447822
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Skoterhandlare, se hit!
Effektivisera verkstad och försäljning
i butik med INFOFLEX FORDON.

Jobba smartare, inte mer.

Verkstad

Försäljning

Butik

Affärssystem för fordonsbranschen
08 -792 64 60 | www.infoflex.se

Alltid stort lager av nya och begagnade skotrar

Kläder & Tillbehör
Reservdelar & Service

FAKTA

ATV / MOPED / MC / BUTIK / VERKSTAD
HÅLLBARHET, FINISH, KVALITET & PRESTANDA I ABSOLUT VÄRLDSKLASS!
1495:Inkl. Fästen

OKROSSBARA
HANDTAGSSKYDD!

ENSPAKS JUSTERBAR
STYRHÖJARE!
Fr. 1495:-

Ski-Doo Summit X 174 T3 800R E-TEC
Av Daniel Orevi

N

är Ski-Doo presenterade sin
174:a i vintras tyckte jag att det
var helt galet och fantastiskt kul
att en av de stora tillverkarna lanserade
en sådan produkt i sitt standardsortiment. Givetvis måste vi långtesta en sådan. Hur skulle den kännas och fungera
i vår terräng i Sverige? Hur mycket driver den uppför egentligen? Hur enkelt
kommer den att hålla linjen vid brant skåkörning. Hur skall man få den runt träd
och buskar i tät skogsterräng? Kommer
den att hålla? Det var många frågor vi
ville ha svar på under vintern.

Ny framvagn
Vid en snabb koll ser det ut som vanligt
men Ski-Doo har ändrat på allt i RAS-2
framvagnen och det känns verkligen vid
körning. Den är nu mycket följsam och
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betydligt lättare att få dit man vill än tidigare. Den har alltid varit lätt att lägga
ner men med tidigare framvagn var det
svårare att få till exakt den riktning man
önskat. Det blev ofta lite vingligt fram
och tillbaka innan önskad kurs intagits.
Dessa egenheter är som bortblåsta och
nu är den betydligt mer lättsvängd, följsam och riktningsstabil. Den extrema
längden påverkar förstås möjligheten till
tvära svängar negativt.

tMotion och Flexedge
Boggi och matta känner vi igen förutom
den lilla detaljen att allt är monsterstort. 174 tum lång flexedgematta med 3
tums kammar. Markavtrycket och arean
på kammarna som skottar blir nästan
oändligt. Jämfört med en 163:a med 2,5
tumskammar så är skillnaden jättestor. Vi

har testat att stanna mitt i rejäla branter
med djup lössnö och sedan bara gasat
fullt rätt uppför. Maskinen lyfter skidorna
och sedan bär det iväg på ett fantastiskt
imponerande sätt. Det blev många superlativ nu men det är enda sättet att
beskriva drivkraften i denna matta.

För lång?
På myrar och öppna ytor lider man inte
nämnvärt av längden. Det är enkelt att
kasta ner skotern och gasa runt i en
snäv cirkel. I gles skog går det också
bra att bryta runt träd och buskar men
när det blir riktigt skogstrångt så är skotern för lång. Det går inte att komma
ifrån. Dock går det bättre att svänga runt
hinder än jag föreställt mig men på vissa
ställen är en 163 eller 154 tum lång skoter helt klart att föredra. Att t ex stå med
höger fot på vänster fotbräda och sätta
ner vänsterfoten i snön och kasta runt

skotern i en tvär vänstersväng är klart
utmanande.

Drivlinan
Motorn är den väl beprövade 800R ETec och tillsammans med variatorerna
så har vi ett väl fungerande ganska snällt
paket. Snällt på det sätt att karaktären
på motor och kalibrering av variatorsystemet maskerar kraften som finns. Det
känns inte elakt men det matar på rejält
samtidigt som det drar väldigt lite bensin och alltid startar på första draget.
Ett variatorkit behöver monteras om du
skall använda skotern till teknisk brant
skogskörning på skrå men vi har tyvärr
inte hunnit montera det ännu.

Radiofrekvens
RF D.E.S.S.-nyckel. Vilket lyft! Vi har
alltid gillat att nödstoppslinan redan sitter på skotern från fabrik. Den nya ra6-14/15

Klickerskruvar med snabbjustering.

Tryck ihop fjädern. Vrid på bulten. Klart.

Handtagsskydd
Billet X

Monteras bort snabbt och enkelt med 3
mm insexnyckel.

Glasögonen torkas på 10 min.

Blå himmel, lössnö, Summit
174, det går bra nu.

diofrekvensfunktionen har fungerat perfekt och man behöver aldrig rucka på
knoppen för att det piper, vilket hände i
tid och otid på en del Ski-Doo med det
äldre systemet.
Hoppas att alla tillverkare tar efter
med standardmonterad nödstoppslina
vilket borde vara ett krav att ha på alla
skotrar. Har du ingen rekommenderar vi
starkt att montera dit en direkt och alltid
använda den. Så enkel och bra lösning
så du inte riskerar att hamna under en
skoter som varvar fullt.

kalkit vilket redovisas på annan plats i
tidningen.

Värma glasögon
På variatorskyddet finns en plats där
man kan sätta en väska som säljs som
tillbehör. Vi köpte inte väskan i år men
har satt fast ett resårband istället. Med
hjälp av det fäster vi ett par extra glasögon där. Mycket snabbt blir det varmt
och det fläktar på rejält så efter några
minuter är ett par blöta, immiga glasögon torra och varma igen.

Utrustning

QuickClickers

Vår skoter utrustades med Ski-Doos
mycket praktiska men något fula tunnelväska med LinQ-fästen. Vi har den
mindre varianten som tillsammans med
skoterns egna fack bakom dynan och
framför styret ger ordentlig packningskapacitet. Vi monterade även ett de-

Vi monterade QuickClickers från Billet
X. Det är en snabbjustering till TRA variatorn som sitter på Ski-Doo och Lynx.
Original har de ett system där du kan
ändra primärvariatorns arbetsvarv för
att justera hur mycket motorn varvar vid
olika belastning. I djup, tung blötsnö or-
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kar inte motorn varva upp till 7900 där
tillverkaren säger att mest effekt finns.
Om motorn t ex bara varvar 7500 varv
vid fullgaskörning så går du upp 2 klick
och höjer därmed varvet till 7900 och
så har du tillbaka din maxeffekt. Med
QuickClickers gör vi denna justering
på nolltid utan verktyg. En bra finess för
den som alltid jagar maximal prestanda.
De säljs av Speedtech och kostar 595:-.

Handtagsskydd
Billet X har lanserat ett par nya handtagsskydd i år som fungerar mycket
bra. Det är inte så dumt att ha när det
är riktigt kallt och det skyddar även från
grenar som ibland piskar över fingrarna.
Med en 3 mm insexnyckel går det att
montera eller ta bort dem på en halv minut om man en varm dag tycker att de
inte behövs. Jag har lite frusna händer
så jag uppskattar verkligen dem när det

är riktigt kallt ute. Säljs av Speedtech för
1495:-.

Slutsats
En riktigt lång skoter med oerhörd drivkraft i djupsnö. Vi är förvånade att den
svänger så pass bra men givetvis lider
man ändå av längden vid teknisk körning. Vi har inte pressat den på led eftersom den knappt alls hör hemma där.
Dock har det fungerat bra att lugnt och
fint ta leden ut ur byn innan friåkningen
börjat. Vi har haft väldigt roligt och helt
problemfri körning hittills. Vecka 17 åker
vi till Riksgränsen för att se hur den levererar på större berg. Det blir spännande
att följa skotrarnas utveckling kommande år. Har vi nu nått gränsen för hur lång
en skoter kan vara?
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Det som började så
bra slutade med en
resa in i en Fjällbjörk.
Av: Per Haglund

D

et blir inte alltid som man tänkt
sig och tur är väl det eftersom
livet kanske hade blivit i tråkigaste laget då.
Att jag av någon anledning skulle bli
påkörd av en fjällbjörk var ingenting jag
planerat, men trots detta var en kollision
ett faktum med en krokig lyftbåge och
bulig pipa som följd av detta. Då det är
svårt att tvinga av en fjällbjörk sedvanlig självrisk som brukar betalas av den
skyldige parten vid en kollision samtidigt
som de uppkomna skadorna knappt
kommer upp i samma belopp så gäller
det att tänka till lite extra.
Ska jag låta försäkringsbolaget ta
denna smäll, eller ska jag laga detta
själv? Klart jag fixar detta, jag är ju värmlänning.

Rikta
Då jag förut riktat några crosskrökar
med hjälp av tryckluft och en gassvets
så kändes detta som det vettigaste beslutet.
Jag plockade av pipan och monterade
dit en tjock plåt samt en gummiduk i ena
änden. Jag klämde fast dessa med originalfjädrarna för att det inte skulle kunna
bli för högt tryck i pipan. En gammal
aluminiumaxel och en slang fick agera
plugg i andra änden. Jag provade först
att blåsa ut bucklan med tryckluft och
värma på blåsan med en gasolbrännare
men det räckte inte till. Då fick det bli en
resa till grannen som har en mekanisk
verkstad. Det är perfekt att låna en gassvets då man på detta sätt slipper fylla
på gas.
Nu hade jag värme så det räckte till
men bucklan var antagligen för vass för
att tryckas ut med luft eller så var materialet för tjockt. Bulan vägrade att komma
ut. En glidhammare svetsades dit och
med hjälp av lite värme från gassvetsen
så gav den upp. Ett par ryck senare så
var bucklan ute. Jag målade på lite svart
värmebeständig färg och vips så ser pipan ut som ny igen och redo för nästa
fjällbjörk.
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Beroende på pipans tjocklek och bulans utformning så brukar tryckluft och värme
vara receptet på att rätta till en pipa. Plugga pipans båda ändar och se till att du
kan tillföra tryckluft utan att det läcker.

Vad gör man när man står i valet och kvalet mellan ta en skada på försäkringen
eller helt enkelt fixa det själv? Såklart fixar man det själv.

Värm på stället där bulan finns. Blås ut
bulan. Fungerar inte detta av någon anledning, gå vidare med plan B.

Efter att ha pillat isär värmeskölden såg
vi att det visst fanns en liten bula på pipan. En baggis att fixa till.
Montera tillbaka pipan. Köp en värre och starkare frontbåge för pengarna du annars hade bränt på en självrisk. Glöm incidenten och skärp till dig i fortsättningen.

Måla över med lämplig färg.

Banka till värmeskölden med lämplig
hammare och montera tillbaka allting
på pipan igen.

Plan B, betyder att du ska leta reda på en glidhammare. Såna finns för en billig
slant på exempelvis Biltema. Svetsa fast lämplig bult eller dyligt i pipan. Värm med
gassvets och glidhamra ut bulan. Fungerar alltid.
6-14/15
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PROFFSEN PÅ PRESTANDADELAR , LJUDDÄMPARE & VARIATORKIT
SKI-DOO & LYNX

Pris. fr.

Till alla märken

för att Ni tror på mig
Ni är guld värda

Nya logon

Ny logo, variant ”Byggservice”

Ny logo, variant ”Timmerhus”

Var ska man bo egentligen för att behöva
en lössnömaskin? I Klippiga Bergen? Eller i
Dalarna?
Text&Bild Mikael Undmark

F

örr så begrep jag inte varför folk
här i Dalarna envisades med att
köpa lössnömaskiner. Det är ju
inte direkt lavinfara häromkring jätteofta.
Samtidigt verkade det mest vara problem med dessa maskiner. Det kändes
mest som att folk ville ha en lång maskin
för att det var fränt. Men till slut så föll
polletten ner för mej också. Det är drömmen om lössnö och de få tillfällen som
allt stämmer som gör det så förbaskat
kul. Det är svårt att förklara för någon
som inte känt den där känslan ute i snön.
Efter att jag testat en del olika modeller
och fabrikat så föll mitt val på en Polaris 800 Switchback Assault av 2015

års modell. Först och främst för att jag
åker mesta här hemma och då blir det
mest på leden. Samtidigt ville jag ha en
bra instegsmaskin som fungerade bra i
lössnön utan att för den skull bara vara
specialiserad på puder. Så här efter
73.5 mil så känner jag mej väldigt nöjd
med skotern. Näst intill allt är perfekt förutom två saker som jag återkommer till.

Bättre än mig
Den här maskinen tar sig fram överallt
där jag vill köra och jag känner att skotern klarar av bra mycket mer än vad jag
klarar i dagsläget. Motorn är helt i min
smak då den orkar att gå från inget till

allt utan en tvekan. Den här motorn är
helt klart rapp och extremt trevlig. Mattan med 44-kammar funkar perfekt för
min typ av åkning. Det har inte varit
några problem med vare sig lössnö eller åkning på hårt underlag. Stort plus
att det fungerat helt okej med körning på
hårt underlag utan att motorn gått varm
eller att slidsen tagit skada. Kan inte
säga så mycket om fjädringen. Efter lite
justering för min vikt och åkning så är
jag helt nöjd.

Ämnad för mycket
Förr brukade man säga att hybridmaskiner oavsett märke var det sämsta av två
världar. En maskin som var ämnad för
att klara mycket, men istället inte kunde
någonting. Detta gäller inte längre. Idag
kan en hybrid allt. Åtminstone vid åkning
på min nivå i alla fall. Jag är mer än nöjd.
Det enda jag märkt är att det kan var lite

knepigare att skråköra när den är i bredaste laget fram. Klart tråkigt att det inte
går att justera spårvidden. Det kan låta
löjligt men jag tycker verkligen att det är
en bonus då det gäller väskan som sitter
längst bak på skotern. Den funkar riktigt
bra och förvandlas enkelt och snabbt till
en ryggsäck när man är klar för dagen.

Minus
Det är helt klart ett minus att det inte går
att justera spårvidden. Jag saknar också
ett 12 volts-uttag. Det borde helt klart
vara standard på en skoter med el-start!
Jag kan inte hitta mer att gnälla på än
just detta. Detta är en maskin som fungerar perfekt för mig och jag är oförskämt
nöjd. Och då ska ni veta att jag sällan
är det.

Bränsleförbrukning vid körning i 70% ospårad terräng samt 30% led
Bränsleförbrukning 2,89L/mil
Oljeförbrukning procentuellt av bränsleförbrukningen 1.8%
Tekniska fel: Inga. Allt funkar. Första service ej gjord än!
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Isrivare
www.tr-skoteromek.se

R
KS O

KRO

Svensktillverkade

Vi har kompletta isrivarsatser till
Yamaha, Ski-Doo, Lynx & Arctic Cat.
Som enda tillverkare har vi isrivare till Yamaha multipurpose, samt
rembytarverktyg till Yamaha Viper 2014 - .

TR Skoter

Mek AB
www.tr-skoteromek.se

Läs mer om våra produkter & priser på vår hemsida
Återförsäljare söder om Umeå sökes!

TRS Annons.indd 1
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Öppettider:
Vardagar
7-18
Från och med
skoternsdag:
lördags öppet 09-12

Nytt & Begagnat

Verkstad

www.skoterochmotor.se

www.salab.nu
Sveg • 0680-718330

Välkommen till
Funäsfjällens
bästa skoterhotell!

Vindrutor

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

1250 kr

Ink. moms + frakt

eriksgarden.se

MIKUNI KEIHIN

Nu även till aktiv:

Alaska 1250 kr
1450 kr
Karibou
Ink. moms + frakt
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Förgasare:
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www.ockelbo-collection.se
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Porto Betalt

Välkommen in till oss. Vi finns över hela landet.

www.okq8.se
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allt för din snöskoter & båtMotor

Helt enkelt personligare med massor av service!
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Mc & atV

www.norrservice.se

070-357 31 67

Helt enkelt personligare med massor av service!
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Med ny nikasilning blir cylindern i nyskick, men till
en lägre kostnad än att köpa en ny.
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SnowRider
Sågbacksvägen 8
792 91 Mora

-48%
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-50%
Linser Dragon Vendetta Snow

från

Jacka Klim Overland
4.499 kr

2.999 kr

Byxor Klim Overland
4.399 kr

2.199 kr

NYHET!

299 kr

Dragon Vendetta Snow
Murdered Dark

999 kr

Dragon Vendetta Snow
Rockstar

Finns även i svart

Rullbocksats
Proworks Röd

1.199 kr

499 kr

SVERIGES SKÖNASTE SKOTERBUTIK

sledstore.se info@sledstore.se

