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SnowRider, because you`re worth it.

Service ett vitt begrepp

Ockelbo 
HCR 643

Viper Turbo, vi monterar

Aluminium 

Crossteamen 2014
Twin Trackers, det var bättre förr

Lyftbord del 2
Lofsdalen 
Sveriges närmaste fjäll?

Multistarter:
Får liv i det mesta

Skoter för de små



08-509 063 00
RING VÅR KUNDTJÄNST!

Öppet 12-17 Helgfria vardagarSVERIGES SKÖNASTE SKOTERBUTIK

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

 sledstore.se info@sledstore.se

30%

699 kr

Ett SSF klass 3 godkänt snöskoterlås som 
levereras med aluminiumfäste.  Byggt för 
att tåla kyla och snö. Finns i 2 storlekar:  
400mm och 520mm. Bygeln är tillverkad 
av 15mm härdat stål. 

SSF Klass 3 godkänt. 

Oxford SnowBoss 
Snöskoterlås bygel

999 kr299 kr

Maxima 2T Helsyntetisk Olja 
3,785L Rökfri & Miljövänlig

405 kr

26%

Fullt justerbara styrhöjare 
från Snell. Perfekt för dig som 
vill kunna justera styrhöjden 
utan att behöva krångla med 
några verktyg. Passar alla 
skotrar.

10-15 cm eller 14-21 cm.

Snell Styrhöjare

1. VÄLJ MÄRKE

2. VÄLJ ÅRSMODELL

3. VÄLJ MODELL

På sledstore.se kan du lägga till dina snöskotrar så 
visas endast de produkter som passar! Du växlar 
enkelt mellan dina modeller med ett knapptryck!

Det har aldrig varit enklare att hitta rätt delar!

VAD PASSAR DIN SKOTER?

Drivmattor från Camoplast till garanterat lägsta pris! Camoplast har till-
verkat snöskotertillbehör sedan 1958 och är idag världsledande tillverkare av 
drivmattor. Camoplast sitter som standard på ca 90% av alla snöskotrar som 
säljs idag och de har även även ett brett sortiment med utbytesmattor för att 
du skall kunna anpassa din skoter efter din ändamål!

Camoplast Drivmattor

från 3.199 kr

SVERIGES STÖRSTA
SORTIMENT!

-20%

3-delad rullbocksats med runtomsvängande 2-1/2” 
länkhjul i hårdgummi. Parallella plattjärn gör att 
skidan ligger mycket stadigt på rullbocken. Tillver-
kade av pulverlackerat starkt 3mm stål. Fyra hjul 
för varje skida och även hjul för drivbandet. 

Rullbocksats

33%

599 kr899 kr

HANDLA NU

BETALA I FEBRUARI

HANDLA NU
BETALA I FEBRUARI

Vi har Sveriges bredaste sortiment 
av drivremmar till garanterat 
lägsta pris!

Exide’s batterier tål tuffa tag 
och är väl lämpat för exempelvis 
skogskörning och snöskoter.

Högteknologiska tändstift som ger 
dig bättre bränsleekonomi, ökad 
livslängd och mindre miljöpåverkan.

Extremt praktisk skoterspade 
med låg vikt. Delbar med en ut-
tagbar såg i skaftet!

Drivremmar Skoterbatteri Exide Tändstift NGK Snöspade delbar

385 kr

799 kr

389 kr 39 kr 460 krfrån från från
Finns i 2 storlekar

FRI FRAKT NÄR DU HANDLAR 
FÖR MER ÄN 1.000 KR!

105 kr

Sno Injector är en överlägsen 
mineralbaserad petroleumolja. 
Anpassad för alla injektor-
system, och designad för att 
överträffa motortillverkarnas 
originaloljor.

Spectro 2T Sno 
Injector 0,946L

89 kr

15%
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TRYCKSAK 341 147

En annan har ju varit med ett tag då det gäller 
snöskoterns utveckling. Personligen kom jag in 
på riktigt i denna bransch i mitten av 80-talet då 

jag köpte min första egna skoter. Före detta hängde jag 
varje dag nere på Granaths efter skolan och tjatade hål 
i huvudet på Leif. Jag hade då kompisar som tävlade i 
skotercross och jag minns min förvåning över mängden 
järnskrot som behövdes för att förstärka upp dåtidens 
maskiner för att de skulle klara livet på crossbanan. Nu 
höll det ju i alla fall inte, och skotrarna helrenoverades 
mellan varje helg och blev tyngre och tyngre ju längre 
in i säsongen man kom. Det var inte heller en självklar-
het för oss ledåkare att man alltid skulle ta sig fram till 
det tilltänkta målet eftersom dåtidens maskiner inte var 
riktigt tillförlitliga med dagens mått mätt. Remmar var 
en förbrukningsvara, transmissionskedjor likaså. Idag 
så är snöskotern fantastiskt bra, men samtidigt inte. 
Låt mig utveckla och samtidigt ställa frågan, vad kan vi 
egentligen kräva av våra tillverkare. 

Jag är av den uppfattningen att det inte tillverkas 
några direkt dåliga snöskotrar idag. Så länge du köpt 
en maskin som är ämnad för det du ska använda den 
till så fungerar det ganska bra. Du kör tillexempel inte 
skotercross med en touringmaskin och du kör inte som 
en idiot på leden med en lössnömaskin. Rätt maskin för 
rätt användningsområde är ganska självklart kan man 
tycka, samtidigt som vissa inte riktigt har fattat detta. 
Idag är ett skoterchassie otroligt stryktåligt, lätt och 
tillförlitligt, vilket är fantastiskt. Samtidigt får man fak-
tiskt ha lite eget ansvar i hur man använder sin maskin. 
Den tål inte vilken behandling som helst. Man kan inte 
leka Slednecks ena sekunden och ropa på garanti den 
andra, oavsett vilken maskin man köpt. Vi får faktiskt 
ta oss en funderare över hur stora krav vi kan ställa 
på tillverkaren. Jag blir stundtals ganska förvånad över 
hur illa en del behandlar sina maskiner utan att på nå-
got sätt fundera på om hur den mår och om den håller 
ihop av misshandeln. Jag vet inte om de är bristen på 
respekt för pengar eller om maskinen känns lånad i och 
med att man har en avbetalning på den. Detta gäller 
naturligtvis ett fåtal av er alla men dom finns, dom där 
skotermördarna. 

Jag tycker också att tillverkarna håller i skinnet då 
det gäller att hålla sina åtaganden vad det gäller ga-
rantier. Personligen förstår jag inte hur en snöskoter 
kan hålla ihop över huvud taget, framför allt inte på en 
crossbana.  Det är sällan vi får någon kännedom då 
det gäller generalagenter som duckar för problem, men 
och jag säger men, det finns problem som tillverkarna 
måste lösa. 

Det är inte helt ovanligt att en skotermotor havererar 
vid ganska låga mil. Om det är vanligt vet jag inte, vi hål-
ler oss till att det i alla fall inte är ovanligt.  Jag tycker att 
kategorin tvåtakt och 800 kubik är överrepresenterad 
bland de fall vi hört talas om. Det är ytterst sällan en 
tvåcylindrig tvåtaktare med sexhundra kubik som skär. 
Krånglande fyrtaktare är ännu ovanligare. Men ska vi 

som konsument bara ta att en åttahundra skär ihop av 
okänd anledning efter dryga 200 mil, oavsett om ma-
skinen är ett, två eller sex år gammal? Om maskinen 
fått bensin och olja som den ska och skurit ändå av 
icke känd anledning så känns det lite så där att bygga 
ihop något nytt utan att för den del kommit tillrätta med 
problemet. Jag tycker att det är så in i hellskotta då-
ligt att man nästan kan skratta åt saken. Eller skratta? 
Gråta är bättre eftersom ett rejält motorskott där kolvar, 
cylindrar, vev och block åker till de sälla jaktmarkerna 
kan kosta 50,000 kronor och i vissa fall även mer? Så 
har du till exempel en 2010 så täcks inte den för fem 
öre av någon garanti, såvida inte generalagenten gör 
ett extremt undantag och visar välvilja. Naturligtvis kan 
inte en tillverkare tillhandahålla obegränsad garantitid, 
men de faktiskt göra någonting annat. Man kan lägga 
manken till och tillverka motorer som håller. Hur orealis-
tiskt skulle det vara med en skottsäker tvåtakts 800-ku-
bikare? Vi besegrade rymden för 50 år sedan och vi 
landade på månen för drygt 44 år sedan. Vi kan klona 
människor, bota de allra mest mystiska sjukdomar och 
klyva atomer. Borde vi inte kunna kräva att tillverkarna 
av snöskotermotorer gör en högeffektsmotor som hål-
ler i flera tusen mil utan att haverera av till synes ingen 
anledning. För detta är inte ett problem som drabbar 
alla. Massor av 800-kubikare håller bra som bara den, 
utan haverier. Varför håller en 600 bättre än en 800? 
Egentligen pekar jag inte ut någon tillverkare även 
om det finns de som har mer problem än andra. Och 
i slutändan kanske det inte är ett problem i den me-
ningen att alla drabbas av det. En viss procent motorer 
går sönder medan en viss håller. Naturligtvis är det fler 
som håller, men ändå. Jag tycker att jag allt för ofta hör 
talas om totalhavererade 800-kubikare och helt klart 
för många för att det ska kännas acceptabelt. Det hela 
känns som ett lotteri i begagnatdjungeln där högvinsten 
är ett motorskott som händer bara därför att. På något 
sätt har jakten på hästkrafter och vikt överskuggat det 
där med tillförlitlighet. En tillförlitlighet som skulle vara 
större nu när alla maskiner har insprutning istället för 
förgasare. Jag brukar i alla fall ge rådet till alla som frå-
gar, att man ska hoppa över att köpa en 800-kubikare 
med några hundra mil på nacken och istället köpa en 
600-kubikare. Men det är jag det. Det jag i slutändan 
vill få fram är att tekniken finns att bygga motorer som 
håller. Gör det då. Och fram till dess så ser ni till att 
tillhandahålla utbytesmotorer för en spottstyver. Slut-
diskuterat. 

Jag kan också passa på att ställa mig upp och skrika 
då det gäller en sak till. Håll i er. Hur i hela friden har 
någon mage att ta 2300 kronor i betalt för en original 
drivrem. Vilket jäkla ockerpris och på gränsen till föro-
lämpande. Någon i ledet tjänar alldeles för mycket på 
denna slitagedel och det är ju bara att titta på vad en 
bra drivmatta kostar för att se att en rem för 2300 kro-
nor är felprisad,  riktigt, riktigt dåligt. Gubbgrinig börjar 
man tydligen bli också. Tråkigt. Nä nu kör vi. 

Chefredaktör Friström
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www.yamaha-motor.se

The perfect partner!

SE VÅRA NYA SKOTRAR 2014

FX NYTRO M-RIDE 162 
Pris: 134.900:-

FX Nytro X-Ride 153 
Pris: 129.900:-

FX Nytro X-Ride 153 
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PolarisSverige.com  •  facebook.com/PolarisSweden

INDY 2014
R

e
d

e
m

a

AROUND EVERY CORNER.

120 INDY

800 INDY SP 600 INDY SP 600 INDY 550 INDY

550 INDY LXT

Polaris INDY har branschens bredaste skoterfamilj. 
Från barnfavoriten 120 INDY via multifunktionella 
600 INDY Voyager till ledpiskaren 800 INDY SP. 
Ett brett spann av motor- och chassiealternativ. 
Och ett lika brett spann av användningsområden.

INDY familjen består av skotrar där alla har Polaris 
omtalade kvalitet, prestanda och körglädje.

Besök din Polaris återförsäljare. 
Förklara ditt användningsområde 

och behov. Du kommer att åka 
hem med en Polaris INDY på 

släpet som passar dig som 
handen i handsken.

550 INDY VOYAGER 550 INDY ADVENTURE X2600 INDY VOYAGER



T&P DISCOVERY ACTION II JACKET
Avancerad och sportig jacka, fullmatad 
med funktion. Helt vattentät  med andas-
membran. Urtagbart värmefoder gör 
jackan användbar året runt.  Art nr 1314

T&P ALLROUND 
HÄNGSELBYXA
Rejält varmfodrad med 
smidig sittdyna och urtag-
bara knäskydd. Helt vatten-
tät med andasmembran.  
Art nr 2224-05

T&P DISCOVERY 
SHELL PANTS
Praktisk skalbyxa med
smidig värmeisolering 
i bak. Det optimala skalet 
med rätt kläder under.
Helt vattentät med 
andasmembran.  
Art nr 2385-05

T&P DISCOVERY 
ALLROUND PANTS
Actionbyxa med stretch-
paneler i rygg och knän.
Urtagbart värmefoder.
Helt vattentät med 
andasmembran.  
Art nr 2275-05

T&P TOURING DISCOVERY JACKET
Robust och slitstark. Stora rymliga fi ckor.  
Helt vattentät med andasmembran. 
Urtagbart värmefoder gör jackan 
användbar året runt.  Art nr 1104 Art nr 1239

T&P POWER II JACKA
Riktigt skön jacka för touring, arbete m.m. 
Smart kroppsanpassat värmefoder. 
Helt vattentät med andasmembran.  
Art nr 1318

Perfekt förstärknings-
jacka i bra kvalitet . 
Fyllning: gåsdun 80/20 
Fill Power 500 cuin.  
Praktisk packpåse 
medföljer.  
Art nr Herr 1296 
Art nr Dam 1295         
Ord lågpris        795:-

DOWN IGLOO JACKET
Riktigt varm jacka för kalla dagar. 
Yttertyg och dragkedjor att vatten-
resistenta. Fyllning: 50% fjäder/
50%gåsdun.  Art nr 1224

1398:-

För mer info, fler kläder, skor, underställ och mycket annat besök vår webbutik: 

www.fritidsklader.se
Fraktfritt vid order över 500:-. Övriga villkor se webshopen.

Butik/lagerförsäljning: Enbärsv. 18, Surahammar

Kundtjänst: 0220-308 60 Välkomna!

1495:-

695:- 699:- 1095:-

995:-

995:-

SPECIALERBJUDANDE!
Ultralätt dunjacka 250:-
När du handlar för 1.500:- Reservation för slutförsäljning.

895:-

T&P SKOTEROVERALL
Mycket varm och slitstark 
overall för många användare. 
Helt vattentät med andasmembran.  
Art nr Herr 4410 Art nr Dam 4535
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Nytt&Noterat 

Namnet syftar inte här på att man kör cab, utan på att man sitter i en kabin! Här sitter man väl skyddad oavsett 
väder vilket kan ha sina fördelar, men man ska nog inte försöka sig på några avancerade övningar med skotern. 
Hytten är gjord i höghållfast stål och aluminium, rutorna består av laminerat plexiglas och den totala vikten är 
endast 70 kilo. Hytten finns till mängder av skoter-modeller. Mer information hittar man på www.ski-cab.com

Hattfjelldal snøscooterforening arrangerar EM och NM i skotercross den första helgen i mars 2014. Detta är tred-
je gången mästerskapet hålls i Hattfjelldal. En bana byggs på skidstadion i Hattfjelldals centrum. Alla faciliteter 
är därför koncentrerade till ett område och man får ett tydligt och publikvänligt evenemang.
Information om mästerskapet kommer att finnas som en länk på kommunens och Hattfjelldal snøscooter-
forenings hemsida. www.hattfjelldal-kommune.no

Det här är en barnhjälm från Dr Zipe som passar utmärkt både i skidbacken och på skotern. Dr Zipe Zipenator 
finns i storlekarna 46-53 och färgerna som erbjuds är rött och vitt. Det är en väldigt lätt hjälm som dessutom 
har justerbar storlek i nacken för att sitta perfekt. Du hittar den hos din närmaste Dr Zipe-återförsäljare.

Perfekt plagg att ha under stället som ett lager 2. Ett 
så kallat softshell som är fleece-laminerad. Jackan 
finns i storlekarna XS-XXL och kostar ca 795 kronor 
och det finns även en tillhörande byxa hos www.jo-
fama.se

Det här är ett förstärkningskit från Grip N Rip som 
riktar sig till BRP-åkare som åker lite hårdare eller 
ofta kör in i springtallar eller liknande. Förstärker up-
phängningsmodulen för nedre A-armsinfästningarna. 
”S-modulen” är en punkt på XP-chassiet och kan gå 
sönder vid en stöt innan A-armen böjer sig. Denna 
förstärkning kommer att minimera detta problem och 
kan spara en dyr reparation. Förstärkningen passar 
alla Ski-doo / Lynx 2008-2014 XP, XR,XM, XS, REX, 
REX2 och XRS-modellerna. Inga problem att kombin-
era med en bukskydd. Kittet kan köpas komplett (3 
delar) eller var för sig. Pris för ett komplett kit är 2,000 
kronor. Finns bland annat hos
WestbergsMaskinRep.se
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Ken Block har varit delaktig i utvecklingen av SPY HELM-bågen och har 
även egna signaturmodeller med designelement från sina bilar. Brillorna går 
på cirka 1 295 kronor och alla modellerna hittar du på www.ridespy.se

Dessa kläder, både för tjejer och killar, har under en längre tid varit populära skoterkläder i bland annat USA och 
nu finns dom även hos oss. Arctiva har kläder för alla sorters skoteråkning, från touring till skotercross. Man har 
även handskar och skor för dessa ändamål, allt av god kvalitet, både vind- och vattentätt. Hela kollektionen och 
din närmaste återförsäljare hittar du på www.partseurope.eu

I Bengts Cykel o Motors regi har åter Skoterbutiken.se öppnats! Man välkomnar både 
dig som vill handla på nätet, samt dig som bor i närområdet och vill hämta ut din vara i 
butiken i Kvarnsveden, Borlänge. Du hittar kvalitativa skoterdelar till märken som Lynx, 
Ski-Doo, Aktiv, Arctic Cat, Polaris & Yamaha m.m. Sist men inte minst öppnar Touring.se i 
januari, som inriktar sig på MC-tillbehör. Man välkomnar även kunder från Norge och Fin-
land. Du hittar dit på www.bengtscykelomotor.se eller skoterbutiken.se

När vi ska hitta bilder och information för att göra 
dessa sidor du nu sitter och läser så bra som möjligt 
är det viktigt med ett bra nyhetsrum, och det har Du-
ells! “I ett snyggt och väl uppbyggt nyhetsrum kom-
municerar Duells på ett tydligt sätt med sina bran-
schrapporterande och cykel- och motorburna, skydd-
sbärande och marint intresserade målgrupper.” Så löd 
ett utdrag ur motiveringen när Duells kammade hem 
utmärkelsen Årets Nyhetsrum.

På Houdini ser man sig som specialister när det kom-
mer till att klä sig rätt, inifrån och ut. Utan rätt kläder 
närmast kroppen spelar det mindre roll vilka kläder du 
väljer att ta på dig utanpå. Deras första plagg för 20 
år sedan var just punktmarkerande värmeplagg som 
ger isolering där det behövs som mest, men som inte 
är bulkiga och tar plats i onödan. Varför inte punkt-
markera knäna med Knee Gaiters, evergreen, som ko-
star 400 kronor per par. Mer information hittar du på 
houdinisportswear.com

Stort intresse och 15 års erfarenhet från ledprepare-
ring och olika ledsladdar/hyvlar har gett resultat. 
NH Service har i samarbete med Runar från Sävast 
skoterklubb tagit fram Raspen II. Detta är en optimal 
ledsladd för tex. skoterklubbar, skidklubbar och event-
bolag, funkar på såväl hårda leder som mjuka leder.
Den har P300 gallerstål, man justerar sladden med tre 
vevar, en fram samt två bak. Med bakre vevarna kan 
man skränka sladden så den tar mer på ena sidan. Ro-
bust byggd i måtten 150x480 cm men kan även anpas-
sas individuellt. Säljes för introduktionspriset 19 995 
kronor av NH Service, tele 070-639 90 27.
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Bra karl reder sig själv brukar det 
heta och lite så var det säkert 
tankegångarna gick hemma hos 

Robert Lidström från Bergsviken utanför 
Piteå då han ville ha någonting eget att 
åka på under det mörka vinterhalvåret. 

För att förstå denna mans enträgna 
kamp och alla timmar han lagt ner i detta 
bygge måste vi nog börja från början. I 
vanlig ordning blir man som man umgås, 
även i Bergsviken, och när det gamla 
kompisgänget som i vanliga fall träf-
fades för den sedvanliga innebandyn 
började intressera sig för äldre skotrar 

så barkade det iväg. –Det hela började 
egentligen som kortare dagsturer med 
ett 20-tal kompisar. Det hela utvecklade 
sig sedan till lite längre turer vilket i sin 
tur krävde lite mer av maskinerna som i 
sin tur gjorde att några av oss började 
bygga och förbättra, minns Robert. Det  
började med en Ockelbo Poro med 277 
Rotaxmotor. -Den skotern påminde mest 
om en vinglig cykel i snön och jag kände 
att jag behövde mer att köra med. Då 
byggde jag om en Rajd och stoppade 
i en Rotax 503 i den samtidigt som jag 
kopierade den nya Rushboggin från Po-

larisbroschyren, minns Robert.  Det var 
2010 och Rajden står nu undanstoppad.

Egen boggie
Robert verkar vara en kille som vet vad 
han vill ha och startskottet för det här 
bygget var när han kom över en Ock-
elbo 4000 utan motor för 500 spänn. 
Riktlinjerna drogs upp och detta skulle 
bli en maskin med betydligt mer motor 
och framkomlighet än den levererades 
med från fabriken 1982. En Mach 1 
letades upp och fick agera donatorma-
skin då det gäller drivlina och elsystem. 

Vissa skoteråkare vill alltid ha det senaste samtidigt som andra tycker det 
var bättre förr. Och så har vi Robert Lidström från Bergsviken som inte 
riktigt vet vad han vill. 
Text: Björne
Bild: Stefan Bergmark

Rotax 643 motorn plockades ner och 
vevhusportades innnan den renovera-
des och plockades ihop igen. Den fick 
hamna på en lämplig ”Mach 1” position 
i motorutrymmet så att variatorremmen 
från samma model kunde användas. 

–Jag ville bygga en HCR-inspirerad 
hillcrossmaskin/lössnömaskin och har 
försökt att kopiera en del samtidigt som 
andra saker blev lite som det blev, skrat-
tar Robban. 

När motorn satt på plats så var det 
dags att se över boggin som faktiskt är 
det som utmärker denna maskin mest. 

–Jag har försökt att på något sätt ef-
terlikna en okopplad Timbersled-boggi 
och använt mig av ett par Lynx-skenor 
som jag sedan blandat ihop med egen-
konstruerad svingarm och sax. Bak 
sitter det en Lynx-dämpare medan en 
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Det första man ser och det som verkligen avslöjar att den här maskinen inte är rik-
tigt original är den knallröda boggin som är en mix av lite smått och gott. Foxdäm-
pare fram och en Lynx dito där bak. 

Framvagnen har en spårvidd på 75 centimeter och hemgjorda 8,5 tum breda skidor. 
Efter lite avsmalning av skidorna lirar det hela riktigt bra idag. 

Helheten ser riktigt genomarbetad ut 
och Robban har tagit sig lite tid att fixa 
in ett gäng dioder i huven. 

Det är detaljerna som gör det och Rob-
ban har i dagsläget lagt ner mer än 300 
timmar på sitt bygge. Enligt honom 
själv så slänger man sällan ihop något 
som ska fungera. 

Det är någonting speciellt med högkam-
made längre maskiner. Har man en 643:a 

under huven ska också folk få reda på det. 
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Foxare har hittat sin plats där fram. 
Drivaxeln fick samma Mach 1 släppa till 
medan Wahlbros levererade drivhjulen 
av No slipmodell, säger Robert. 

Framvagnen
När det gäller framvagnen så fanns det 
inte så mycket att jobba med. Den gamla 
bladfjädringen ger ju liksom maskinen 
dess själ och är så smal som 75 cen-
timeter mellan skidorna vilket verkligen 
ger den här besten intressanta köreg-
enskaper. För att hjälpa flytförmågan på 
traven så snickrades ett par rejäla skidor 
anpassade för bladfjädringen ihop av 
ett par BRP 10-tumsbelag på en rör-
stomme.  

–Jag kapade lite här och var i belagen 
som nu mäter 8,5 tum på bredden efter-
som den hade för bra bärighet från bör-
jan. Sen har jag också kapat upp dem 
i bakkant så att den numera är kluven 
på sedvanligt ”Yamahamanér” fortsätter 
Robert. 

I dagsläget börjar den 243 kilo tunga 
Ockelbo HCR:en kännas mer och mer 
färdig, men tro för den skull inte att Rob-
ban känner sig direkt nöjd. –Jag håller 
hela tiden på att vidareutveckla och för-
fina en hel del saker. Nu använder jag två 
vändhjul istället för tre samtidigt som jag 
börjat titta lite närmare på variatorerna 
för att det hela ska lira lite bättre, säger 
Robban. 

Och visst fungerar maskinen. Natur-
ligtvis ställde Robert upp i veterandrag-
racingtävlingen Ede-Draget och kom 
fyra i Open Mod där han åkte ut mot 
en finne på en Sno Pro med spikmatta. 
Bästa tiden blev 6,78 och 116,9 kilome-
ter i timmen på 150-metersbanan. Na-
turligtvis är han inte nöjd med det utan 
siktar på låga sexor och en toppfart över 
120 kilometer i timmen. 

Ett råd
En sak är i alla fall säker. Det är bra att 
lägga någon krona extra på att köpa en 
vettig donatormaskin som kan släppa 
ifrån sig de delar man behöver för ett 
bygge som det här. 

Det har tagit Robert dryga 300 timmar 
att komma dit han är idag med det här 
bygget och ska du får ihop någonting 
som är det minsta tillförlitligt så kan du 
sällan slänga ihop någonting. De pengar 
du lägger ut på en donatormaskin spar 
du in flera gånger om när du märker att 
du saknar delar du inte riktigt tänkt på 
innan du började bygga. Så kom igen 
nu. Hitta konceptet, leta maskin samt 
donator, så bygger du också något. 
Ring oss när du är klar. 

En maskin med över trettio år på nacken i full rulle över isen. Nu lite piggare än då det begav sig i början av 80-talet. 

Var sak på sin plats. Bränslepump och den lite modifierade 
styrningen. 

Det är alltid motorn som är själva hjärtat och själen i ett bygge. Robban valde att stoppa in en 643:a som är renoverad och 
vevhusportad. 

Kylaren och ett diodbaklyse från Biltema. 
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En sammanfattning från Robert
Grunden till bygget är en Ockelbo 4000 -82
variatorer, kedjehus, axlar, kylning och elsystem från en Mach 1 -92.
Styrningen består av ett 7” RSI styre med 2” höjare, modifierad styrstång från 
Mach 1 med ett hopplock av styrstag ut till skidorna.
Egen skidkonstruktion med 8,5” plastbelag med Polaris variatorrem som handtag 
och Ockelbos bladfjädring.
I elsystemet som är taget från Mach 1 finns det kvar tändningslås, nödstopp, 
nödstoppslina, hel/halvljus(Ockelbo), diodbakljus från Biltema, 
handtagsvärmare, 19 st dioder inborrade i huven med separat av/på.
Drivlinan består av Mach 1 variatorer och kedjehus som driver runt 8 kuggars 
noslip wahlbros drivhjul och en 3650-380-44 mm backcountry matta med 76 st. 50 
mm snowcross dubb. 

Boggie
Mattan snurrar runt ett Timbersled inspirerat hemmabygge till boggie. Lynx 
Ranger mountain -03 boggieskenor med Polaris och Ski-doo hjul.
Centerdämparen är av märket Fox från en Polaris -96 framvagn med en Lynx 
fjäder, och bakre dämparen är centerdämparen från en Lynx Ranger mountain -03. 
Svingarmarna är tillverkade av hydraulrör varav den bakre är teleskopisk och 
helt okopplad.

Motor
Motorn vevhusportad 643 RAVE med renoverad vevaxel och nya kolvar, packningar. 
Original pipa från Mach 1 med en modifierad billjuddämpare från Biltema.
Mach 1 kylare och ett IQ R expansionskärl, ingen termostat.
Instrumenteringen består av original temp.mätare och varvräknare även dom från 
Mach 1

Vikt
243 kg med Ockelbo original tank full, 86 kg vänster fram, 82 kg höger fram 
och 75 kg bak.

Jag skulle vilja tacka följande: Luleå Skoterdemontering, Reklam o Skylt i 
Piteå,  Piteå MC o motor,  Pitekök o sprutmåleri,  Arbete o skydd i Piteå
Foto: Stefan Bergmark

En man och hans maskin. Man kan fråga sig om Robban Lidström från Bergsviken har alla getter hemma efter ha lagt ner mer än 300 timmar på sitt bygge? Naturligtvis 
har han inte det. Underbart.

En 44 millimeters BackCountrymatta med 76 stycken 50 millimeters snowcross-
dubb känns mer som en självklarhet än något man blir förvånad över.

Scanna QR taggarna 
för rörliga bilder
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Bara styvt två timmar, eller drygt 
20 mil om man föredrar längd-
enhet, norr om SnowRiders re-

daktion i Mora ligger Lofsdalen. Denna 
pärla i vår svenska fjällvärld inbjuder 
besökande skoteråkare till fantastisk 
åkning, det spelar ingen roll om det är 
din första dag bakom ett styre eller om 
du kört hela livet, det spelar heller ingen 
roll om du föredrar att åka mil efter mil 
på lofsdalsspårs fina preparerade leder 

Den svenska vildmarken är närmare än du tror. 
Text: Jimmy Gudru Bild: Nicklas Jonasson 

eller om du vill grisa runt i kraftledningar 
och raviner. Lofsdalen har åkning som 
passar alla!

Om man fantiserar sig konturerna av 
en blomma (vi kan kalla den för härje-
dalsblomman) och lägger pistillen mitt 
för Lofsdalen så ser man snart vilket bra 
utgångsläge man har om man väljer att 
utgå härifrån. Ytterkanten på blommans 
blad kommer att gå genom en mängd 

välkända skoterorter såsom Tännäs, 
Bruksvallarna och Funäsdalen i nord-
väst, Hede och Vemdalen i nordost samt 
Sveg och Lillhärdal i sydost. Väljer man 
att åka över på Dalasidan så hittar vi 
Idre, Särna och Grövelsjön. Alla dessa 
resmål finns inom tio mil från Lofsdalen 
och man kan välja lämplig dagstur allt 
utifrån väder, vind och humör.

Gemenskapen
Lofsdalen är en av de platser där vi 
skoteråkare inte anses som oborstade 
miljöförstörare utan faktiskt är jätteväl-

komna. Det finns inga kompisleder där 
man delar led med skidåkarna men vi 
korsar varandras spår emellanåt och 
ledsystemet är uppbyggt på så sätt att 
vi samsas om många rastkojor och lik-
nande vindskydd på fjället. Visst kan det 
väl vara irriterande när man halkar till på 
ett apelsinskal i grillkåtan men det kan 
vi väl ta för fridens skull, skämt åsido 
så är känslan när man sitter där tillsam-
mans och grillar sin korv att de flesta 
skidåkarna faktiskt har en egen skoter 
vid stugan eller hyr ibland för att varva 
mellan skid- och skotertur. Till det stora 

Lättåtkomligt bränsle för både skoter o bil. Du behöver alltså inte 
ha med dig några dunkar.

Rutvallen, ett nytt utflyktsmål på 
Lofssjöns södra sida.
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Lofsdalens lägergård, bra prisvärt boende för den lilla eller stora gruppen. För bokning 
är det www.lagergarden.se eller 070 332 82 22 som gäller. 

Aktivitetshuset är det perfekta tillhållet de 
dagar fjället inte känns så lockande.

Det finns en stor släpvagnsparkering 
vid infarten till byn där skoteråkare en-
kelt kan dumpa vagnen vid behov.

Franks skoteruthyrning för er som 
inte har eget åk. 

Mängder av fantastisk friåkning 
bara man viker av leden.
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Entrén till Lofsdalen blir mäktig med 
det majestätiska Sömlingshågna som 
välkomnar.

Lofsdalsspår har 
verkligen sett till att 

det blir enkelt och 
behagligt att vara 

skoteråkare.

Lofsdalens stora utflyktsmål, våffelstugan alla pratar om. Varför inte spendera några timmar i den nybyggda grillkåtan vid Hågntjärn. 
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utflyktsmålet Våffelstugan tar man sig 
både medelst skidor och skoter, även 
bandvagn där man kan välja om man 
vill krypa in och åka med eller tolka på 
skidor bakom, avgår under säsong med 
jämna mellanrum.

Byn
I byn finns det mesta man kan önska sig 
under sin vistelse såsom sportbod, en 
välutrustad ica-butik och ett aktivitetshus 
med blandannat bowling, sportsimulator 
och lekland med mera, för de dagar man 
inte tycker vädret inbjuder till utomhus-
aktiviteter. Bensinpump finns självklart 
lättåtkomligt från leden och i anslutning 
till den plogas en stor släpvagnsparke-
ring upp där tillresta kan lämna vagnen. 
Den naturliga samlingspunkten på kväl-
len blir TRAPPER bar & restaurang, här 
serveras mat av hög klass tillsammans 
med alldeles perfekt kylda drycker i en 
avslappnad och stämningsfull miljö.

I Lofsdalen finns numer Franks sko-
teruthyrning som enda uthyrare, runt 
femtio skotrar finns till uthyrning och det 
är sportmaskiner i form av mxz 600 e-tec 
och tvåsits touringmaskiner. Hyr maskin 
för din egen fjälltur eller följ med på nån 
av de många guidade turerna som er-
bjuds.

Boende
Här finns alla typer av boende, från lite 
enklare stugor och lägenheter till de allra 
flottaste av timmerhus. Det finns något 
som passar allas plånbok och önskemål! 
Enklast är som vanligt att surfa in på nå-
gon av hemsidorna som sysslar med 
onlinebokning tillexempel 
www.lofsdalen.com och lofsdalenhome.
se som är en ny sida framtagen för just 
detta, annars funkar ju alltid blocket.se 
där många privatpersoner lägger ut sina 
egna boenden till uthyrning. Lofsdalens 
Lägergård är ett prisvärt allternativ där 
man kan hyra rum i vandrarhemsform 
och dela kök, samlingsytor och bastu 
med andra, eller varför inte boka upp 
hela lägergården för firmaeventet eller 
skoterklubben som vill utforska sveriges 
närmaste fjäll.

Lofsdalen –inte bara skoter
* 7,5mil preparerade längdskidspår
* hundspann
* renrajd
* fjälltur med bandvagn
* fiske i härjedalens bästa öringsvatten
* aktivitetshus
* Utförsåkning i 26 nedfarter med 9 liftar,    
3 parker och en skicrossbana

Hovärken 1125möh med restaurangen 
i förgrunden

Det finns flera grillkåtor som delas av 
skid- och skoteråkare

Efter en dag på fjället kan det vara mysigt att glida ner i soffan med lite dryck och pusta ut, här på Lofsdalens Lägergård.
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Här köper du dina FXR-kläder!, Arvidsjaur: NTC, Boden: Sixten Nilssons, Bollstabruk: Dahlins Motor, Funäsdalen: Motor & Fritid, Föllinge: Mats Skoter, 
Gäddede: SGT, Gällivare: Däcklagret, Järbo: Bohlins, Järvsjö: Järvsö Cykel & Motor, Kalix: Kalix Skoter & MC, Kiruna: TT Trading, Leksand: Abris Sjö 
& Snö. Luleå: Heds Motor, Mora: Abris Sjö & Snö, Piteå: Bil-Laget, Sälen: Statoil Leonarden, Särna: Abris Sjö & Snö, Skellefteå: E-Son, Strömsund: PN 
Motor, Sunne: Bjälverud Yamaha, Umeå: Automek, Vilhelmina: Däck & Maskin, Östersund: Motorhuset, Åsarna: Åsarna Skoterservice
Se hela FXR’s sortiment på www.fxrracing.com
Vill du bli auktoriserad FXR-återförsäljare, kontakta: jorn@fxrracing.com
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Patrik Eriksson #86
15 årige Patrik Eriksson tävlar i skoter-
cross sedan fyra år tillbaka, och detta 
blir hans andra år på Lynx för Ljung-
bergs Motor Racing Team. Patrik kom-
mer från Sveg. Patrik håller igång 
kroppen med motocross, löpning och 
cykling  på sommaren , men brukar 
även dra iväg på diverse dragracetäv-
lingar på gräs för nöjes skull. Håll utkik 
efter Patrik Eriksson i vinter. 

Team Yngvesson
Filip och Jonathan Eriksson, Lycksele. 
Robin Ottosson, Vilhelmina samt Da-
vid Reponen, Storuman kör Pro Open 
skotercross och på FreeRide-sidan rep-
resenteras Team Yngvesson av Anders 
”Wesslan” Westlin ifrån snörika Saxnäs. 
Detta i samarbete med KGK Motor AB.
Motorerna i Pro Open maskinerna pre-
pareras av Bergnäsets Skoter & ATV, 
Mats Lager och Swedish Mountain 
Products, Patrik Löfdahl.

Skotercross är en motorsport som minst sagt kan kallas spektakulär och extrem. Vi tar en liten titt 
på några av årets team. 

Robin Malming
Robin kör sitt första år i Pro Stock.  Far och som teamar ihop där pappa Tomas ag-
erar mekaniker medan Robin sköter körandet, och tur är väl det. Robin kör för Ling-
heds skoterklubb och teamet heter ganska naturligt Team Robin Malmling 

Team Storfors Varv Piteå
Sittandes på skotern Tim Olsson #50 Ungdom snopro 600-2013
Från Vänster Pär Vikman #165 Stock, Martin Ekspjuth #303 Pro Open, Christian 
Lindén ägare storforsvarv, Tim Marklund #606 Pro Open

Hertén Snowcross Team!
Kommer från Österbotten i Finland.
Teamet består av Viktor och Fredrik Hertén. Vintern 2013 blev Viktor Hertén EM 
guldmedaljör i snowcross Pro Stock klassen. Han vann även Battle of Nations täv-
lingen i Ryssland i Pro Open. Efter vinst i Pro Stock och Open i finska mästerskapen 
2012 så satsade Viktor på SM 2013 och resultatet blev ett Silver i Pro Open. Efter en 
till framgångsrik säsong så har Herten Snowcross Team stora förhoppningar inför 
säsongen 2014. Vi har förberett oss inför detta genom en effektiv och målmedveten 
satsning. Viktor fortsätter sin styrning på Lynx som han verkligen trivs på, och 
Fredrik med Ski-doo. Teamet kommer att delta i SM, FM, VM och Cup Of

Team Kinky Snocross!
Team Kinky Cross är ett gäng kompisar från Luleå och Boden som har startat ett 
Team. Anders Isaksson (Luleå) har kört Back-SM 2010 och Vitådalsracet 2013. 
Har nu tänkt köra Backe och Sverigecupen med sin Lynx Boondocker -12. Han 
har även kört ett gäng endurotävlingar  här uppe i Norrbotten och även deltagit i 
GGN. Peter Strand (Boden) är en gammal räv som kört SM ett antal år och även 
tävlar i motocross. Kommer ställa upp i Pro-stock. Peter kommer att styra en 
Lynx RS 600 -13. Även Peter har kört ett antal år i GGN. Peter har även han flera 
timmar med crossen i rampen. Johannes Wikström (Boden) har kört motocross 
tidigare, och till i år köpt sig en skoter för att hålla en jämn adrenalinnivå även 
under vintrarna. Kommer ställa upp i Pro-Open. Johannes kommer köra en Lynx 
RS 600 -13. Johannes har också kört GGN 2013. Robin Palovaara (Luleå) har tidi-
gare kört Back-SM 2010 och förgående år en DM-tävling i skotercross. Har tänkt 
köra så många tävlingar som möjligt denna säsong, både backe och Sverige-
cupen.  Kommer ställa upp i Pro-stock. Robin kommer att köra en Lynx RS 600 
-11/12. Robin har även börjat köra motocross i sommar men ännu har han inte 
deltagit i någon tävling men 2014 ska han ställa upp i Nordcupen som går här 
uppe i norr. Även en del ramphoppning har det blivit med Slednez gänget. Även 
fler medlemmar kommer att dyka upp, 
alla lika kinky. Vi har lärt känna varan-
dra genom vårat skotergäng ”Slednez” 
där vi filmar och gör en egen skoter-
film som folk kan se på nätet till varje 
höst. www.facebook.se/slednez. Vi är 
supertaggade för årets skotersäsong 
och hoppas det går bra för oss! Foto: 
Malin Wallin
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Fox stötdämpare
Det självklara valet för Racing, Freeride och ledåkning.

FOX stötdämpare hittar du hos 
välsorterade återförsäljare. 

Glansgårdens Bil & Motor AB Gävle 026-120010

JL Skoter & Motor AB Heby 0224-34221

Järvsö Motor AB Järvsö 0651-41243

Maskinaffär B Lundström AB Kiruna 0980-187 00

Kramfors Service & Försäljning AB Kramfors 070-3992939

RG3 Sweden AB Orsa 070-2099122

MN Racing Skellefteå 070-668 3332

Yngvessons Maskin AB Storuman 0951-77345

Bjälverud Yamaha Store AB Sunne 0565-91175

Motorbolaget i Umeå AB Umeå 090-7909300

Motorhuset AB Östersund 063-570020

Oktan Sverige AB Östersund 063-80550

Fox Service Centers:

SnowriderSE_FOX v0.3.indd   1 17.9.2013   16.26
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WITH THE HIGH-TECH 
FUNCTIONALITY OF

www.KLIM.com

Att sammanfatta KLIM’s 
dominerande linje av fodrade 
skoterställ för ultra-kallt-väder 
är inte lätt. Tack och lov fi nns nya 
Keweenaw Parka från KLIM för 
att bevisa det, med sitt avancerat 
3M™ Thinsulate™ foder under det 
starka skalet av KLIM’s GORE-
TEX®.
 
Keweenaw är helt enkelt den 
mest avancerade jackan på 
snö! Om du behöver skydd från 
de mest extrema och kalla 
väderförhållanden, vill synas 
och kräver högsta kvalitet, är det 
här din nästa jacka.
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Säg ”dubbelbandare” och de 
flesta tänker på en sunkig Aktiv 
Grizzly parkerad bakom farfars 

lada. Men det fanns betydligt ädlare 
varianter som sällan uppmärksammas 
på vår sida av pölen eftersom vi inte 
haft någon vettig ovalracing i Sverige 
sedan 1984. Dessa ”twin trackers” som 
de kom att kallas hade förstås ingenting 
gemensamt med arbetsmaskinerna för-
utom det faktum att de hade två drivmat-
tor istället för en.

Formel 1
De första med denna set-up (i tävlings-
sammanhang) var snöskotermärkena 
Allouette och Raider som båda försökte 
ta sig runt i vänstervarv med hjälp av 
två drivmattor i mitten av 1970-talet. De 
hade viss framgång men saknade de 
resurser som behövdes och försvann 
snart som tillverkare. Kanadensarna 
på Bombardier Racing Team noterade 
dock designens fördelar… Bombar-
diers nya ovalracer 1981 såg ut att vara 
hämtad direkt från F1 komplett med 
frontspoiler och vinge. Gilles Villeneuve, 
som under silly season rattade en Fer-
rari i just Formel 1, styrde Moto Ski-va-
rianten (Ski-doo:s systermärke) medan 

brorsan Jaques körde Ski-doon tillsam-
mans med teamkompisen Brad Hulings. 
Under huven, eller snarare skalet, satt 
en slidmatad Rotax 354 som gav en bit 
över 100 hästar vid 10 000 varv. Men 
vad som fångade allas blickar var de 
dubbla drivmattorna. Varje matta var ett 
par decimeter bred och satt monterade 
så att maskinen i princip var lika bred 
baktill som framtill.

Konstruktionens genidrag jämfört 
med de tidigare designerna bestod i 
att drivningen kopplades så att när man 
körde rakt fram drev båda mattorna men 
när styret vreds åt vänster kopplades 
innermattan ur så att all kraft hamnade 
på yttermattan vilket drev maskinen åt 
vänster.  

Två bättre än ett
De tidiga prototyperna var extremt svår-
körda och beskrevs som dödsfällor med 
en lång rad krascher innan man fick till 
styrkopplingen. Ett annat bekymmer var 
att de tunna, smala mattorna hade lätt 
för att spåra ur vilket garanterat ledde till 
haveri. Maskinen hade dessutom egen-
heten att om man fick för mycket sladd i 
en kurva skulle man inte slå av på gasen 
utan tvärtom gasa på mer och samtidigt 

parera för styrkopplingens effekt på 
drivningen. Det var ingen lätt uppgift i 
140km/h. 

Många förare fick bittert erfara att 
köra twin-trackern innebar ett helt annat 
”tänk” än att köra en enkelbandare. Men 
trots de initiala tekniska svårigheterna 
visade sig konceptet vida överlägset en-
kelbandaren och 1982 vann den orädde 
Jaques Villeneuve mästerskapet på den 
nya skapelsen. 

What killed oval racing? Ski-
doo wins again
De följande femton åren prenumere-
rade Ski-doo på världsmästerskapet 
vilket förde med sig att märkesrivalite-
ten som gjort World Championship så 
spännande försvann. Det fanns ett fåtal 
specialbyggen från de andra märkena 
men de var utvecklingsmässigt alltför 
långt efter och hade dessutom inte mo-
torer som kunde mäta sig med den ef-
fektstinna Rotaxen. I hopp om att få fler 
stora tillverkare (och därmed sponsorer) 
att delta i världsmästerskapet gjordes 
reglerna om 1998 och twin-trackern 
förbjöds. Det var i mitt tycke slutpunkten 
för världsmästerskapets verkliga stor-
hetstid.

Långt från verkligheten
Bombardier kunde knappast klandras 
för att det gick som det gick. Snarare 

de andra tillverkarna som inte satsat lika 
stora pengar på sporten, men kanske 
var det också dags för något nytt. I slutet 
av 1990-talet hade stadioncrossen just 
sett dagens ljus och crossmaskinerna 
låg betydligt närmare de maskiner som 
vanligt folk kunde köpa.

Ski-doo totala satsning på ovalracing 
under 1980- och 90-talet förblindade 
utvecklingsavdelningen så till den milda 
grad att de vanliga konsumentmaski-
nerna många gånger snarare var opti-
merade för rundbana än skoterled vilket 
ledde till att märket tappade den tätpo-
sition man en gång haft på marknaden.

High tech
Trots att twin trackern var en såpass 
unik skapelse att man nästan inte kun-
de kalla den en snöskoter i traditionell 
mening förde den med sig teknik som 
används än idag. Den var den första ski-
doon med TRA-variatorn, RAVE ventiler, 
A-armar etc etc. Men kanske framförallt 
var de äkta fullblodsracers som förde 
med sig en aura av Formel 1 när tiotu-
sentals åskådare på läktarna beundrade 
ett fåtal mycket speciella skoterförare 
och maskiner. Den exklusiviteten tror jag 
tyvärr inte vi får uppleva igen.

Dubbelbandare + Racing = Sant!
Text: Robert Olsson Bild: Valcourt Race Department
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1982 tog Jacques Villeneuve (Gilles bror) sin andra världsmästerskapstitel i Eagle 
River, då med en Twin Track. Första segern kom 1980 med en single track och den 
tredje 1986 åter på en Twin Track.

Brad Hulings varmkör sin slid-
matade Rotax 354 som gav en bit 
över 100 hästar vid 10 000 varv.

Här jämför Ski-Doo den första Twin Track-modellen med den nya betydligt mer 
strömlinjeformade skapelsen i sitt testrum under 1982.

Med tiden blev maskinerna mer och 
mer strömlinjeformade, här ett förslag 

från 1985 kallad Fas 5.

En av de sista Twin Track modellerna som gjordes av Ski-Doo innan dom förbjöds 
1998.
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En sak är säker och det är att man 
alltid behöver det man för tillfället 
inte har. Så är det jämt, men man 

kan faktiskt med en liten insats jämna ut 
oddsen litegrann. Ska du klara av alla 
upptänkliga scenarion ute i fält så skulle 
du behöva tre seriekopplade pulkor med 
prylar bara för att i slutändan bara behö-
va några grejer till. Jag har varit ganska 
så förskonad då det gäller missöden på 
snöskoter, ta i trä. Men visst har det fun-
nits tillfällen då jag stått strandad långt 
ute i skogen utan rem. Ganska klantigt 
kan tyckas men ha i åtanke att jag säl-
lan kör min egen skoter utan nästan 
alltid någon annans maskin. Jag tänkte 
därför öppna tankväskan på min egen 
Apex för att visa er läsare vad jag har 
med mig när jag är ute på en kortare tur. 

Nu brukar jag ha mer grejer med mig i 
ryggsäcken men det här är i alla fall vad 
som finns på snöskotern i vått och torrt 
oavsett vem som sitter på och vad den-
na person har för personlig utrustning i 
just sin ryggsäck. 

Original is the shit
Jag har alltid en extra rem med mig, 
även om jag aldrig behövt byta på min 
Apex-turbo. När jag åkte Nytro-turbo 
var det lite si och så med remmens livs-
längd och då hade jag alltid med mig 
två extraremmar. Då det är lite dåligt 
med utrymmen att stuva saker i på en 
Apex samtidigt som avgasrörets pla-
cering därbak ser till att man inte kan 
lasta någonting bakom dynan så har jag 
införskaffat en Yamaha original tankväs-

Det är så dags att vara efterklok när du står där med skägget i brevlådan. 
Tänk att du med en minimal eftertanke och uppoffring kan mångdubbla 
dina chanser att överleva om du av någon anledning skulle bli ståendes i 
vildmarken. 
Text&Bild Björn F

ka. Denna investering är en av de mer 
vettiga jag gjort i mitt liv. Helt plötsligt 
kan jag ta med mig i princip allting jag 
vill, utan att behöva använda ryggsäck. 
Jag har också kompletterat detta med 
en femliters sidomonterad reservdunk 
med hållare också detta från Yamahas 
originalsortiment. Jag måste därför slå 
ett slag för alla tillverkares originalgre-
jer. De passar, kvalitén är hög och de är 
gjorda för att användas. Visst det finns 
billigare alternativ, men jag tycker att det 
är värt varenda spänn. Min tankväska 
kan också kopplas loss och lätt tas med 
in i våffelstugan när man önskar detta. 

I en nödsituation
Vi säger nu att jag är ute på en tur utan 
ryggsäck. Jag ska bara blåsa av mig lite 

i full rulle på leden en timme och jag har 
kommit tre mil ut i skogen och ska pre-
cis vända hem igen. Någonting händer 
med maskinen, jag har ingen täckning 
på telefonen och det börjar skymma och 
det är kallt. 

Vad har jag då med mig i min tankväs-
ka? Trots att jag både brukar ha spade 
och proviant i både flytande och fast 
form med mig på ryggen finns alla dessa 
tre saker i min väska. Jag har några 
energikakor där, kanske en kexchoklad 
och en liten vattenflaska. Energikakorna 
kommer väl till pass om jag skulle bli 
kvar en längre stund i skogen och vat-
tenflaskan kan alltid användas för att 
smälta snö till vatten när man druckit ur 
innehållet. Spaden kan jag alltid skotta 
mig ner en bit i snön med och i alla fall 
bygga grunden till ett övernattnings-
ställe. Jag har också med mig en liten 
ihopfällbar såg som kommer väl till pass 
när jag sågar ner lite granris och stöttor 
som blir till golv och väggar i min hydda. 
Jag har med mig en tändsticksask och 
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Yamaha har flera olika tank och sidoväskor. Det är bara att 
kolla igenom deras sortiment i tillbehörskatalogen som din lo-
kala handlare har. 

Just i denna Mer-flaska har vi dieselindränkta Tretex-skivor. 
På sidan 34 finns också ett tips på hur du kan göra upp eld 
i fält. 

Nu har det ju inte varit allt för ofta jag fått användning för dessa grejer. Jag har mest ätit upp alla energikakor så fort det blivit 
någon välbehövlig paus.

en merflaska med dieselindränkt pellets 
vilket är helt fantastiskt att ta fram om 
man ska få eld på nåt surt. Skulle jag 
ha gjort illa mig på kuppen nu när sågen 
är framme så har jag också ett förstaför-
bandskit med mig. Jag har också varit 
förutseende och tagit med mig en liten 
led-lampa som lyser brett och ger ar-
betsljus om jag skulle haft ett fel på ma-
skinen som faktiskt gick att åtgärda ute i 
fält. Jag har också koll på att min original 
verktygslåda är komplett och sitter där 
den ska. Naturligtvis har jag också en 
morakniv med mig, lite plaststrippor, en 
rulle grövre rostfri ståltråd och en rulle 
tape, utifall att. Det ligger också alltid 
ett par nya torra handskar i originalför-
packningen i min tankväska, samt en 
bandana det står SnowRider på, såklart. 
Jag har också ett spännband med mig 
som både kan användas att dra ihop sa-
ker i en nödlösning eller användas som 
bogserlina om någon räddande ängel 
råkar komma förbi. Tro det eller ej, men 
nu är jag 43 år fyllda och börjar tänka på 
säkerheten. Skulle det visa sig att man 
står väldigt dumt till eller om du kanske 
måste ut på en väg för att hämta hjälp 
kan en reflexväst också vara extremt bra 
att ha på sig om det är mörkt ute. Reflex-
väst i tankväskan check!

Inte världens mest kompletta utrust-
ning, men som sagt, detta är mitt nödkit 
som alltid är med mig. Har du någon an-
nan idé om vad man ska ha med sig? 
Hör av dig till bjorn@snowrider.se

#1 #2 #3
#4 #5 #6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#1 Jag har alltid med mig ett par extra 
handskar i allraste nödreserv utifall att. 
Ingenting kan förstöra en skotertur som 
när man fryser om händerna. 

#2 En reflexväst kan tyckas över-
flödig, tills du står där själv i mörkret 
utan något skoterlyse att påkalla 
uppmärksamhet med. Nu syns du i alla 
fall fast det är mörkt. Mesigt, men bra. 

#3 En spade kan du använda som 
slägga när du lagar nåt på skotern, 

bända och hugga med och faktiskt ock-
så skotta med. 

#4 En Morakniv. Behöver inte förklara 
närmare. 

#5 Bandana. Den kan du ha på hu-
vudet om du inte vill ha hjälmen på dig. 
Den kan användas som mitella eller 
stoppa blodflöden och 100 andra saker. 

#6 Spännband. Bra att dra ihop saker 
med när något gått sönder. Du kan ock-

så använda denna som bogserlina. 

#7 Nödvatten. Samtidigt som en flas-
ka kan behövas av olika orsaker. 

#8 Såg. Du kanske sitter fast med 
skotern så du måste såga dig lös. Kan-
ske du behöver granris till en bivack?

#9 Förstahjälpen! Innehåller det mes-
ta du behöver. 

#10 Eltejp och kraftig ståltråd kan 

man laga saker med samt fixera ett 
benbrott. 

#11 Torrt tändmaterial. Tretex-skiva 
eller pellets indränkt i diesel är kanon-
bra. 

#12 En vattentät låda med tändstick-
or, energikakor och en ficklampa av 
LED-modell är ovärderligt.
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Team Renheim Snowcross består 
av syskonen Adam, Marica och 
Ronja Renheim. Förutom de tre 

chaufförerna finns också föräldrarna 
samt närmsta vännerna till hands som 
mekaniker, rådgivare och hjälpredor. 
Tränar gör vi mestadels på vår egen 
bana som vi med hjälp av lånad snöka-
non och egen pistmaskin kunnat bygga 
i närheten av garaget de senaste åren.

Familjen Renheim har  alltid varit invol-
verad inom motorsporten och innan sko-

Marica
Ålder: 22 år
Civilstatus: Sambo
Bor: Sälen
Yrke: Vik. föreskolelärare
Moderklubb: Lima MS
Team: Christian Brothers Racing 
Höjdpunkter i karriären: SM-guld 2011-12&13, 
NM-guld 2013. 1:a Duluth Nationals (USA) 
2012&13.

Ronja
Ålder: 16 år
Civilstatus: Singel
Bor: Lima
Yrke: Studerar
Moderklubb: Lima MS
Team: Skidoo & Lynxhallen Idre / Halvarssons
Höjdpunkt i karriären: SM-brons 2013.

tercrossen blev aktuell har alla tre kört 
en hel del motocross. För 10 år sedan 
började Adam tävla med skotern i minsta 
ungdomsklassen och utvecklingen har 
minst sagt gått framåt. Han är numera 
med bland sverigeeliten och i lands-
laget. Marica gjorde honom sällskap 
på banorna 2008 och har sedan dess 
även hon jobbat sig mot toppen. 2011 
kom hennes stora genombrott då hon 
vann SM-guld i damklassen. 2011 var 
även året då den minsta i syskonskaran, 

Team Renheim berättar lite om sig själva. 

Adam
Ålder: 24 år
Civilstatus: Sambo
Bor: Lima
Yrke: Maskinförare
Moderklubb: Lima MS
Team: BRP Racing
Höjdpunkter i karriären: VM-guld 2013, 
SM-guld 2012&13, SM Stadioncross guld 
2013, VM-brons 2012

Ronja, gjorde skotercrosspremiären. 
Sedan dess har det varit full fart, varje 
helg, hela vintern och utvecklingen har 
definitivt gått rätt väg.

Den stora skrällen kom egentligen 
2012, då Adam efter flera år i sverigeeli-
ten äntligen nådde toppen och tog hem 
SM-guldet i Pro Open- (trimmade) klas-
sen. Samtidigt plockade Marica hem 
sitt andra raka guld i damklassen och vi 
blev det första syskonparet att vinna SM 
(i skotercross) vid samma tillfälle. Detta 
var dock inte enda triumfen denna sä-
song, Adam greppade även SM-silvret i 

Den här säsongen satsar Adam ännu mera och fortsätter 
köra för BRP Racing och Ski-doo. Med ett VM-guld i bagag-
et hoppas han på en ännu mera lyckad säsong, om man 
nu kan önska det? Han startade säsongen i USA men vän-
der nu hem för att satsa på alla tävlingarna som startar här 
hemma. Sedan är Adams största mål att kunna försvara dels 
SM-medaljerna men även VM-guldet och också att försöka 
ta sig till Aspen, Colorado och kunna medverka i X-games 
för första gången. För att kunna toppa VM-guldet krävs det 
nu tävlingar som X-games där det är mycket publiksiffror 
och starkt motstånd.

Efter förra årets försäsongsträning i 
USA fick Marica mersmak för racin-
gen där och satsar denna säsong helt 
på den amerikanska ISOC serien. Med 
hjälp av catmaster.se sadlade hon om 
till Arctic Cat och kör nu för det ameri-
kanska teamet Christian Brothers Rac-
ing. Hennes största mål är att vinna 
damklassen i serien och förhoppnings-
vis få en hel del nya lärdomar i hennes 
strävan dit. 

Då Marica drog till staterna tar Ronja nu över ansva-
ret här hemma och även rollen som Ski-doo åkare. 
Med full support från SKI-DOO LYNX HALLEN IDRE är 
hon nu deras enda åkare och även samarbetet med 
Halvarsson JOFAMA kommer fortsätta till vintern.  Hon 
tycker att det ska bli väldigt spännande att testa Ski-
doo och tack vare att hon har ett sådant otroligt stöd 
ser hon väldigt positivt på kommande säsong och kän-
ner sig mera taggad är någonsin. Ronja kommer ge 
allt för att försvara sin SM-medalj men också förbät-
tra den.

grenen Stadioncross samt tog hem VM-
brons i Ryssland. Tyvärr får inte damer 
tävla i dessa grenar, ännu…

Säsongen 2013 gick inte mycket säm-
re den, utan teamet fortsatte att erövra 
pallplatser. Återigen blev det dubbelt 
SM-guld för Adam och Marica, samti-
digt som Ronja gjorde sitt stora genom-
brott i damklassen och körde hem ett 
SM-brons. Marica gjorde ett nytt försök 
i NM och lyckades i år bli nordisk mästa-
re. För att toppa detta så tog Adam även 
hem SM-guldet i stadioncross samt den 
ärofyllda världsmästartiteln. 
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www.yamaha-motor.se

YAMAHA JACKETS & PANTS 
                                    made by SCOTT

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

BOKA ÅRETS ROLIGASTE UPPLEVELSE PÅ

0280-22370



Vi har efterlyst olika knep som kan 
vara bra att ha i rockärmen om 
olyckan eller det dåliga vädret 

skulle råka vara framme. Saker kan änd-
ra sig ganska snabbt i fjällvärlden och 
är det inte vädret så är det snöskotern 
som faktiskt kan fallera så till den milda 
grad att ditt liv kan vara i fara. Det kan 
kännas som överflödigt att exempelvis 
ha med sig något så självklart som ett 
förstaförbandskit. En sak som jag kom-
mit underfund med genom åren är att 
eld är någonting som man bara måste 
kunna göra inom några minuter. Dels för 
att grilla korv, men naturligtvis också för 
att värma sig på när man exempelvis är 
strandsatt på grund av dåligt väder, att 
du har blivit blöt eller strejkande skoter. 
Men att göra upp eld i en kall snödriva 
med snöig ved kan vara krångligt ibland. 
Vi fick ett mail av Mats Hallman där han 
delgav oss hans allra djupaste hemlighet 
som förts från far till son i generationer 
i hans familj. Det här är Mats bidrag för 
just din överlevnad. 

Leta reda på den grinigaste 
tanten
Att göra upp eld i stark blåst är ett helve-
te men med denna metod så räcker det 
med att du har torra tändstickor så att 
du kan frambringa en öppen låga. I för-

Att göra upp eld i alla slags situationer som kan 
uppkomma, kan i slutändan rädda liv. 
Text&Bild Björn F

väg har du letat reda på det för stunden 
grinigaste fruntimret i familjen. Risken 
kan vara överhängande att just denna 
kvinna innehar ett stycke tampong i sin 
väska. Du får välja själv om du vågar frå-
ga henne eller om du helt enkelt tar ett 
par stycken. Men och jag vill verkligen 
poängtera detta. Lämna kvar några om 
livet är dig kärt. 

Nu har du ett gäng tamponger i inner-
fickan vilket inte på något sätt tar någon 
plats eller tillför någon vikt. När det är 
dags att göra upp eld så öppnar du helt 
enkelt tanklocket på din skoter och dop-
par ner tampongen i bensinen. Låt den 
dra ett tag. Skulle du ha lite bensin i tan-
ken så kan du exempelvis använda dig 
av dödmans-stroppen för att förlänga 
snöret och nå ner till lämplig nivå. Sen 
är det bara att på sedvanligt sätt försöka 
hämta så mycket lämplig ved du kan hit-
ta. Gör en ordentlig grund i snön genom 
att antingen trampa eller lägga granris. 
Lägg tampongen underst,  Fyll sedan 
på med  större och större grenar. Fjutta 
på. Klart. 

Ett ganska fiffigt och enkelt sätt att i 
fält kunna värma sig. 

Vi vill naturligtvis ha in mera förslag på 
någonting smart som just du har i bak-
fickan. Maila bjorn@snowrider.se

Låt dra ett tag. Nu är den full av bensin 
och redo att fjuttas på. 

Skulle det visa sig att du har lite soppa 
i tanken får du använda fantasin då det 
gäller att förlänga snöret. 

En tampong kan vara räddningen för 
just dig på fjället, hur konstigt det än 
kan låta. Kom ihåg att ta bort plasten 
innan du doppar ner den i tanken. 

Tillsätt eld, klart att värma sig.
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SUMMER IS... 
         ....OVERRATED

New winter collection available now

www.jofama.se

142.900:-
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Första ögonkastet säger allt. Den nya modellserien Lynx BoonDocker® har 

ställt in siktet på djupare snö och brantare sluttningar. Den nya, iögonfallande 

REX²-designen visar sina bästa sidor när du tyglar skotern i djup pudersnö. 

BoonDocker lyder utan tvekan varje rörelse du gör, varje gaspådrag och den 

backar inte för hård behandling.

HJÄLTARNA
    I DJUP SNÖ.

BOONDOCKER RE
3700 800R E-TEC

Varmt förzinkad.
kallt rekommenderad.
Det är sällan de bästa väderförhållandena eller väglagen när man transporterar skotrar. 
Då är det skönt att ha en helsvetsad skotertrailer från Fogelsta, med varmförzinkat 
chassi som tålmodigt står emot den bitande kylan.

Skotertrailer S2240, som du ser här, har rejält tilltagen lastlängd samt plats för två 
skotrar och pulka utan att öka spårbredden. Med förstärkt ljusramp, skotergrind och 
tippskruv som standard klarar trailern riktigt tuff hantering. Aluminumhuv finns som tillval.

Trailern på bilden är extrautrustad.
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I år har vi bland annat en Yamaha Vi-
per som långtestare och har man väl 
kommit in på det spåret är det extremt 

svårt att låta bli det där med att över-
ladda den, för att på så sätt få lite mer 
att åka med. Så också i år. Men för att 
prova på någonting nytt så handlade vi 
upp oss på ett 190 hästarskit istället för 
att gå på den större 270-hästarsvarian-
ten. Det som i stora drag skiljer dessa åt 
är att man inte behöver sänka kompres-
sionen på 190 hästarskitet samtidigt 
som det också saknas en intercooler om 
man jämför med fulleffektsversionen. Vi 
ville prova detta eftersom monteringen 
är betydligt enklare samtidigt som jag 
bara hört bra saker angående gassvar 

med mera om man skulle välja det enk-
lare kitet. Skulle det sen visa sig att man 
vill ha mera pulver går det alltid att upp-
gradera sig lite och på så sätt få hela 
80 hästar till. 

Men vi börjar så här och tänkte att visa 
er hur pass enkelt det är att montera 
detta kit utan egentligen några förhands-
kunskaper över huvudtaget. Visst, du lär 
väl vara lite bevandrad i hur man lossar 
och skruvar åt en skruv, men du behöver 
inte vara en fullfjädrad mekaniker efter-
som vi inte öppnar motorn. 

Detta kit ska enligt ryktet vara bolt on 
och när det väl sitter där också vara pro-
blemfritt. 

Jag har redan en Apex med turbo och 

Fyrtaktare med turbo är alltid trevligt, men 
krångligt att montera. Eller?
Text&Bild Björn Friström

då med 290 hästar. Detta kit har fung-
erat utmärkt men har en viss fördröjning 
i gasresponsen. Kalla det turbolag el-
ler ketchupeffekt. Detta råder man bot 
på genom att vänja sig och låta bli att 
släppa ner motorn för lågt i varv. Man 
anpassar körstilen helt enkelt. När det 
väl blir laddtryck så får man hålla i sig. 
Ett 190 hästarskit ska vara mer direkt 
men då också mildare på topp vilket sä-
kert passar de flesta av er. Vi börjar i alla 
fall med att montera detta kit nu och går 
igenom funktionen i nästa nummer. Vi får 
väl se hur det går, sa flickan. Nu kör vi. 
Häng med under en trevlig mekarkväll i 
vårt halvfärdiga garage. 

En sammanfattning
Vi hade kvällen till ära en medhjälpare 
med oss vid namn Calle Sohl som pre-
cis monterat ett likadant kit. Det hela tog 

ungefär tre timmar att utföra. Säg att du 
med lite ovana grejar detsamma på fem 
timmar utan att stressa. Du behöver inte 
vara det minsta nervös för att köra fast 
med monteringen då bruksanvisningen 
är utförlig och går igenom hela proces-
sen steg för steg. Pedagogiskt och en-
kelt. Vi kommer nu testa, väga och ut-
värdera denna maskin med allt vad som 
händer med den nu när den har dryga 
60 kusar till under huven. Vi återkommer 
i ämnet i kommande nummer. Håll ut.

Lite fakta
Yamaha Viper 190 hk turbo kit.
Tillverkare Mc Xpress Altersbruk
Pris för ett komplett 190 hk kit 
27,000:- ink moms
Pris för variatorkit/Vikter 1400;. ink 
moms
Mera information på www.mc-xpress.
com
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Vi började med att strippa av vår Viper kläderna och plockade samtidigt av de två 
stora prylar som inte behövdes längre. Ljuddämparen och luftburken får helt enkelt 
ledigt ett bra tag framöver men stoppas varsamt ner i en kartong tills de behövs 
igen. 

Ni skruvas turbon dit med tillhörande packning. Den stålomspunna slangen ansluts 
under turbon för att oljan till turbon ska kunna rinna ner i motorn igen. Man låter ol-
jan rinna in i inspektionshålet för vevaxelns nollpunkt på motorns högra sida. 

Plenumet eller tryckburken skruvas dit 
med de tillhörande slangbitarna och 
och slangklämmorna. 

Värmeskyddet som original sitter utan-
för original ljuddämpare flyttas in mot 
motorn samtidigt som original plastsk-
ruv som sitter i kåpan innanför byts ut 
mot en aluminiumdito. Allt för att hålla 
värmens följdproblem i schack. 

Nu sitter den medföljande ljuddämparen på plats. I efterhand när oljeslangen till 
turbon skulle dras insåg vi att vi skulle stoppad dit ljuddämparen sist.

Kitet kommer med formade silikonslangar som ser ut att vara fabriksgjorda och 
smälter fint in i motorutrymmet. På höger sida om plenumet syns också själva box-
en som ser till att original bränslesystem ger motorn all soppa den vill ha när lad-
dtrycket kommer. Kör du lugnt och utan laddtryck så gör inte boxen någonting. Har 
du laddtryck ser boxen till att spridarna ger mer soppa. 

Luckan under motorn döljer stället där man tar ut oljetrycket till turbon. Man tar ut 
oljetrycket ur adaptern till de dubbla oljetrycksgivarna. Denna anslutning tas bort 
från motorn och modifieras med vinkelslipen. innan anslutningsnippeln skruvas dit 
med tillhörande slang. Du kan med fördel använda lite gängtejp här för att slippa 
irriterande oljedroppar. Varför har man två oljetrycksgivare? Den ena ser till att 
motorn stängs av automatiskt om man tappar oljetrycket om exempelvis skotern 
ligger upp och ner. Den andra talar om för diagnossystemet hur det står till med ol-
jetrycket.  
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Med ett enkelt snitt tar man bort en liten aluminiumflärp som sitter i vägen för den 
lite längre anslutningen för oljeslangen som ska förse turbon med olja. 

Ventilationshålets vara eller icke vara. Nu följer det med ett ventilationskit med 
ett meshtyg som ska se till att värmen kan ta sig ut. När Mc Xpress utvecklade 
detta kit i våras så var det relativt varmt ute vilket i sin tur gjorde att det blev ex-
tremt varmt innanför kåporna vilket i sin tur gjorde att den högra sidokåpan nästan 
smälte. Vi tänkte i alla fall testa om det fungerar utan att såga hål i originalkåpan. 

Variatorkittet från Mc Xpress är helt klart att rekommendera och är ingenting du 
ska spara in på. Den lilla plutten du får med i kittet är till för att du ska kunna slå ut 
bussningarna i originavikterna och använda dessa i de nya. 

Nu gäller det att tråckla fram oljeslangen till turbon och ansluta denna. Som jag 
nämnde tidigare så är det enklare om du skruvar fast ljuddämparen sist. 

Före och efter. Håll tungan rätt i munnen när du sågar av den. 

Då var det bara värmeskölden kvar. När den väl sitter på plats så är det bara att klä 
på maskinen igen. 

Nu får resten av prylarna plats. Bara att montera tillbaka den på motorn. Eller bara 
och bara. Det är lite trångt men det går. 

40 4-13/14

38-41.indd   40 2014-01-19   20:46



Det har aldrig varit enklare att installera ett turbokit som fungerar. Vi valde att montera Mc Xpressboxen bredvid plenumet. 
Man jackar helt enkelt in sig på originalsystemet med hjälp av originalkontakterna. Inget klippande och lödande här inte. 
Tätade kopplingar gör att det är krångelfritt. Glöm inte att jorda boxen. 

Har du tillfälle att mecka 
med någon som har ett rik-

tigt jäkla Gällivarehäng så 
ska du ta chansen. 

Var inte nervös, du grejar det här. Instruktionsbok ingår i kitet. 
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tMotion-fjädringen svarar omedelbart och ger 
Summit- och Freeride-modellerna 2014 en oslag-
bar hantering. Tillsammans med tMotion-fjäd-
ringen gör FlexEdge-teknologin drivbandets 
yttersida flexiblare vilket minskar krafterna vid 
boondocking och körning på skrå.

2014  
SKI-DOO

MER InFORMaTIOn: 
Ski-Doo.SEFREERiDE

tmo t ion +  F lE x EDgE

© 2013 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). ® ™ och BRP-logotypen är varumärken som tillhör BRP eller dess dotterbolag.

Freeride
om Du äR En ExtREmFöRaRE vEt Du att om Du Ska kun-
na SatSa måStE SkotERn SvaRa på ävEn Dina minSta Rö-
RElSER. Och det är precis vad Freeride gör, tack vare REV-XM 
RS-plattformen med tMotion-fjädringen och FlexEdge-drivban-
det. De massiva KYB Pro 40-stötdämparna och de strategiska 
chassiförstärkningarna gör att den klarar alla stötar och hopp. 

brp.com

Payback AB tel: 0935-207 00 •	 sweden@payback.se

www.payback.se

Kontakta oss för närmaste återförsäljare

Nyhet i Skandinavien!
Variatorsmörjmedlet

Ceramic Dry

Succén fortsätter!
Helsyntetisk E-tec godkänd 2-taktsolja.

20 liter 1596:- & 4 liter 399:- 



Nu fi nns kompletta isrivarsatser till 
Yamaha, Ski-Doo, Lynx & Arctic Cat.

TR Skoter     Mek AB
www.tr-skoteromek.se

Som enda tillverkare har vi isrivare till Yamaha multipurpose.

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

www.tr-skoteromek.se

Svensktillverkade
2  och 3 KROKS ORIGINALET

Isrivare

Facebook.com/oktansverigeab

@oktansverigeab



Det finns massor av lätta material att bygga 
fordon av, men när det kommer till kritan är det 
aluminium som gäller.
Text&Bild Affe

Att bygga en snöskoter utan att 
använda sig av aluminium är kan-
ske möjligt, ingen vet dock det 

med säkerhet då alla snöskotrar hittills 
har haft mängder av komponenter be-
stående av denna lättmetall. 

För väldigt många år sedan så byggde 
man faktiskt snöskotrars chassin av stål 
men även på den tiden så var motordelar 
samt vissa mindre detaljer av aluminium 
så man kan nog säga att det redan från 
början var ett av snöskotertillverkarens 
viktigaste grundämnen. Att ha snösko-
ter som hobby innebär därför att man 
jobbar med delar som är uppbyggda av 
aluminium och ska man utföra reparatio-

ner på eller ombyggnad av sin maskin så 
behöver man veta en del om hur det går 
till. Använder man fel teknik eller metod 
kan det gå mindre bra när man arbetar 
med alu. 

Med en specifik vikt på 2,7 kg/dm3 är 
aluminium betydligt lättare än stål som 
väger ca 7,9 kg/dm3 men vän av ord-
ning kan snart berätta att även hållfast-
het/styvhet minskar ungefär lika mycket 
som vikten. En massiv aluminiumbalk 
behöver alltså vara ungefär lika tung för 
att tåla samma belastning som en mas-
siv stålbalk! Skälet till att man kan göra 
bärande konstruktioner lättare med alu-
minium är alltså inte att metallens lägre 

specifika vikt, utan att den lämpar sig 
så mycket bättre än stål för vissa kon-
struktioner. En stålram till en motorcykel 
behöver därför inte vara lättare än en 
aluminiumram men stålramen kan kräva 
en dyrbar samt avancerad konstruktion 
för att bli både lätt och bra, kolla triang-
elramen hos en Ducati så ser ni. En så 
kallad box-ram för mc i aluminium är en-
kel att tillverka, stadig samt snygg och 
faktiskt lättare än en box-ram i stål. Detta 
för att man inte kan ha hur tunna väggar 
som helst i den ramtypen då den kan 
deformeras av yttre påverkan så man 
får bygga den av onödigt tjock plåt om 
man väljer stål. Så aluminium ger ofta, 
men inte alltid, en lättare ram/chassi än 
motsvarande av stål. 

När det gäller snöskotrar där tunneln 
kan sägas vara en monocoque-konstruk-
tion ihopsatt med den främre delen som 

är ett fackverk av gjutna, bultade, nitade 
samt svetsade delar finns det inget alter-
nativ. En skoters chassi bygger man av 
aluminium! Det är ett material som inte 
ens behöver någon ytbehandling, det är 
en fröjd att arbeta med oavsett om det 
gäller att slipa, kapa eller fräsa och med 
rätt utrustning är det lika enkelt att svet-
sa. Dess lämplighet för strängpressning 
och gjutning gör att nästan bara fantasin 
sätter gränser för hur en konstruktion 
av aluminium kan se ut, att bygga snö-
skoterns chassi i annan metall än denna 
kommer därför knappast någon att göra 
inom överskådlig framtid.

 
Varför lärde vi oss att bruka 
lättmetaller så sent?
Metallåldern för människan börjar för 
minst 10 000 år sedan när man upp-
täckte att koppar samt guld (som går att 
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TIG-svetsning av ett plenum till Yama-
ha Viper, tillsatstråden är givetvis AlSi5!

finna i ren form i naturen) var formbart 
och därmed lämpliga att tillverka smyck-
en samt andra föremål av. Människan 
lärde sig sedan att framställa koppar ur 
malmer samt mineraler genom att smälta 
fram dessa och snart kom man på en av 
de första framgångsrika legeringarna, 
brons som är koppar legerat med tenn.

Samtidigt brukades även silver samt 
bly till prydnad och olika bruksföremål, 
de var dock för mjuka för att göra vapen 
av, till det använde man den väl lämpade 
legeringen brons. Järn är mycket ovan-
ligt i ren form då den mycket lätt oxide-
rar. Man kan finna rent järn i naturen men 
det har då utomjordiskt ursprung i form 
av meteoriter, de kan bestå av nästan 
100% järn. Så de äldsta föremål som 
människan har tillverkat av järn är flera 
tusen år gamla men metallen har då sitt 
ursprung från rymden. 

Den höga smältpunkten på lite över 
1500 grader gjorde att det var lite svå-
rare att framställa järn från malm eller mi-
neraler men fragment av metallen kom 
troligen fram som restprodukt när man 
smälte koppar ur malm. Järnets fördelar 
var från början inte så uppenbara men 
man arbetade tillslut fram en metod som 
fungerade för framställning av renare 
järn som kunde användas till vapen.

Så även om det finns föremål av järn 
som är många tusen år gamla kan man 
säga att det var först för runt 2000-
3000 år sedan som järnåldern inleds 
och storskalig utvinning av bruksduglig 
metall kan ske. Sedan är det nog så att 
skillnaden mellan järn och stål är mycket 
flytande sett både till språkbruk samt 
dess faktiska historia. Järn legerar sig 
med kol vid höga temperaturer och efter 
det kallas metallen för stål men det är 

ytterst svårt att finna korrekta balansen 
mellan temperatur och kolhalt samtidigt 
som miljön där smältningen sker måste 
vara syrefattig. Trots detta är stål enligt 
många nästan lika gammalt som järn 
framställt genom smältning, människan 
kom snabbt på hur man skulle utföra 
processen för att få fram stål av hög 
kvalité.

Den romerska armén hade vapen av 
stål och sedan dess är detta metallen 
framför alla andra när vi människor ska 
kriga. Dessutom är hela vår moderna 
värld är uppbyggt med stål som ryggrad 
och trots dess fler-tusenåriga historia är 
denna legering viktigare än någonsin 
förr. Att aluminium upptäcktes endast 
för 200 år sedan kan i ljuset av detta 
framstå som lite märkligt speciellt efter-
som det är jordskorpans vanligaste me-
tall, järn är tvåa, men det förklaras med 

att man aldrig finner den i ren form och 
att det krävs en komplicerad process 
för att renframställa metallen. De första 
50 åren var aluminium extremt dyrt, dy-
rare än guld, och man valde därför på 
1800-talets slut göra spetsen till det då 
färdigställda Washingtonmonumentet i 
denna exklusiva metall. Tyvärr kom man 
nästan samtidigt på dagens moderna 
metod för aluminiumframställning vilket 
medförde en enorm prissänkning, lite 
otur där för killarna som valde aluminium 
till monumentet för att visa nationens 
rikedom. De senaste 130 åren har vi 
därför haft stor tillgång av billig lättme-
tall som på många sätt revolutionerat 
tidiga konstruktioner samt möjliggjort 
andra helt nya uppfinningar. I dag an-
vänder vi renaluminium framförallt till för-
packningsfolie men till nästan allt annat 
brukar vi legeringstillägg då den mjuka 

För att svetsa aluminium används oftast en TIG-
svets, en bra sådan kostar oftast en hel del, från 
cirka 8.000 kronor och uppåt får man räkna med.
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metallen inte är lämplig till så mycket an-
nat än det. Man kan inte förändra ren-
aluminium med kallbearbetning eller vär-
mebehandling utan att först legera det.

 
Legerat aluminium, vad 
gäller? 
Nu blir det mycket komplicerat jämfört 
med renaluminium eftersom man med 
olika legeringsämnen kan förändra 
grundmetallens egenskaper i ett mycket 
stort spektrum. Med tillsatser av magne-
sium, kisel, koppar, zink, krom, mangan 
och så vidare kan man förändra hållbar-
het, korrosionsbeständighet, skärbarhet 
mm. och då välja den kompromiss som 
passar ens behov. Man delar ibland in 
dessa i ”icke härdbara” samt ”härdbara 
legeringar” men det förekommer en 
mängd termer för att beskriva de olika 
legeringarna. Varianterna är i det när-
maste oändliga och man kan vara säker 

på att då och då stöta på en variant man 
inte tidigare jobbat med, speciellt då det 
gäller gjutna produkter. Att i detalj lära 
sig allt väsentligt om de olika legering-
arna är ett ämne för den som studerar 
metallurgi och inget som en vanlig sko-
terentusiast behöver fundera på.

Sedan ska man ta hänsyn till hur me-
tallen kan eller ska värmebehandlas och 
bara det är nog för en mindre avhand-
ling. Det är dock ganska enkelt för oss 
lekmän, vi kan inte på något sätt själva 
hålla reda på alla varianter så vi frågar 
vår leverantör vad denne rekommende-
rar för typ av aluminium till exempelvis en 
skotertunnel. Att få reda på vilken lege-
ring som skotern är byggd av för att på 
så sätt införskaffa den typen för att byta 
ut skadad metall kan vara ytterst svårt. 
Det är faktiskt inte heller något man be-
höver grubbla så mycket på, det duger 
gott med några enkla grundtips om hur 

man ska gå tillväga när man ska utföra 
reparationer eller modifieringar.

 
Tunneln, en låda av någon 
millimeter tjock plåt. 
Många förlänger sina snöskotrar och 
måste då göra en ny bakdel till tunneln 
och min åsikt är att till detta kan man i 
stort sett använda vilken kvalité som 
helst. Vanlig 2-mm aluminiumplåt av den 
typ som mekaniska verkstäder har på la-
ger fungerar då det bara är frågan om en 
snöskärm. Ska man bygga en hel tunnel 
där boggin ska monteras bör man nog 
vara lite mer noga, jag skulle beställa 
plåten från en kompetent leverantör och 
då noga beskriva vad jag ska ha metall-
len till eftersom ”vanlig” aluminiumplåt 
inte är styv nog för att fungera riktigt bra.

Har man lyckats buckla/skada sin tun-
nel så den behöver riktas kan man behö-
va värma plåten innan arbetet påbörjas. 

Ett gammalt trix är att sota plåten med 
bolmande acetylen-låga från gassvetsen 
och sedan värma med gasolbrännare 
tills sotet brinner upp, då har man rätt 
temperatur. Du har då ett antal timmar 
på dig att rikta aluminiumplåten som blir 
lite medgörligare. Tunneln återfår sedan 
en stor del av sin forna styrka efter en 
tid via kallåldring men det är en god idé 
att förstärka en reparerad tunnel på ut-
satta ställen med extraplåtar av alu eller 
stål. Nitade förstärkningar är att föredra 
framför svetsning när det gäller tunneln 
då försvagningen blir permanent efter 
svetsning. Sprickor eller förslitningar 
runt boggiinfästningar bör därför repare-
ras med nitade förstärkningar. En bock-
ad plåt är mångfalt stadigare så finns det 
plats så kan man ge förstärkningsplåten 
en profilerad form.

Blindnitning (som också kallas pop-
nit) fungerar utmärkt men till utsatta stäl-

Tillklippning av aluminiumplåt som ska formas till någonting kul, ett härligt material 
att arbeta med.

Det är svårt att ta kort på så intensivt ljus, vi får lita på att svetsaren vet vad han 
gör.

Sedan ska plåten bockas till 
för att få sin form
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len bör man använda stålnit i stället för 
stål/alu som är den vanligaste. Att nita 
samman ett skadat chassi ser jag som 
den enkla och många gånger helt kor-
rekta vägen, utför man det på rätt sätt 
blir det både starkt och snyggt. Men har 
man sprickor/skador i gjutna eller andra 
grövre delar är det ibland enbart svets-
ning som gäller.

 
TIG-svetsning, kungen av 
svetsmetoder 
Gasvolframsvetsning eller TIG-svets-
ning (tungsten inert gas) är den svets-
teknik som gäller när man ska svetsa i 
snöskotrars aluminiumdelar, andra me-
toder är helt enkelt inte lämpliga.
Tekniken är från tiden runt andra världs-
krigets slut och bågsvetsen använder 
högfrekvent spänning samt växelström 
(när man svetsar aluminium), elektrod 
av volfram samt inert skyddsgas, till ex-

empel argon. Svetsen jobbar sig genom 
ytans aluminiumoxid (som har mycket 
högre smältpunkt än aluminiumet) och 
ger sedan en fin smälta som skyddas av 
den inerta gasen. Har man kunnandet 
får man de snyggaste svetsar som går 
att utföra med just TIG. Det går i dag 
att få tag på riktigt prisvärda TIG-svetsar 
och har man lokal samt ekonomisk möj-
lighet är det inget att fundera på, klart 
man ska ha en TIG! Det tar en stund att 
lära sig svetsa med TIG men om man 
tidigare jobbat med gas-svets kommer 
man snart på hur man gör. Vill man inte 
utföra jobbet själv så finns det många 
andra som tar på sig svetsarbete i alu-
miniumdelar. Tänk bara på att delarna 
ska vara så rena som möjligt men inte 
blästrade, polering med stålborste innan 
svetsning är lämpligt och ger bäst slutre-
sultat. Ska man svetsa fast ny metall så 
gäller det enligt de sakkunniga att välja 

samma typ av legering som den övriga 
konstruktionen har vilket även gäller för 
tillsatsmaterialet man håller i handen 
under svetsning. Det är som sagt svårt 
eller till och med omöjligt att få reda på 
i vilken legering skotern är uppbyggd 
av så hur gör man? För oss raggare är 
det enkelt, all strängpressad aluminium 
(profiler, L- plattstång och så vidare) 
fungerar bra till att bygga om/reparera 
skoterchassin i bärande konstruktioner 
och är det inte höga krav på hållfasthet 
duger vilken aluplåt som helst. Då det 
gäller tillsatstråden är det lika enkelt, 
AlSi 5 i alla lägen! Tråden är olämplig 
om man har tänkt anodisera men fung-
erar i princip till allt annat. Så det är bara 
att rengöra de delar som ska svetsas 
samman och sedan mata på med denna 
universaltråd, jag har hittills inte hittat en 
aluminiumdel i en snöskoter där den inte 
fungerat bra. En sak man bör tänka på 

att motorkåpor och kedjehus numera 
kan vara tillverkade i magnesiumlege-
ring, en ännu lättare metall. Delarna är i 
princip alltid märkta med Mg eller Mag-
nesium, svetsmetoden är identisk med 
den skillnaden att man har en tillsatstråd 
av magnesium.

 
Ytbehandling
Sedan svetsarbetet är klart gäller det 
bara att välja ytbehandling, pulverlack 
fungerar bra och sprayfärg på burk är 
fullständigt uselt. Jag föredrar obehand-
lad aluminium utan någon ytbehandling 
alls när det gäller snöskotrar, då blir till 
och med reporna som kommer vid an-
vändning snygga! Inget är så fult som 
en gammal redneck-spraylackering som 
flagnar, en väl använd aluminiumtunnel 
som polerats av förarens fötter är däre-
mot mycket snygg. För aluminium är na-
turligt vackert så varför kladda på färg?

Aluminium upptäcktes för ungefär 200 år sedan och var då dyrare än guld. Materialet är en fröjd att arbeta med oavsett om man ska slipa, kapa eller fräsa.

Och slutligen ska den valsas till 
rätt radie innan svetsning.
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Det har på senare tid dykt upp så 
kallade multistarter från många 
tillverkare. Varför denna smarta 

lilla låda inte funnits tidigare har vi ingen 
aning om, men det har säkert något med 
batteriets kapacitet att göra.

Denna grej är utan tvekan någonting 
som du alltid ska ha med dig så att du 
i alla lägen kan ladda allt vad telefoner, 
GPS:er och övrig utrustning med i en 
nödsituation. Har du en fyrtaktare så kan 
detta vara din sista chans att få igång 
skotern i ödemarken när batteriet är 
tomt. 

Laddad till tänderna
Det här är alltså en batteridriven mul-
tifunktionsstarthjälp. Den besitter en 
enorm kapacitet med tanke på hur liten 
den är, perfekt att ha i handskfacket så 
att man alltid har tillgång till den för att 
starta en urladdad bil, MC, ATV och 
snöskoter. Multistartern från Safedriving 
har en kapacitet att starta bensinmotorer 
på upp till 3,2 liter fler än 20 gånger per 
laddning! Utöver fordon kan man som 
sagt även ladda mobiltelefoner, laptops 
och annan elektronisk utrustning.

Kräm
Den är försedd med ett Litium/Polymer-
batteri på 12000mAh. Multistartern 

fungerar om en sedvanlig hjälpstartare 
och kan avge en strömpik på upp till 
400A vid startögonblicket vilket väcker 
liv i det mesta. Batteriet kan återladdas 
1000 gånger innan det är förbrukat. 
Laddning sker enkelt via cigarettändar-
uttaget eller vägguttaget.

Multistartern är försedd med USB-ut-
tag, 12v-uttag och 19v-uttag. En uppsjö 
adapters för laptop och mobiltelefoner 
medföljer. Dessutom är Multistartern för-
sedd med ficklampa, som även kan blin-
ka i två olika takter, för att den enkelt ska 
kunna användas alla dygnets timmar. 

Liten
Multistarterns storlek (160x75x28mm) 
gör att den med lätthet kan tas med i 
ryggsäcken - perfekt på snöskotern, 
motorcykeln eller fyrhjulingen. Multistar-
tern levereras tillsammans med laddare, 
startkablage, usb-kablage och flertalet 
adapters för inkoppling av mobiltelefo-
ner och annan elektronisk utrustning. Allt 
är smart förpackat i en väska med hand-
ledsrem (total storlek 260x190x60mm).
Denna makalösa grej kostar cirka 1800 
kronor med moms och du hittar den 
bland annat hos  www.safedriving.se 

Tänk dig en liten manick som kan starta bilen, 
ladda telefonen och datorn!
Av: Björn Frispel

Denna 
Multistart-

er har en 
inbyggd 

rejält stark 
ficklampa. 

Fråga mig inte hur, men på något sätt 
har denna lilla manick nog kraft att 
starta en bil ett antal gånger. Skumt. 

Se till att ta reda på var du kan kabla igång just din snöskoter i förväg så att du slip-
per att leta reda på polerna ute i skogen eller på ett blåsigt fjäll.
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Vi har redan konstaterat att ett 
rejält lyftbord för snöskotern är 
ett lyx som var man och kvinna 

borde kosta på sig. Det finns färdiga 
lösningar för detta men vill man göra det 
lite extra roligt för sig samtidigt som man 
har lite fritid till övers att ta död på så 
bygger man något eget. I förra numret 
av SnowRider hittade vi ett industriellt 
lyftbord på en annons och svetsade 
sedan på en större plattform på detta 
bord för att i slutändan kunna få på en 
fullstor UTV på detta. Detta bord lämpar 
sig då med andra ord för allt från åkgräs-
klipparen till mopeden, snöskotern, fyr-
hjulingen och egentligen vad som helst 
som du vill ha upp en meter i luften för 

att få en bättre arbetsmiljö. Detta är som 
namnet beskriver ett bord som kan lyftas 
upp och ned. Ibland kan man helt enkelt 
vara i behov av ett vanligt stort bord om 
man exempelvis vill skära till ett tyg för 
att klä en baslåda, eller snickra på el-
ler..., ja du förstår. Ett bord som man på 
ett magiskt sätt sänker ner i golvet när 
man är färdig. 

Eftersom vår verkstad ska passa till 
många olika saker så valde vi att såga 
hål i den befintliga betongplattan för att 
sedan gjuta en ny botten i hålet där det 
nu nedsänkta bordet ska sänkas ner i. 
Vi sågade upp hålet och det dammade 
så till den milda grad att kameran gick 

Det är klart det är bättre att mecka med rak 
rygg än böjd. Men till vilket pris? 
Av: Björn

sönder varav vi tappat bort en massa 
byggbilder från händelseförloppet. Vat-
ten är att föredra när man sågar, vilket vi 
inte hade eftersom vattnet inte är indra-
get än. Osis för oss, osis för kameran. 
Lokalen vi bygger om har inget avlopp 
heller än så länge vilket gör att vi i alla 
fall i detta skede väljer att dras med att 
det eventuellt samlas vatten i detta hål 
när exempelvis en snöig snöskoter tinas 
av i värmen. Detta har vi löst genom att 
borra några hål i plattan under lyften. 
Funkar kanonbra och får ses som en till-
fällig lösning tills vi rett ut hur vi ska göra 
med ett avlopp. 

När bordet väl stod där i sin prakt, 
nedsänkt och fint, svetsade vi en ram i 
L-profil runt bordet med ungefär 1 cen-
timeters springa tillgodo. I denna ram 
svetsade vi sen armeringsjärn som i sin 
tur ser till att ramen kan fästa i betongen. 

Vi tog sedan bort bordet, snickrade en 
gjutform och gjöt fast ramen. Vi lät det 
hela brinna ihop ett par dagar innan vi 
rev formen och stoppade tillbaka bordet 
som sedan riktades in efter konstens 
alla regler innan vi bultade fast allting i 
golvet. Vi avslutade sedan det hela med 
att svetsa fast ytterligare en L-profilsram 
i bordet som överlappade ramen i gol-
vet. 

Det ursprungliga lyftbordet är begåvat 
med ett såkallat klämskydd vilket gör att 
man inte kan sänka ner det om någon-
ting kommer ikläm, exempelvis en fot 
eller dylikt. Detta klämskydd ska vi nu 
flytta ut till det nya större bordet samti-
digt som vi också ska se till att allting 
får en ytbehandling som matchar golvet, 
som också ska målas. Mer om detta i ett 
senare nummer. 
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En Björn och en betongsåg, då kan fak-
tiskt vad som helst hända. Då vi inte 
har tillgång till vatten än i lokalen så 
dammade det ganska mycket. 

Vi provade att blaska lite vatten från 
en flaska men gav ganska snart upp 
med detta. 

Efter ha sågat igenom 18 centimeter av 
stenhård betong var det dags att försö-
ka baxa ut den överflödiga biten innan 
vi skottade ur hålet för att komma ner 
30 centimeter. 

Just i detta läge kändes det hela gan-
ska så tungjobbat. Nu var det bara att 
skotta ur en massa grus och beton-
grester innan det var dags att stoppa 
i en armeringsmatta och gjuta det nya 
golvet igen. 

Alla konstnärer sätter sin signatur på 
sitt arbete. 

Första testet av bordet, skulle det pas-
sa i det nya hålet med den nya ingjutna 
stålramen?

Jodå det hela passade alldeles utmärkt. 

Här har vi börjat svetsa fast kanten på 
själva bordet som i sin tur gör att bor-
det vilar platt mot kanten på golvet 
utan något större uppstick som synes. 

Alla hörn slipas av så att 
de blir runda och mjuka. 

Då ingen av oss har 
ett ögonmått så gav vi 
fasen i gersågningen i 
hörnen och höll oss till 
raka linjer istället. På 
detta sätt så fick L-pro-
filen kapas lite grann i 
underkant. 

Här har vi börjat punkta ihop hela bor-
det som i slutändan kommer att övergå 
i en helsvetsning innan vi ska ytbe-
handla. 

Japp, bättre än så här blir det inte. Ett 
fullt nedsänkt bord som utan tvekan 
lyfter 900 kilo. Kanon.

Den enda jag känner som har en bra 
penna är denna man. När han fick lite 
hjälp att få av locket så ordnade sig 
resten.
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Team Auto Blå
Auto Blå är ett relativt nystartat team. Teamet har inte bara crossförare utan också 
ett gäng friåkare. De har två förare i år och båda kommer från Malå. Magnus Ren-
ström är årets stjärnskott, han är A-förare för Polaris Scandinavia och satsar sten-
hårt för att nå toppresultat i SM, EM och även VM. Han kommer i år att köra klas-
sen pro stock på en Polaris 600 IQr. Förra säsongens höjdpunkt var en andra plats 
på EM. Oskar Holmström är teamets andra förare, han kommer i år att åka en Lynx 
RS i Sverige Cupen. Hans förra säsong pryddes mycket av skador så uppladdnin-
gen inför detta år har varit mycket rehab. Men nu känner han sig redo igen. Ni kan 
följa dom på deras tävlingar runt om vi Norden genom deras facebooksida, Auto blå 
AB, samt www.autobla.se.

Magnus Hedström

Oskar Holmström

Notis
Svemos Snöskotersektion är på g med en ny regelbok som ska gälla för skotergrenarna 2014-2015. Ett axplock av förändringarna:
·Skotercross-SM körs som 2-4 kvaltävlingar med avslutande final där man börjar om på noll poäng.
·SM/RM i backe körs som två kvalpooler, Norr och Söder, med gemensam final. Backreglementet kommer få en större revidering till 2015.
·De äldre ungdomarna (14-16 år) tillåts köra med vätskekylda 600:or under kravet att de är försedda med original orörd gasbegränsning samt som senast är av före-
gående års modell.
·En Sport 800-klass för standard 2-taktare på max 800 cc eller standard 4-taktare på max 1200 cc införs i samtliga grenar och kommer att ingå i RM i backe.
·Det införs en klass för miniskotrar, Mini 150, där förarna ska vara mellan 5 och 12 år.
·Sport 600 utgår som klass i Sverige Cup i cross, i RM i backe och i SM i enduro.
·I Pro Open och Racer tillåts numer högoktanig blyfri bensin som skall vara godkänd enligt drivmedelslagen, i övriga klasser gäller som tidigare begränsingar enligt NT 
(tex max RON 102 oktan)

De fullständiga reglementena kommer att publiceras på http://www.svemo.se/sv/Grenar/Snoskoter/. Här tillsammans på http://www.skotercross.se kommer fortlö-
pande info att publiceras under säsongen. Tävlingskalender, anmälningar, resultat mm hanteras genom Svemo TA, http:///ta.svemo.se.

Team Walles
Gustav Salomonsson 13 år, född och uppvuxen i Funäsdalen. Han ska köra 
första året i ungdomsklassen 12-13. Teamet går under namnet Jonse Racing 
och han kör för Team Walles. Gustav är en tävlingsinriktad kille med glatt humör 
och gillar allt inom sport.

Gustav Salomonson

Team Hans Eriksson ABHär är ett glatt gäng på tre grabbar som kör för Hans Eriksson AB i Frövi! De kör 

på en varsin Polaris Iq 600 2014. Oscar Hedman är 21 år och kommer från Orsa. 

Han kommer att tävla i pro stock i SM serien och siktar på att placera sig topp 

10! Ulf Liv är strax fyllda 30 friska år och kommer från Lima. Han kommer återi-

gen köra SM och i Pro Open. Han siktar såklart mot toppen! Fredrik Nallgård 

kommer satsa i år igen efter en knäskada och kommer köra i Sverigecupen för 

att försöka ta en plats i SM. Har även sökt och kommer köra på wildcard i Sm-

deltävlingarna i Lima och Söderhamn.  
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Stockholms största ATV och 
skoter utställning.

Rotebergsvägen 2, Sollentuna 08-754 99 00

Alla priser inkl. moms 08 - 7112635

flakmått: 
370x185x33cm
totalvikt: 1350kg 
max last: 934kg

BROMSAD

80

FROST vagn med 

kåpa 49900:-* 

För  u t öka t  B - kör kor t  (B -96)  v id  köp  av  va l f r i  vagn

GRATIS  UPPKÖRNING!

BILLY obromsad 

15450:-* 

flakmått: 
350x150x33cm

totalvikt: 750kg 
max last: 458kg

80
UTAN
BROMS

OBROMSAD

Kåpa i färg: svart, vit eller silvermetallic
Vinterdäck på fälg  från 995:-/st

Plats för två snöskotrar



Oakley Airwave är ett par gogg-
les som kombinerar funktio-
ner, skydd och komfort med 

Oakley’s glasögonteknologi med alla 
möjliga finesser du kan tänkas behöva. 
Allt visas på glasögonens skärm som 
ögat uppfattar som en 14-tumsskärm på 
1,5 meters avstånd (så att du inte be-
höver fokusera om ögonen). Genom din 
smartphone har du åtkomst till inkom-
mande samtal, SMS, Internet, GPS och 
streaming av musik med hjälp av Wi-Fi, 
Bluetooth-teknik och appen Oakley Air-
wave Snow. Airwave kan också mäta 
hur högt du hoppar, hur fort du åker, 
utomhustemperatur samt hålla koll på 
dina vänner. Nu har man möjlighet att få 
åtkomst till massvis av information direkt 
framför ögonen samtidigt som du har ett 
par goggles på dig.

Full koll 
Du kan se var du befinner dig med förin-
stallerade kartor som är tillgängliga för 

Multi-goggles med ny 
teknik.
Av: Klockis

hundratals skidorter över hela världen 
och du kan spåra andra personer i din 
grupp. Mät dina prestationer med sen-
sorinformation som omfattar data som 
höjd, hastighet och höjdminskningshas-
tighet samt hoppanalys som visar antal 
hopp och tid i luften. Inbyggd Wi-Fi ger 
dig möjlighet att ansluta till kompatibla 
enheter och Bluetooth-anslutningen 
medger direkt visning av inkommande 
samtal och textmeddelanden samt åt-
komst till och kontroll över dina spellis-
tor. Du kan också se Facebook medde-
landen i realtid och besvara dem snabbt 
via förkonfigurerade meddelanden på 
Airwave displayen. Oakleys Switchlock 
teknik gör det dessutom möjligt att dra 
nytta av ett stort urval av tillvalslinser i 
olika färger, som optimerar synfältet för 
olika miljöförhållanden.

Vänjer sig 
Efter att ha använt Oakley goggles ett 
antal år så har man lite att jämföra med. 
Tycker Airwave sitter bra och någon ex-
tra vikt finns inte där, trots lite extra pry-
lar på. Kul när någon kommer med nått 
nytt och nytänkande som man inte sett 

tidigare, känns lite ovant att ha en liten 
skärm i höger ögonvrå men man vänjer 
sig nog. Vill man få information hur man 
ska gå tillväga med installation så står 
allt på Oakley’s hemsida där man kan 
ladda ner instruktioner, annars dyker det 
också upp information hur man ska göra 
när man startar upp skärmen. 

Allt styrs med fjärrkontrollen som är 
väldigt enkel, lite stor men det ska väl 
vara smidigt att komma åt knapparna när 
man har den på armen och har vantar 
på sig. Tycker det gick smidigt att få allt 
att funka, går att ladda batteriet i glasö-
gonen över usb från datorn eller genom 
nätadapter. Först en registrering och 
uppdatering av mjukvaran genom Recon 
Engage hemsidan genom USB-kabeln. 
Sen är det bara att använda, så länge 
du har glasögonen igång så hämtar den 
in data.

Ingen karta
Efter att ha laddat ner smartphone-ap-
pen och kopplat ihop glasögonen och 
smartphonen genom Bluetooth, så kan 
du sedan se vilka kompisar som är on-
line, få data från dina färder som has-

tighet, avstånd, höjd och antal hopp. Vill 
man sedan se mera information än vad 
man får ut från appen får man använda 
datorn och logga in sig, där man får upp 
diagram från färderna ihopkopplade 
med satellitkartor som visar vart och hur 
man åkt. Där har man också en bra över-
blick över kompisarnas aktiviteter. 

Sen det här bökiga att byta lins på 
sina goggles, med Oakley’s Switchlock 
tekniken går det som dans. Har aldrig 
varit med om att det varit så smidigt 
att byta lins, kanon bra idé. Kunde inte 
prova de förinstallerade kartorna för 
det fanns ingen just där jag var. Men 
allt eftersom så kommer det nog mera 
kartor och uppdateringar som gör det 
lättare att använda just den funktionen. 
Annars tycker jag överlag att man tagit 
fram nått riktigt intressant, ska bli kul att 
se hur Oakley Airwave mottas och hur 
populära de blir. Men det är nog det här 
som är framtiden när man kombinerar 
flera funktioner.

54 4-13/14

54-55.indd   54 2014-01-17   16:46



Fakta
• Goggles: Tillverkas av O Matter material och fuktborttagande fleece skumgummi mot ansiktet för maximal flexibilitet och komfort
• Goggles lins: Oakleys Switchlock teknik för att byta lins snabbt. Dimavvisande F3-teknik och dubbla ventilspringor för ett tydligt synfält. Lins nyanser 
inkluderar Persimmon, Dark Grey, Black Iridium, Fire Iridium, Hi Yellow Iridium och VR50 Pink Iridium
• Goggles display: Widescreen grafik med innovativ prismateknik. Integrerad i glasögonen finns en anordning som kallas MOD Live, en skärm som 
ögat uppfattar som en 14-tumsskärm på 1,5 meters avstånd
• Hastighet: GPS integration mäter hur snabbt du rör dig
• Hoppa: Mäter avstånd, höjd och lufttid på dina hopp
• Batteri: Upp till sex timmars användning
• Smartphone: Visa inkommande samtal och SMS
• Musik: Enkel åtkomst till telefonens spellista eller ex. Spotify
• Socialt: Oakley Airwave Snow App gör det möjligt att dela personliga resultatmål via sociala medier, svara på inlägg, ge statusuppdateringar
• Kompis spårning: Leta upp och spåra vänner som har Oakley Airwave 1.5, Oakley Airwave eller Airwave App på sin smartphone
• Temperatur: Temperatursensorn visar hur kallt det är ute
• Navigering: Visar exakt var man befinner sig på kartan
• Appar: Installerade i glasögonen är, Contour, Polar, tidtagarur och tracker

Rekommenderat pris 7.650:- Finns hos utvalda återförsäljare, Oakley Stores and Oakley.com, Apple.com och Apple Stores.
För mer information besök www.oakley.com/airwave

Allt styrs med fjärrkontrol-
len som är väldigt enkel.

Oakley Airwave sitter bra i hjälmen.

Loggar man in sig på datorn så får man upp diagram och information om sina 
färder, de är ihopkopplade med satellitkartor som visar vart och hur man åkt.

Vad som ingår
• Oakley Airwave 1.5 goggles med HUD
• Mikrofiberpåse
• Mjukt fodral
• Fjärrkontroll
• Handledsband för fjärrkontroll och goggles
• USB-kabel
• Nätadapter
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Första skoterdagen var det under-
bart väder så vi drog direkt upp 
på högre höjder och klämde våra 

favoritklättringsrepor innan vi stannade 
på toppen av Gorsachokka-glaciären för 
lite matsäck. För två av oss var det för-
sta gången i Gränsen och de var nog lite 
chockade så här dags. Vi gjorde ingen 
mjukstart utan klämde den ena håriga 
backen efter den andra. Man brukar ju 
åka runt och rekognosera lite först men 
eftersom vi varit här ganska många da-
gar tidigare gick vi all-in direkt. Här gäl-
ler det att utnyttja det fina vädret medan 

Som traditionen numera bjuder åkte vi till Gränsen i våras. I år blev vi sex gubbar från Sälen och 
Stockholm med fyra Summit:ar och två Pro RMK:er. Det fanns väldigt mycket snö men tyvärr ingen 
nysnö vilket vi hade gott om förra året vid samma tid.
Av: Daniel Orevi

vi har chansen. Tyvärr så skulle denna 
strategi straffa sig.

Hjulning
Vid 19-tiden första dagen råkade artikel-
författaren tappa koncentrationen och 
ramlade av på fel ställe. Jag hamnade i 
snön och ingen såg vad som hände men 
alla hörde kraschen när skotern hjulade 
och landade uppochner på en bar sten-
häll. Den första dagen på hela veckan 
och så totalkraschar man skotern tänkte 
jag direkt. Efter att jag kravlat mig upp 
på benen igen och insett att jag inte gjort 

illa mig alls kom jag att tänka på ett utta-
lande av Albert Einstein – det som skiljer 
genialitet från dumhet är att den första 
är begränsad.

Skaderapport
Styret krokigt, styrstång kraftigt böjd, 
tunnel bucklad bak och lite knäckt, bak-
lampan saknas, bromsreglage i bitar, 
gasreglage i bitar, handtag och värmare 
borta på vänster sida samt diverse re-
por och sprickor i allehanda plast. Dock 
hittade vi inga skador på matta, boggi, 
skidor och framvagn. Efter att ha tejpat 

ihop lite kontakter och monterat tillbaka 
gastummen med buntband så provade 
vi att starta. På första rycket brummade 
den igång som vanligt och skotern var 
faktiskt så pass körbar att jag kunde 
köra till hotellet för egen maskin. Åtmins-
tone halva styret pekade ju nästan åt rätt 
håll. Inte illa.

Lastning
Vi lastade maskinen på släpet direkt och 
nästa morgon åkte jag till Lundströms 
Maskinaffär i Kiruna. Givetvis så hade 
Lundströms väldigt mycket att göra 
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Gurras Polaris stabilt 
på skrå.

Torneträsk sett från toppen av Jokkevuolli

Massor av snö och sol i maj. Oslagbart.
Thomas, Anders, Kristofer, Gurra och Fredrik

Direkt från Teletubbies. 
Björns favoritprogram. 
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men Dan Rautio på verkstan tyckte lite 
synd om 08:an som åkt ända till Grän-
sen och sedan kraschar skotern första 
dagen. Förmodligen skrattades det lite 
i smyg också, men det får man förstås 
bjuda på. 

Efter en snabb okulärbesiktning kon-
staterades vad som behövdes för en till-
fällig reparation. Gasreglage med fäste, 
handtag, handtagsvärme, bromsreglage 
och backknapp. Allt fanns hemma utom 
gasreglagekonsolen men den kunde vi 
tillfälligt låna från en begagnad skoter. 
Vidare behövde tunneln en mindre rikt-
ning och styret och styrstången en rejäl 
riktning. Det verkade som det skulle gå 
att få ihop skotern igen. 

Tillfällig snabbreparation
In på verkstaden och Dan började 
skruva med den och fick sedan hjälp 
av Sebastian Nyberg också. Med ma-
giska händer och förmodligen en hel del 
råstyrka skruvade de ihop och riktade 
upp maskinen. Till sist fick den ödmjuke 
ägaren applicera lite gaffatejp på diverse 
plast och saken var klar. Bara att köra 
vidare resten av veckan. Underbart.

Slutet gott, allting gott.
Lundströms Maskinaffär med Dan och 
Sebastian i spetsen visade underbar 
serviceanda och räddade veckan för 

mig. Det är inget vi tar för givet att man 
skall släppa allt man håller på med. Där-
för blir man enormt tacksam när det lö-
ser sig. Ett stort tack för det! 

På eftermiddagen samma dag var jag 
tillbaka ute på fjället i Gränsen och efter-
som solen lyser till 23:00 i maj blev även 
detta en rejäl skoterdag.

Dåligt bemötande är inte OK
Året före hade vi inte lika god erfaren-
het från. En av våra skotrar tände en 
motorlampa och vi ville besöka märkes-
verkstan, inte Lundströms denna gång 
tyvärr, för att läsa av felkoden men det 
hade man inte tid med. Efter mycket 
diskuterade fick vi frågan var maskinen 
var köpt? I Dalarna och då fick vi rådet 
att åka dit. Det skulle bli enklast! Inte så 
kul när man har tre skoterdagar kvar av 
en vecka i Gränsen. Det bemötandet 
är inte ok. Vi har alla förståelse för att 
man inte hinner göra stora ingrepp på 
en gång när man redan är fullbokad men 
vi anser att man som handlare i alla fall 
måste försöka göra en enkel kontroll 
eller tillfällig åtgärd, om det kan göras 
snabbt och därmed rädda semestern för 
en skoterägare.

Sebastian Nyberg och Dan Rautio. Tusen 
tack för grymt bra nödreparation.

Lundströms Maskinaffär i Kiruna. 
Ett föredöme.

I brist på djup lössnö lever 
vi livet på rullen.
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Västerut från Jokkevuolli ser man Ofotfjorden vid Narvik

Anders Daniel på rullen 
som vanligt

Gurra Fredrik   

I bakgrunden till vänster 
Gorsachokkaglaciären och till 

höger den legendariska Rubens Vägg
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www.areinn.se 
0647-17170

Skoterhotellet i Åre
Prisvärt boende med sköna sängar

Halvpension och Sport Club ingår 

Kamerabevakad skoterparkering

Scooters bar med biljard och dart

VIP-bastu med utomhusbubbelpool

Ice driving  och andra aktiviteter

Af färssystem för fordonsbranschen 
08 -792 64 60  |  www.infofl ex.se  

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

Jobba smartare, inte mer.

   SLEDROC 

Boka 070-62 62 598 skoteraktiviteter.se

Yellow: CMYK 5-0-90-0 
Blue: CMYK Blue
Base font: Adventure Subtitles normal   

www.swedtechracing.se

www.swedtechracing.se

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

FÖR

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

VÄLKOMMEN
TILL ÅKERSJÖN
och skoterdagar i fjällen

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

Vi har 
satsat på 

skoter sedan 
80-talet
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Vi är bäst på Nikasil Reperationer!
GRATIS frakt av din cylinder till oss!!

Kolla hemsidan för info eller ring oss!!

036-134096

0684-214 30 www.funasdalenberghotell.se

450 km
preparerade skoterleder! 

info@marsfjall.se
marsfjall.se

Välkommen hem till oss!

När borta är som bäst!
LO
FSDALENS

SKOTERKLU
BB



Skoteråkning är väl någonting 
som berör hela familjen? Visst 
är det väl det, ingen tvekan. Jag 

har själv två barn av mellanstor modell 
som båda vill åka snöskoter, gärna själv 
bakom styret. Naturligtvis vet ju både du 
och jag att all slags körning som görs 
av någon som inte har åldern inne eller 
saknar körkort för detta måste framföra 
detta fordon på inhägnat område. Jag 
uppmanar inte till något som helst lag-
brott men konstaterar att mycket körning 
av minderåriga görs snyggt och i skym-
undan lite här och var ute i ödemarken. 
Om detta har jag egentligen ingenting 
att orda om, det är som det är och så 
länge föräldrarna har koll på sina ungar 

så ligger ansvaret hos dem. Jag har i alla 
fall kollat över läget då det gäller att hitta 
en vettig maskin som passar någon som 
vare sig är stor eller liten. För de allra 
minsta hittar vi flera slags miniskotrar 
som lämpar sig för körning på hårt un-
derlag och dessa maskiner är verkligen 
byggda för sitt ändamål. Nämligen att på 
ett enkelt och bra sätt låta barnen köra 
timme ut och timme in i makligt tempo 
runt stugan eller på den inhägnade ba-
nan. Fördelarna är många med en sån 
här maskin även om du måste punga ut 
med runt 30,000 för en ny miniskoter. Du 
kan få en begagnad i bra skick för runt 
17,000-20,000 och under denna siffra 
börjar dom bli slitna. En sliten miniskoter 

betyder att du antingen måste kosta på 
den, eller dras med en krånglande ma-
skin som inte håller måttet. När du har 
en krånglande maskin som kanske inte 
startar eller lägger av rätt vad det är så 
blir det inte lika spontant och roligt att 
låta ungarna köra. Det blir drygt och ett 
jäkla springande i snön när skiten lägger 
av. Inte ett alternativ enligt mig. Man bru-
kar få det man betalar för. Lägger vi oss 
i skiktet runt 10-15,000 så kan du hitta 
såkallade ”kinaskotrar” vilket enligt mig 
är det värsta skit som någonsin byggts. 
Håll dig ifrån dessa oavsett vad som ut-
lovas. Ska du krypa ner ytterligare i pris-
klassen och få dig en gammal Kittycat 
så kan du ha i åtanke att den inte tar sig 
speciellt bra i snön samtidigt som den 
numera har några år på nacken, samti-
digt som den inte är helt gratis. Att du 
ska hitta en som både är billig och pris-
värd är knappast troligt. Det finns också 

några riktigt bra maskiner från Yamaha 
som heter Sno Scoot och finns i 80cc 
samt 125 cc utförande. Hittar du en sån 
i bra skick, köp den direkt, du kan inte 
förlora pengar på den samtidigt som den 
kommer att fungera utmärkt, förutsatt att 
den som jag nämnde är i bra skick. Var-
för Yamaha lade ner produktionen är en 
gåta eftersom den är extremt bra. Tyvärr 
börjar det tryta med reservdelar för den-
na maskin eftersom det nu är över 20 
år sen den slutade tillverkas. Det finns 
kopior, passa dig för dom. 

Alternativet
Nu till själva kontentan i min spaning 
då det gäller miniskotrar för de mellan-
stora till lite större barnen. Köp en äldre 
sportskoter av mindre modell. Jag har 
länge varit på jakt efter den heliga gralen 
då det gäller denna genre av snöskotrar 
som i mina ögon heter Yamaha ET 250. 

Att hitta en snöskoter för de mellanstora barnen 
kan vara svårt. Eller inte, vi har hittat några 
alternativ.  
Text: Björn Bild: Affe 
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Då får oftast vad du betalar för och 
visst kan det kännas konstigt att en 
orenoverad 40 år gammal produktions-
maskin från någon av de etablerade 
tillverkarna, är bättre än en ny ”kinas-
koter” för barn?

Se till att du hittar ett relativt oskruvat exemplar som är så standard det bara går. Vår ET 250 saknar original luftburk men har 
samtidigt en nyare Mikuniförgasare vilket uppskattas då original dito fungerar sådär. 

Det finns lite olika snöskotrar i mindre 
förpackning och Polaris bidrag till den-
na genre heter bland annat Star. 

Lite solblekt och en bula på lyftbågen fram kan jag leva med. I övrigt var vår ”nya” 
35 år gamla Yamaha ET 250 en pärla. 

En perfekt maskin som finns i flera ut-
föranden och årsmodeller vilket i och 
för sig inte gör utbudet sådär jättestort, 
men det finns fortfarande fina maskiner 
att tillgå. Jag har haft ett slitet exemplar 
här hemma ett år, som egentligen aldrig 
har fungerat. Jag har aldrig lyckats lista 
ut varför. Jag bestämde mig då att den 
maskin jag har ska få agera reservdels-
maskin åt en annan, finare och bättre 
ET 250. Sagt och gjort. Jag har scannat 
blocket efter rätt maskin i flera månader 
och hittade till slut en lite solblekt men 
tämligen oskruvad och framförallt fung-
erande maskin som fått sin beskärda del 
av kärlek från sina ägare genom åren. 
Den var inte gratis. Jag betalade 8,000 
spänn för den vilket i sammanhanget 
känns helt okej om jag jämför mot vilken 
slags mini/barnskoter jag skulle fått för 
samma summa. Nu finns det ju flera an-
dra slags maskiner som du skulle kunna 
titta närmare på utan att behöva snöa in 
på just en ET 250. 

Den finns också som 300 och 340 
och sedermera också som 400. Vill du 
ha en Polaris så kan du titta efter en mo-
dell som heter Indy Lite eller Star. Den 
senare är också den av encylindrig typ 
och på 250 kubik. Just nu finns det ett 
fint exemplar från Vetlanda på Blocket.
se. 

Vill du ha en Ski-Doo så kan jag re-
kommendera en Citation 300. Arctic har 
också några intressanta modeller och 
vi vill slå ett extra slag för Jag 440 eller 
Puma 340. 

Gemensamt för alla dessa är att de 
måste vara i gott skick med låga mil. 
Undvik de billigare maskinerna som 
kräver att du fixar en del saker. Det hela 
kommer att dra iväg ekonomiskt vilket 
gör att du istället betalar dyrare för ett 
fint exemplar. En fin maskin för cirka 
10,000 kronor är fortfarande värd dessa 
pengar om några år då ungarna växt ur 
den. 

Anpassa för barnen
Känner du att den maskin du hittat är 
lite för pigg så är det läge att strypa 
den lite. Detta gör man enkelt genom att 
tejpa fast en större mutter bakom gas-
handtaget vilket i sin tur gör att trotteln 
inte kan hissas hela vägen upp. Vi kan 
också rekommendera att du stoppar på 
ett dödmansgrepp på maskinen för att 
försäkra dig om att det går att få stopp 
på den i en nödsituation. En rejäl service 
kan du också kosta på dig vilket är väl 
investerad tid då snöskotern kommer att 
fungera mycket bättre för dig då. Ja nu 
är det bara att ge sig ut på jakt. Lycka till, 
det kan du behöva i begagnatdjungeln. 

634-13/14
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www.salab.nu
Sveg • 0680-718330 

MarindeMontering.se
allt för din snöskoter & båtMotor

MarindeMontering.se
allt för din snöskoter & båtMotor

www.marindemontering.se

MarindeMontering.se
allt för din snöskoter & båtMotor

VARM  
& TORR
Skönaste 
neoprenstövlar 
du kan ha!
Modell ASPEN  
HIGH stl 37-47.  

-400

köldeffekt  
ner till

VARIATORKIT! 
070-3810440www.SpeedTech.se

0684 - 294 50  |  www.motorfritid.com



Klövsjö bensin 
& Service AB

Försäljning
Reservdelar

Service
Uthyrning

www.klovsjo.com/preem

Byvägen 61 Tel: 0682-213 12

Komplett verkstad för alla ändamål!

Stort lager på 
utbytescylindrar 

och vevaxlar

Service

FörvaringFörsäljning Uthyrning

Reparation

eriksgarden.se

Välkommen till  
Funäsfjällens  

bästa skoterhotell!

B R Ö D E R N A

Katterjokk Lägenhetshotell
Lägenhetshotell med egen 
skoterparkering. Restaurang Ebbes 
Kök och Konsumbutik i samma hus. 
Flera olika typer av lägenheter - bra 
standard.
Mail: info@katterjokk.nu
Telefon: 0980-430 60

www.katterjokk.nu
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INTERPRESS 0176-01

RETURVECKA  v 03

Nikasilbeläggning – cylinderreparationer
Vid ett cylinderhaveri kan vi erbjuda dig ny nikasil-
beläggning till dina cylindrar. Hur trasig cylindern än 
är så går den att renovera – ta bara kontakt med oss! 
Med ny nikasilning blir cylindern i nyskick, men till  
en lägre kostnad än att köpa en ny. 

Från 1950:-
Vi arbetar även med ett utbytessystem på cylindrar, mot en stomavgift, 
för direktleverans. Därför köper vi även upp dina trasiga cylindrar.
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Från 1950:-
Vi arbetar även med ett utbytessystem på cylindrar, mot en stomavgift, 
för direktleverans. Därför köper vi även upp dina trasiga cylindrar.
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www.yngvessonsmaskin.se

Vi ligger på Europas 

STÖRSTA reservdelslager!

Butik/ Reservdelar:0951 - 773 45

• Reservdelar • Tillbehör
• Kläder • TGB- ATV

www.snoosjo.se

090-146162

Servar & reparerar 
alla märken

ATV

Bil & Maskinfirma
Eric Gröning

Vi har Backcountry X 600
E-tec, Barnskoter, 
Touringskoter 
för uthyrning

Verkstad - om något skulle hända.
Butik med de flesta slitdelar till de
flesta skotrarna, i Vemdalen

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

www.motobikers.se

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

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

www.naturum.se
Hyr stuga i skoterparadiset
ÅKERSJÖN I ANSÄTTFJÄLLEN!
Tel: 070-55 15 285

Maten i centrum!
Öppet alla dagar

Systembolaget, Apoteket och SvenskaspelOmbud för: 

 0680-411 30   www.ica.se/lofsdalen 
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 sledstore.se info@sledstore.se

Powerboots 
Diablo 
Snöskoterkängor

1.599 kr
2.399 kr

33%

Kängan för dig som ställer höga krav på komfort 
och säkerhet. Passar perfekt både på tävlings-
banan, leden eller för den aktive freerideåkaren. 
Diablo är ergonomiskt utformad för bästa komfort, 
vridstyv och håller värmen extremt bra. 

199 kr 1.295 kr 99 kr

Stötdämpare från SnoPro, 
Engans och Kimpex! Du hittar lätt 
de som passar genom att välja 
skotermodell på sledstore.se

Ett väldigt bra hjälpmedel vid 
byte av t.ex. drivmatta eller 
drivhjul. 

På sledstore hittar du styr-
stål för alla typer av körning. 
Välkommen in på siten och hitta 
din favorit!

Stötdämpare Snöskoterlyft Styrstål

från
1.959 kr

från 159 kr

Du hittar enkelt rätt slides tack 
vare tydliga bilder och genom att 
välja skotermodell på sledstore.se 
visas enbart de delar som passar!

Slides SnoPro / Kimpex

från

33%

SVERIGES SKÖNASTE SKOTERBUTIK

STÖRST PÅ
UTRUSTNING, DELAR

OCH TILLBEHÖR!

7 8 8 0 0 6 0 0 1

POSTTIDNING B
SnowRider
Sågbacksvägen 8
792 91 Mora


