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motocross mc fiddy snöskoter streetwear
Finns i flera olika varianter,
se efter själv på 24mx.se!

Vindrutor
Cobra/Kimpex/Lexan

Effektljuddämpare
Speedtech

från

från

550 kr

3 149 kr

Slides
SnoPro/Kimpex
från

90 kr

%
0
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Rullbocksats
Kimpex
Styrstål
Woodys

599 kr
765 kr

från

795 kr

FraktfriLägsta
Lägsta
Lägsta Prova
Lägsta
Prova
Prova
60
dagars
60 dagars Lägsta
Provae-handel
60 dagars
Aktuella
Aktuella 60 dagars
Fraktfri
Fraktfri
Aktuella
ri
Prova
60 dagars
Aktuella
Fraktfri
Trygg e-handel
Trygg
Trygg e-handel
pris-garanti
hemma-service
leverans
pris-garanti
pris-garanti
pris-garanti
hemma-service
hemma-service
öppet
öppet köp
hemma-service
öppet
köp köp
lagersaldon
lagersaldonöppet köp
everans
leverans
lagersaldon
ns
pris-garanti
hemma-service
öppet köp
lagersaldon
leverans

ETT MÅSTE I GARAGET!
3 delad rullbocksats med länkhjul
i 63mm hårdgummi. Skidan ligger
mycket stadigt på rullbocken tack
vare Parallella plattjärn. Tillverkad
av starkt, pulverlackerat stål. Fyra
hjul för varje skida och fyra hjul för
drivbandet.

Bromsbelägg
från

119 kr

Aktuella
Trygg e-handel
lagersaldon

Fraktfri
leverans

Prova
hemma-service

Lägsta
pris-garanti

60 dagars
öppet köp

24mx.se | info@24mx.se | 08 - 605 38 80

Skidor
CA Pro

Finns i flera färger!

från

1 999 kr

GIGANTISKT SORTIMENT
AV DRIVMATTOR!
I år har vi sänkt alla priser på
drivmattor med 20 %!

Stötdämpare
Engans/SnoPro/Kimpex
från

269 kr

Styrhöjare
Billet X

Betala senast sist
a

1 595 kr

februari 2013. Swe

Fakturaavgiﬅ 29 kr
. Ingen ränta eller
Trygg e-handel

Big wheel
Offset-Kit
Billet X
från

Aktuella
lagersaldon

4 895 kr

Fraktfri
leverans

Prova
hemma-service

Lägsta
pris-garanti

et!

andra avgiﬅer!
60 dagars
öppet köp

Aktuella
lagersaldo
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arctic cat ökar mest!

2013 års skotrar från arctic cat representerar mer än ett halvt
sekel av produktutveckling, testande, racing och oavbruten
körning. maskinerna är lätta, snygga, hållbara, precisa och snabba.
gör som världsmästaren tucker hibbert – kör arctic cat!
HANDLA I TID – FÅ TRE ÅRS MASKINGARANTI!
köp en ny arctic cat snöskoter av 2013 års modell senast den 31 december 2012 och få hela tre års maskingaranti! gäller ej f 120. vår garanti gäller
motor-, driv-, styr- och fjädringssystem. varje mekaniskt problem som kan hänföras till tillverknings- eller monteringsfel i motor-, driv-, styr- eller
fjädringssystem täcks vid normal körning av garantin. vid köp efter ovanstående datum, gäller som vanligt två års maskingaranti.

www.arcticcat.se
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RUSH

®

real-WOrlD DOminaTiOn.
Pro-Ride chassie. Pro-Ride progressiv boggi,
race-testad framvagn, Walker Evans Piggyback
stötdämpare. Nytt styre och nya reglage.
600/800 Cleanfire® motor, lättviktsbromsskiva och variatoraxel.
800 RuSH PRO-R LE

137 900:-

se film med
2013 rUsH

SWITCHBACK

®

On-Trail PerfOrmance. Off-Trail VersaTiliTy.
Med en Switchback Pro-R är det du som förare som sätter
gränserna. Skotern är extremt mångsidig med grym
ledprestanda och häpnadsväckande lössnöegenskaper.
Byggd på det beprövade Pro-Ride chassiet fast med
18 cm längre tunnel och fotsteg. I år även med
44 mm Backcountry matta.
800 SWITCHBACK
PRO-R LE

142 900:-

se film med
2013 switchback

www.polarissverige.com • www.facebook.com/PolarisSweden

a
j
l
ä
v
t
t
a
r
ö
f
a
t
e
v
r
Allt du behöve

R
E
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K
SNÖS
Din kompletta

I DIN BUTIK
JUST NU

Den kan även beställas på otlas.jetshop.se eller telefon 0250-22885.

Succén från förra året är tillbaka igen!

Från v. 40 finns tidningen Skoterguiden ute i butiker och på mackar.
Här kan du läsa om alla 2013 års skotermodeller.
Det här är tidningen du ska köpa om du vill få reda på det mesta om alla på
marknaden förekommande skotrar.
På köpet får du en massa råd då det gäller att välja rätt modell.

NYHET!

Nu med QR taggar för
att se produktfilmer med
maskinerna. Bara att
scanna in och kolla.

THE Devel Jacket

Find out more about the all
new 2013 TOBE 2.0 collection
with the 20.000mm Dermizax
membrane at
TOBEOUTERWEAR.COM

www.duells.se
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På 1890-talet kallade man ”brats” och ”stekare” för grilljanne.
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Ett smalare men
vassare utbud.
Av: Stefan Sund

O

avsett vad det är för sorts snöskoter man vill ha ställs man
inför vissa prioriteringar som
måste göras. En orsak till att just hybriderna är så stora hos oss kan bero på
att vi svenskar verkar ha väldigt svårt
att bestämma oss och tar den lätta vägen. Många som gör detta val kanske
skulle ha haft det ännu roligare med en
sportskoter?
En kort skoter har helt klart sina fördelar och då helst vad det gäller smidighet och stabilitet. Att vara snabb på en
crossbana kräver just detta och dom
åker ju inte på hybrider. Trots att utbudet från tillverkarna har minskat hittar vi
många guldkorn bland årets sportisar.

Yamaha
Den starkt beroendeframkallande
Apex:en lyser med sin frånvaro i årets
japanska laguppställning och man får
nu klara sig med endast två korta sportmodeller från Yamaha. Dessa två är
trotjänarna Phazer och Nytro, där den
senare känns bättre avstämd än någonsin tidigare. Vi får dock tyvärr klara oss
utan några skandinaviska specialmodeller som man annars varit så duktiga på
att göra hos Yamaha.

Yamaha FXNytro R-TX
Motor
Typ:
Bränslesystem:
Effektklass:
Start:
Chassi
Uppgedd torrvikt kg:
Fjädring fram/bak:
Typ av matta mm:
Skidor:
Spårvidd mm:
Att äga
Cirkapris:
Generalagent:

Vätskekyld 1049 cm³ 3-cylindrig 4-takt
3 x EFI 41mm
120
Elektrisk
-FOX Float X / HPG 40, 46
381x3051x32
8JH Dual runner ski
1050
124 900:Yamaha Motor Scandinavia

Phazer R-TX
Att Yamaha Phazer är starkast i sin klass
beror kanske främst på att den är ensam
i sin klass. Tidigare kubbades den med
maskiner som Sno Pro 500 och Shift
600, nu är det istället Polaris nya Indy
som ligger närmast, vilket är en betydligt tuffare nöt att knäcka. Men det finns
fortfarande fördelar med den fyrtaktande
Phazer:n.
Vi kan konstatera att man får mycket
maskin för pengarna, även om det inte
är flest hästar för pengarna. Men det är
ett riktigt gediget bygge ända inifrån FXchassit ut till plasten på huven. I varje
detalj märks japanernas skicklighet vad
det gäller konstruktion och design.
Fler fördelar hittar vi i dämparuppsättningen som i framvagnen består av dom
lätta och justeringsvänliga FOX Floatdämparna. I Dual Shock CK-boggin
sitter det också väl tilltagna doningar i
form av HPG 36:or fram och HPG 40
Piggyback med clicker bak. Hela paketet lirar fördelaktigt med den motocrossinspirerade körställningen hos Phazer
och skulle klara av en betydande effektökning hos skotern utan att krokna.
Maskinen känns tack vare dessa
3-12/13

Yamaha Phazer R-TX
Motor
Typ:
Bränslesystem:
Uppgedd effekt/varv:
Start:
Chassi
Uppgedd torrvikt kg:
Fjädring fram/bak:
Typ av matta mm:
Skidor:
Spårvidd mm:
Att äga
Cirkapris:
Generalagent:

Världens snabbaste racketsport är badminton.

Vätskekyld 499 cm³ 2-cylindrig 4-takt
2 x EFI 43mm
-Elektrisk
-Fox Float / HPG 36, 40 PB
356x3072x25
8EX low keel ski
1080
89 900:Yamaha Motor Scandinavia
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På Phazer sitter framvagnen, som namnet antyder, verkligen längst fram på
skotern. Här utrustad med bra luftdämpare från FOX.

Då fotholken på Phazer är öppen rensas den enkelt från snö och ger dessutom bra stöd för foten.

8JH-skidorna med 15 centimeter i
bredd och dubbla kölar på 2,1 centimeter ger Nytron bra kontroll på leden.
Värmen ställer man numer på varsin
sida av styret, handtagsvärme på vänster och tumvärme på höger.

Då FXNytro R-TX är helt svart i sin uppsyn gäller det att ha färgglada kläder.

faktorer inte alls som att den är byggd
för att vara en enklare instegs- eller nybörjarskoter, man får som sagt mycket
för pengarna och då har vi inte nämnt
motorn. Phazer-motorn är i grunden två
YZ 250F cross-motorer som byggts
ihop för att bilda denna 2-cylindriga
500-kubikare med insprutning, vilket i
slutändan ställer cirka 80 hästar till förfogande. Jämfört med en fläktmaskin är
detta betydligt roligare och mer tekniskt
avancerat, men som sagt en bra bit efter
Indyn i effekt. Men då chassi och dämpning klarar tuffa tag kan man åka riktigt
fort även med en Phazer.
Mer motocrossinfluenser hittar vi i
körställningen och framförallt den smala
och höga dynan. Det känns som att ta
plats på en YZ cross, och det är riktigt
skönt! Grunden till att skotern kan ha en
så smal dyna sätts redan vid mattvalet
som här är en endast 35,6 centimeter
bred matta med 25 millimeters kammar.
Just kamhöjden kanske många tycker är
för låg, men för 80 hästar och på leden
fungerar det ändå tillfredsställande.
Trots en tuffare konkurrens kan vi konstatera att Phazern står sig riktigt bra
och det utan att bjuda på några större
förändringar jämfört med tidigare modeller.

FXNytro R-TX
Årets upplaga av Yamahas sportvärsting
är mörk som synden med sin bäcksvarta
färg på huv, plast och nu även hela fram12

vagnen. Som förare skyddas man effektivt av en tonad mediumhög ruta och
svarta handskydd. Mellan dom svarta
A-armarna sitter duktigt stora FOX Float
X-dämpare med piggyback-behållare
för extra volym, samt möjlighet att ställa
kompressions- och returdämpning.
Även i Dual Shock Pro 46-boggin hittar
vi också kraftiga dämpare med goda justeringsmöjligheter.
Den som inte hittar en bra körställning
på någon av Yamahas sportmaskiner
bör genast uppsöka närmaste doktor då
det troligen inte är fel på skotern. Både
Nytro och Phazer är alltså föredömliga
när det kommer till ergonomi, helst stillastående. När man kör Nytron kan man
däremot uppleva att man hamnar långt
fram, mycket på grund av huvens spetsiga och smala design men också den
högre vikten som ligger där fram. Bara
man är medveten om detta och rör kroppen samt använder gasen går det att
åka fort på Nytron.
Till i år får man som Nytroägare klara
sig med en Ripsaw II med 32 millimeters
kammar. Man kommer alltså inte som
tidigare för Sverige att montera dit en
44-matta. Så länge man håller sig mest
på leden tycker vi ändå inte att detta
är något större problem då mönstret
i Ripsaw II-mattan ger bra med fäste
både under acceleration och inbromsning. Två andra fördelar är att skotern
dessutom kan upplevas lite smidigare
när det är kurvigt och knixigt, samt att

maskinen blir billigare. Detta gör att man
själv får lite marginal att bestämma om
man vill investera i en 44-matta.
Den kanske största bidragande orsaken till att Nytron känns extra precis och
vass i år är dom nya 8JH-skidorna med
dubbla kölar samt stål. Med fyra olika
stål att välja mellan (tillbehör) samt fyra
olika ställen att sätta dom finns här alla
möjligheter att få den skidan man önskar. Medelvägen enligt Yamahas tabeller
verkar vara att sätta 11 millimeters stål
med 15 centimeter coromant innerst
och runda 9 millimeters utan coromant
ytterst. Men som sagt här finns alla möjligheter att påverka skidans beteende.
Skidorna är också ett halvt kilo lättare
än tidigare och ger som sagt ett stabilt
intryck efter leden.

Low Oil pressure
Det skadar väl inte med hängslen även
om man redan har livrem, eller hur? Alla
Nytro-modeller har till i år fått ytterligare
en oljetrycksfunktion som ska förhindra
eventuella motorhaverier. Detta fungerar
så att om ett lågt oljetryck upptäcks av
systemet vid uppstart tänds OP-LO på
displayen. Motorns varvtal hålls då under tillslagsvarvet, oavsett hur mycket
du gasar, tills rätt oljetryck uppnåtts.
Sker inte detta inom en minut stänger
systemet av motorn. Det är dock helt
normalt att OP-LO lyser i några sekunder direkt vid uppstart och är inget att
oroa sig över.

Världens populäraste dryck är inte öl utan te.

Skulle oljetrycket falla medan man kör
tänds kod 30 på displayen och håller
man då ett högre varvtal plockar systemet gradvis ner varvet i sju sekunder
innan motorn stängs av. Vid låga varv
klipper systemet däremot motorn omgående.
En annan sak som R-TX har gemensamt med andra Nytro-modeller är att
man separerat knapparna för handtagsoch tumvärmen till vänster respektive
höger sida av styret. Fördelen med detta
är helt solklar då det nu är mycket lättare
att hålla reda på vad man justerar. Nackdelen blir också den lika solklar då man
nu måste släppa gasen för att justera
tumvärmen, tur att man inte justerar den
lika ofta som handtagsvärmen.
Det enda man kan sakna på Nytro
är servostyrningen, som vi tror skulle
göra en ganska stor positiv skillnad på
just denna modell. Summan blir ändå
att man får en klart potent fyrtaktare där
chassi och dämpning hänger med på
noterna, allt det till ett tilltalande pris.

Polaris
Amerikanerna i Roseau, Minnesota har
tillverkat roliga fordon som underhållit
oss ända sedan mitten av 50-talet och
vad passar då bättre än att återuppliva
en legend?
Det har skett en bra rokad bland Polaris sportskotrar till i år. De båda korta
Shift-modellerna har nämligen fått en
värdig ersättare i form av den nya Indyn!
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I övrigt kan det vara värt att notera att
den tidigare Snowcheck-modellen Rush
LE nu finns med i det ordinarie utbudet
av skotrar.

600 Indy SP
Många är vi som tidigare i vårt skoterliv
någon gång ägt en Indy. Efter framgångarna på tävlingsbanorna var TX-L Indy
från 1980 den första modellen med IFS
för allmänheten. Den här skotern var
därmed en starkt bidragande orsak till
att bladfjädringen utrotades från skotervärlden. Under 1991 blev Polaris också
den förste tillverkaren att endast erbjuda
individuell framvagnsfjädring på alla sina
modeller.
Den modellen av nya Indy som kommer till oss är den värre SP-modellen.
Detta innebär jämfört med grundmodellen att man får FOX-doningar runt om,
en värre 38-kammars matta och el-start,
inte illa för att vara en instegsmaskin!
Den nya skotern är precis det du kan
gissa genom att titta på bilderna, en
kombination av Rush och IQ Shift. Från
Rush hämtar man framänden PRO-RIDE medan bakdelen är av mer konventionellt snitt från Shift, med vissa modifikationer. Själva tunneln är faktiskt, trots
likheterna, inget arv från IQ-chassiet
utan helt egen. Boggin kallas även den
för Indy-boggin när den sitter i det chassit, fast det är samma boggi som tidigare
satt i IQ-chassiet.
Att denna PRO-RIDE framvagn är ett
under av stabilitet, som ger föraren den
där extra tryggheten man behöver när
det börjar gå fort, råder det inget tvivel
om. Men Polaris påstår också att den
är 300 procent styvare och 25 procent
lättare att svänga med, jämfört med vad
kan man undra? För att gå så långt som
att säga att den är lättstyrd skulle inte vi
vilja göra, möjligen är den något lättare
än på Rush med samma framvagn. Men
att den ligger lite tyngre på skidorna
jämfört med vissa konkurrenter behöver
däremot inte vara negativt. De nya ProSteer skidorna är riktiga sportiga med
sin smalare utformning med omarbetad
köl och stål, vilket visade sig passa riktigt bra på Indyn.
För att runda av denna nya och intressanta modell har man valt att stoppa ner
en av marknadens bästa 600-motorer,
nämligen 600 Cleanfire med semi-direkt
insprutning. På en sportmaskin klarar
sig säkert 99 procent av landets skoterraggare med just en 600 och då särskilt
Polaris motor. Med en väldigt låg vikt
på endast 204 kilo och i runda slängar
120 kusar till sitt förfogande är detta en
riktigt snabb skapelse. Jämfört med en
3-12/13

Polaris 800 RUSH PRO-R / LE / Retro
Motor
Typ:
Bränslesystem:
Effektklass:
Start:
Chassi
Uppgedd torrvikt kg:
Fjädring fram/bak:
Typ av matta mm:
Skidor:
Spårvidd mm:
Att äga
Cirkapris:
Generalagent:

Ät aldrig ett ägg som flyter i vatten.

Vätskekyld 795 cm³ 2-cylindrig 2-takt
Cleanfire Injektion
150
Elektrisk
211 (utan elstart)
Walker Evans PB/CR / PB, PB Comp. adj.
381x3073x34 / 381x3073x38
Gripper
1080
132 900:- / 137 900:Polaris Scandinavia AB
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Rush är inte Indyn lika lätt att kontrollera
genom att flytta kroppsvikten, utan det
hela känns mer konventionellt, vilket till
stor del beror på den kopplade boggin.
Annars känns maskinerna väldigt lika, då
det ögat ser när man sitter på den är så
gott som identiskt skotrarna emellan.
Det absolut bästa med Indyn är ändå
priset. Som i ett trollslag fick både konkurrenterna och begagnatmarknaden
sig en törn och alla andra skotrar för
runt 90-tusen blev genast lite mindre
intressanta.

600 & 800 Rush PRO-R
Om vi nu tar bort Indyns bakdel och
sätter dit skotervärldens mest okonventionella boggikonstruktion och tunnel har vi en Polaris Rush framför oss.
Dessa maskiner har gång på gång bevisat sin snabbhet i vårt årliga BLS-test.
Denna modell finns både med 600- och
800-motor i Pro-R skrud.
Förra året hände det faktiskt ganska
så mycket med dessa modeller då man
satte dit en uppdaterad framvagn, en högre tunnel och lite annat smått och gott.
Allt detta gjorde Rushen till en betydligt
mer tålig varelse, i den meningen att den
inte överreagerade på gaspådrag och
dämparinställningar. Okej, man gjorde
den inte så timid att allt det roliga försvann utan man lyckades behålla dom
bästa egenskaperna. Det här är verkligen en maskin som följer sin förares
kommandon, jobba hårt och bli belönad.
Nyheterna för i år är till att börja
med att dom båda modellerna får den
bredare och mjukare Comfort-dynan,
vilket kanske inte känns så sportigt,
men säkert tilltalar en bredare publik i
dubbel bemärkelse. Även styret är nytt
och lite renare än tidigare med integrerade hooks och handtagsvärme ända
ut. Även den separerade stoppknappen har hittat till Rushen vilket bara är
positivt.
I vanlig ordning får vi Gripper-skidorna, en extremt låg ruta och handskydd
som standard på Rushen. Att man väljer dessa skidor framför dom nya ProSteer skidorna tycker vi är bra trots
att Pro-Steer kanske är en mer renodlad sportskida. Maskinen blir lite mer
mångsidig med Gripper-skidorna och
trots det inte alls oäven på leden.
Även här hittar vi den fina och tillförlitliga 600:n med SDI som gör sitt jobb
utan att knorra. Som vi sagt tidigare är
det inte många som behöver mer effekt i en sportmaskin, det är först när
en 800 blåser förbi som man inser att
det kanske gick att köra fortare. Detta
händer dock väldigt sällan när leden är
14

Polaris 600 Indy SP
Motor
Typ:
Bränslesystem:
Effektklass:
Start:
Chassi
Uppgedd torrvikt kg:
Fjädring fram/bak:
Typ av matta mm:
Skidor:
Spårvidd mm:
Att äga
Cirkapris:
Generalagent:

Vätskekyld 599 cm³ 2-cylindrig 2-takt
Cleanfire Injektion
120
Elektrisk
204
FOX IFP
381x3073x38
Pro-Steer
1080
89 900:Polaris Scandinavia AB

Legenden Indy i
ny tappning.

På Indyn sitter det ett lite enklare instrument som ändå har det man behöver.

Nya Pro-Steer skidan hos Indy är en
vass ledskida med lite kortare köl.

Man sitter marginellt lägre på Indyn jämfört med Rush, vilket kanske främst beror
på materialet i freestyle-dynan.

stygg. Är du ändå lite sugen på en 800
ska du fortsätta läsa.

Små skillnader
Helt naturligt är en 800 mycket mer att
gasa med, vilket verkligen märks på
en Rush. Det är nu betydligt lättare att
även styra maskinen med hjälp av gasen
jämfört med 600:n. Det händer att man
får höra att Polaris 800 inte lämnar lika
mycket effekt som övriga 800-motorer,
om detta stämmer har man maskerat
det väl, för ute i fält går den som kulor
och krut. Som regerande mästare i BLS

och knapp två året innan bevisar den att
hela kombinationen av chassi, dämpare,
boggi samt motor är väldigt lyckat för att
vara snabb på leden. Det man kan konstatera är att en siffra från en bromsbänk
inte betyder så mycket för helheten.
Vi ser att nyheterna från 600:n även
återfinns här, men med ett undantag.
Vill man ha den smalare sportdynan kan
man få det på dom LE-modellerna som
erbjuds.
Oavsett motoralternativ har Rush en
bra uppsättning av dämpare runt om.
I framvagnen hittar vi Walker Evans

Till en kopp espresso behövs det ungefär 40 kaffebönor.

nåldämpare med justerbar kompression i 16-lägen via en stor ratt placerad
ovanpå piggyback-behållaren. Den bakre boggidämapren, den man ser och
kommer åt så bra, är av samma sort
medan den främre inte är en nåldämpare fast med samma justeringsmöjligheter. Den progressiva Pro-Ride boggin
är verkligen en källa till nöje och man
kan med fördel behandla skotern mer
som en cross, med kroppen långt bak, i
gropiga partier. Av någon anledning har
800 modellen kvar Cobra-mattan med
34 millimeters kammar medan 600:n
3-12/13

Det blir inte mycket lättare än så här
att justera boggins egenskaper.

Beteckningen LE innebär bland annat
att man får en 38 millimeters RipSawmatta, möjligheten till returjusteringen i
framvagnen, ROX justerbara styrhöjare,
12V-uttag och ett rack för väskor.

Polaris 600 RUSH PRO-R
Motor
Typ:
Bränslesystem:
Effektklass:
Start:
Chassi
Uppgedd torrvikt kg:
Fjädring fram/bak:
Typ av matta mm:
Skidor:
Spårvidd mm:
Att äga
Cirkapris:
Generalagent:

Vätskekyld 599 cm³ 2-cylindrig 2-takt
Cleanfire Injektion
120
Elektrisk
211 (Utan elstart)
Walker Evans PB / PB, PB Comp. adj.
381x3073x38
Gripper
1080
126 900:Polaris Scandinavia AB

Helt klart en annorlunda konstruktion, men bakom styret känns allt som det ska.

och LE-modellerna har fått en 38 millimeters RipSaw-matta. Trots lägre kammar verkar greppet finnas där på leden
och vi kan även anta att PRO-R 800 har
en högre toppfart tack vare detta.
Därtill lägger man den stabila framvagnen med samma namn som boggin.
Här har man jobbat med en stor positiv
castervinkel som gör skotern lite trögare
i början av en sväng, vilket har den fördelen att mycket av nervositeten försvinner. Men det är en fin balansgång mellan
att bli för tungstyrd kontra nervös, och
jag tror faktiskt dom flesta ändå föredrar
3-12/13

en stabil maskin framför en nervös och
det har man lyckats med hos Polaris, givetvis i kombination med bra skidor.

2xLimited
Som vi nämnde tidigare finns nu den extrautrustade LE-modellen i det ordinarie
sortimentet och det är endast när man
vill ha en lite speciell retro-grafik som
man behövde vara ute i god tid. Förutom den smalare dynan och en egen
grafik/färg har dessa modeller även gott
om utrustning. För 5-tusen extra får man
saker som ROX justerbara styrhöjare,

strömuttag och ett rack bakom dynan
för väskor.
Man har även satt ditt snäppet värre
dämpare i framvagnen på LE:n, vilket
gör att man också kan ratta på returjusteringen. Hela paketet som LE innebär
känns väl värt sina slantar för den som
ändå hade tänkt skruva dit dessa tillbehör. Värt att notera är också att alla Polaris sportmaskiner kommer med bekvämligheter som elektronisk back och -start,
saker som bara för några år sedan var
otänkbart på en sportmaskin.
Lägger man ihop vad Polaris har att

I Frankrike kallar man en Walkie-talkie för Talkie-walkie.

erbjuda i sportväg kan man inte vara annat än nöjd, för inte kan man väl hänga
läpp för att man har ersatt 550-fläktisen
med en vätskekyld 600?

Ski-Doo
Trots en något vikande sportskoterförsäljning hittar vi en ny modell i MX Z 600
ACE hos Ski-Doo. Dessutom har man
gjort en liten men betydande förändring
bland sina värstingar. Tills i år lyser XRS-modellerna med sin frånvaro och
ingen X-RS 800 kommer hitta över Atlanten i år, dock tog man hem ett fåtal
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600:or för er som verkligen vill ha en så
crosslik gul maskin som möjligt. Annars
är det nya och heta att även toppmodellerna av MX Z tar klivet över till REV-XS.

MX Z Sport 550 / 600 ACE
Att skotern till i år heter Sport och inte
TNT gör inte så stor skillnad jämfört med
i fjol, orsaken till bytet beror helt enkelt
på att dessa motorer inte finns i någon
TNT-version i år. Man låter nu alltså den
snåla och mer miljövänliga ACE-modellen göra entré strax innan dom hårdare
miljökraven från EPA kommer 2014. Exakt vad dom nya reglerna innebär låter vi
vara osagt, men det vi hört är att ingen
2-takts motor med förgasare kommer att
överleva. Detta kan alltså vara sista året
med dom fläktkylda förgasarskotrarna,
så det gäller kanske att passa på om
man är sugen på en.
Båda modellerna är så gott som identiska vad det gäller chassi, boggi, färgsättning och dämpare. Förutom den uppenbara skillnaden i motor får man även
el-start på den 4-taktande ACE-modellen. Båda har dom en ny färgsättning
där man skiftat plats på den svarta och
gula färgen från i fjol, vilket ser riktigt bra
och sportigt ut. Man sitter riktigt skönt
på dessa modeller och är dessutom lagom skyddad mot fartvinden tack vare
den 37,5 centimeter höga rutan med
integrerade vindavvisare för händerna.
Dom en gång i tiden så fruktade 60
hästarna (den gamal effektgränsen) som
båda dessa motorer producerar känns
numer inte så skrämmande, utan istället
väldigt lagom. Båda skotrarna är väl avstämda för sitt ändamål med HPG Plusdämpare runt om och en skönt ställd
eDrive-variator. Syskonet Lynx erbjuder
också likartade instegsmaskiner, dock
med en fördel för dom lite dyrare SkiDoo skotrarna, nämligen kamhöjden på
RipSaw-mattan. För två tusen kronor får
man här en 32-matta istället för en med
25 millimeters kammar som hos Lynx.
Denna matta kanske inte behövs för att
ge en enorm acceleration utan har istället andra fördelar, som att bromssträcken minskar och framkomligheten ökar.
Valet mellan en 550 och en ACE
handlar mer om prioriteringar än skillnader i prestanda. Söker man lite mer nerv
och en högre ljudupplevelse siktar man
på Sport 550, är fallet precis tvärt om
blir det istället ACE som ligger i fokus.

Ski-Doo MX Z Sport 550 / 600 ACE
Motor
Typ:
Bränslesystem:
Effektklass:
Start:
Chassi
Uppgedd torrvikt kg:
Fjädring fram/bak:
Typ av matta mm:
Skidor:
Spårvidd mm:
Att äga
Cirkapris:
Generalagent:

Fläktkyld 2-cyl 2-takt 553,4 cm³ / Vätskekyld 2-cyl 4-takt 600 cm³
2xVM30 / EFI
60
Manuell / Elektrisk
192 / 206
HPG Plus
381x3051x31,8
Pilot 5.7
1077
82 900:- / 93 900:BRP Scandinavia

Man både står och sitter bra på MX Z
Sport även om styret känns något lägre
än hos storebröderna.

REV-XS innebär att skotern är precis lika kompetent som tidigare både i luften och på marken.

MX Z X 600 E-TEC
Det bästa från Ski-Doo kommer i år i Xutförande och med det nya XS-chassit.
Här kan man sedan välja mellan två
olika E-tec motorer på 600 eller 800
16

På både MX Z Sport 600 ACE och 550
sitter det HPG Plus dämpare runt om
på skotern, mjukt och följsamt som det
ska vara.

kubik, annars är skillnaderna mellan
dom små. Är det någon som listat ut
varifrån mycket av inspirationen till SkiDoo’s nya XS- och XM-utseende kommer? Ni kanske har sett filmen Mission
Impossible: Ghost Protocol där Tompa
rattar en BMW Vision EfficientDynamics
och noterat hur snyggt linjerna på bilen
överlappar varandra och flyter ihop på
ett underbart sätt. Slänger man sedan in
lite rovdjur i det hela har man en REV-XS
framför sig, alternativt ett bitmärke i baken. Dessa snygga och funktionella linjer kommer fram väldigt bra på just MX
Z:orna som är mestadels gula till färgen.
Skillnaderna i sidopanelerna jämfört
med lössnömaskinen XM är att man hos
XS har prioriterat vindskydd och att man
ska kunna röra sig och burka på ett ef-

Om du ska chansa när en svensk fyller år gissa då på 10:e april som är vanligast.

fektivt sätt, vilket man lyckats med. Sidan av fotholken är också den helt täckt
till skillnad från Renegade och Summit
som istället är väldigt öppna. Om vi fortsätter med det praktiska hittar vi en ny
varm förvaring på fyra liter framför styret
som är perfekt för handskarna och kompletterar fem-liters utrymmet i dynan bra.
För den som gillar praktiska saker finns
även en ny 1+1 dyna och ett extralyse i
tillbehörskatalogen som nästan bara är
att klicka på plats. Nu var det slut på det
praktiska och vi hoppar raskt över till hur
dom är att köra och varför.
Med rätt inställning får man känslan
av att skotern står alldeles för mjukt för
att klara av några som helst ojämnheter,
men där tar man fel. Detta är möjligt tack
vare den progressiva boggi-konstruktio3-12/13
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Ett passagerarflygplan av modell större håller en hastighet av 250-300 km/h vid landning.
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Det är inte en lika öppen fotholk på MX
Z X som på Summit och Renegade.

Ett uppvärmt förvaringsutrymme för
goggles och handskar sitter lättåtkomligt framför instrumentet på MX Z X.

Det spelar ingen roll om du vill stå eller
sitta på en MX Z X, det är lika bekvämt
oavsett.

nen hos rMotion och dess långa fjädringsväg. I och med att man tagit steget
ner från X-RS till X på dessa modeller
är dämparna en modell mindre än tidigare. Detta märks nog mest på pappret
och eventuellt om man kör cross annars
fungerar det mycket bra. I boggin sitter
det nu KYB PRO 36 piggyback dämpare med kompressionsjustering bak och
HPG Plus fram. I framvagnen jobbar två
HPG Plus R dämpare, där R:et betyder
att man kan justera returen. Helheten blir
en skoter som man helt utan verktyg kan
justera in i minsta detalj precis som man
vill ha den. På plussidan jämfört med
fjolårets X-RS finns att man på MX Z får
en 38-millimeters matta, vilket är en bra
avvägning vad det gäller kamhöjden på
en sportskoter.
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I framvagnen på MX Z X jobbar två HPG
Plus R dämpare, vilket innebär att man
också kan justera returen.

Ski-Doo MX Z X 600 E-TEC / MX Z X 800 E-TEC
Motor
Typ:
Bränslesystem:
Effektklass:
Start:
Chassi
Uppgedd torrvikt kg:
Fjädring fram/bak:
Typ av matta mm:
Skidor:
Spårvidd mm:
Att äga
Cirkapris:
Generalagent:

Vätskekyld 594,4 / 799,5 cm³ 2-cylindrig 2-takt
Elektronisk DI
120 / 150
Elektrisk

Quick Adjust System som sitter på
800:n innebär att man enkelt kan justera bakre boggi-förspänning på vänster
sida och kompression på höger.

210 / 214
HPG+ R / HPG+, KYB Pro 36 EA
381x3051x38,1
Pilot 5,7
1077
125 900:- / 145 900:BRP Scandinavia

På leden och i luften är MX Z, oavsett
om man väljer lilla eller stora motorn,
väldigt följsam och välbalanserad. Detta
är en skoter som passar många typer av
förare och dom flesta hittar ganska omgående rätt på den.

Motorerna
Som vi nämnt när vi skrivit om andra
märken klarar dom flesta sig med en
600-motor, vilket även gäller på en MX
Z. Båda motorerna ligger i toppen av vad
man kan åstadkomma med en 2-taktare.
Försedda med E-tec startar dom busenkelt nästan oavsett temperatur och det
utan att spy ur sig ett rökmoln. Oavsett
storlek på motorn är båda väldigt bränsleeffektiva och det enda smolket i bägaren verkar vara att 800:an också gillar
En kvinna speglar sig i ungefär två år av sitt liv.

lite mer olja än andra motorer. Men det
är klart, något måste ju smörja motorn
nu när den är så snål på bensinen.
Effektskillnaden mellan dessa två är
påtaglig och är man ute efter lite mer
av en friåknings- och lekskoter ligger
800:an närmast till hands, men då kanske man ska se över mattvalet. Den nya
38 kams matta som sitter på båda maskinerna är en bra kompromiss och ett
bra val för leden, vill man ha till exempel
en 44:a bör man alltså väga fördelarna
mot nackdelarna först.
Är man sugen på en 800 får man inte
bara drygt 40 fler hästar att leka med,
man får även extremt lättillgängliga dämparinställningar. Systemet heter Quick
Adjust och har inte bara den fördelen
att man kommer åt den bakre boggi-

förspänningen på vänster fotbräda och
kompressionsinställningen på höger.
Man får även tillgång till 40 procent mer
förspänning tack vare styrkan i systemets hydraulik.
Vi tycker att man gjorde rätt i att ta
in den nya X-modellen istället för X-RS
då den riktar sig till en bredare massa
och ändå är minst lika kompetent, och
det utan att skrämma bort någon. Men
om och när det kommer en tuffare X-RS
version i XS-chassit är den ändå varmt
välkommen.

Arctic Cat
Från fem korta sportmodeller till en och
en halv modell på ett år. Nu kanske den
halva modellen var lite orättvist då RR
är mycket mer än så. Alldeles nyligen
3-12/13

presenterade man i staterna även en
specialare signerad Tucker Hibbert som
togs hem på beställning. Arctic har alltså
en i grunden redan tuff Procross-modell,
F 800 SP, vilken man sedan stegvis gjort
ännu tuffare, varpå nya modeller föds.
Helt naturligt har man fortfarande ett
brett utbud av sportmaskiner på andra
sidan pölen där både Twin Spar och det
äldre Sno Pro Race-chassit lever vidare.
Då det nya Procross-chassit bygger på
dessa två är det ingen direkt förlust om
man ser det rent chassimässigt. Men tittar man på vilka motorer som försvinner
i och med detta saknar man en instegsmaskin, och då även 4-taktaren lyser
med sin frånvaro återstår bara den underbara 800:an!

F 800 Sno Pro
Efter att ha dragits med det som många
tycker ofördelaktiga utseendet hos den
gamla F8:an i ett antal år, var det förra
året äntligen dags för en uppryckning.
Man kunde inte ha firat in sina 50 år
på ett bättre sätt än med dom nya ProCross- och ProClimb-modellerna. Med
en i vårt tycke otroligt lyckad design
mottogs dom med öppna armar av alla
gröna anhängare.
Utan att ha haft som primärt mål att
vara lättast när man byggde ProCross
blev man det av bara farten. Trots en
av de större bränsletankarna fylld med
soppa vägde den under BLS in på 255
kilo, vilket var 10 kilo mindre än näst
lättaste maskinen, Lynx Rave 800. Nu
är det andra året med ProCross så vi
förväntar oss nästan att den lagt på sig
något kilon, men det återstår att se.
Från att ha varit värstingen bland Arctics sportskotrar är alltså F 800 Sno Pro
numer en instegsmaskin! Snacka om
galet. I fjol nosade den strax bakom toppen i BLS och med årets små förbättringar vill man nog ta klivet ända upp.
Det man har ändrat på handlar dock
mest om att allt ska hålla bättre.

Förändringen
Till att börja med hittar vi dom förbättringar och förändringar som gäller för
hela linjen av ProCross och ProClimb.
Trots att det är en kort sportmaskin har
man även här satt dit sidokåpan som ska
täta bättre mot snö på variatorsidan vilken också säkras med en skruv. Detta
medför att det är lite krångligare än tidigare att ta av och på kåpan. För att
skidorna ska uppföra sig har man också
uppdaterat med stabilare skidkuddar.
Hela linjen av skotrar har som alla noterat även den platta bakre delen av tunneln. Detta betyder i förlängningen att
3-12/13

Det tar ungefär en dag att spela in 5 minuter av en långfilm.
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Arctic Cat F 800 Sno Pro / RR
Motor
Typ:
Bränslesystem:
Effektklass:
Start:
Chassi
Uppgedd torrvikt kg:
Fjädring fram/bak:
Typ av matta mm:
Skidor:
Spårvidd mm:
Att äga
Cirkapris:
Generalagent:

Vätskekyld 794 cm³ 2-cylindrig 2-takt
BEFI 46 mm
150
Manuell
208
FOX Float 2/IFP / Evol X/Zero-X PB
381x3251x43
Trail 6”
1067-1092
138 900:- / 146 900:KGK Motor AB

Lite överraskande så har även RR:en utrustats med 12V-uttag. Då vi tyckt att det
saknats lite känsla i Arctics bromsar hoppas vi på det förbättrade systemet hos RR.
Både F 800 och RR har en körställning som underlättar för en aktiv körstil, dessutom ger speciellt RR:ens fotbrädor ett mycket bra grepp.

Fotbrädan på RR är bredare
och har en förstärkt kant samt
förstärkningar på undersidan.

man även har en ny rakare kylare, vilket
i sin tur betyder att det är betydligt enklare att sätta dit tunnelskyddet.
Vettig förvaring, samt en plats för reservremmen, är det säkert många som
saknat på sin F-modell. Detta har man
delvis löst med en liten väska på tunneln
där remmen och verktygen får plats, inte
mer. Har man större behov än så får man
köpa till andra väskor där kanske den lilla smidiga väskan framför styret kan vara
tillräckligt för många. Då F 800 ska vara
en snabb sportmaskin behåller man den
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högre utväxlingen från 2012 på 22/48,
vilket enligt en graf framför mig innebär
en teoretisk toppfart på höga 193km/h!
Nu tror vi inte att den kommer gå så fort
men ändå, det verkar finnas lite marginal
för att dreva ner lite.
Precis som på många andra av sina
modeller har man för en ökad livslängd
bytt till betydligt starkare rullar i sekundären. F 800:ans FasTrack Slide-Action
boggi är oförändrad på dämparsidan
med sina FOX-doningar, men man har
däremot flyttat det främre boggihjulspa-

ret bakåt en bit, detta för att få ett mindre
slitage på slidsen. I övrigt känner man
igen denna sportmaskin både till motor
och dämpning. På F 800 har den spektakulära ARS-framvagnen utrustats med
FOX Float 2 dämpare som enkelt sköts
med en pump. För att få ner alla 163 kusarna i backen som EFI 800:an levererar
har vi i Norden tagit hjälp av Arctics R/Tmatta (Race Track) med 43 millimeter
höga kammar. Var det något man saknade vid provkörningarna i USA så var
det just grepp, vilket vi vet att R/T-mattan

råder bot på. Att starta en Suzuki-motor
på 800-kubik brukar inte vara något problem då den som regel hoppar igång
på andra rycket. Men trots detta är det
säkert glädjande för många att det nu är
möjligt att få alla 800:or med el-start.
F 800 är en sportmaskin som i sann
Sno Pro-anda levererar när leden fallerar.

F 800 Sno Pro RR
Konceptet med RR-skotrar, eller Race
Replica, har funnits med länge och bru3-12/13

kar för det mesta vara synonymt med en
stenhård skoter, både till utseendet och
i stötdämperiet. Och man kan väl säga
att detta stämmer ganska så bra även
på Arctic Cat F 800 RR, men med ett
litet men. Här har man tagit det lite mer
piano då FOX Evol X-dämparna faktiskt
är injusterade precis som på en Sno Pro
600 XC-maskin och inte som dom ännu
hårdare SX-crossarna och vad kan väl
funka bättre på leden än just en enduro
set-up? Okej vi erkänner, det är väldigt
hårt och man måste verkligen ta i för att
utnyttja dämparna fullt ut.
Som tur är finns det dock alla möjligheter att justera fjädringen på en RR,
vilket man också bör göra om man vill
ändra skoterns egenskaper. I framvagnen sitter det FOX-värstingar i form av
EVOL X. Här kan man pumpa i två olika
hål, där huvudkammaren sköter höjden
och den lilla EVOL-kammaren (Extra
Volume) tar hand om större gupp så att
skotern inte bottnar. Dessutom kan man
ställa returen på det röda vredet och
kompressionen på PB-behållaren. Nu
vet ni att dämparna är värre på alla punkter, vilket också gäller i boggin med sina
FOX Zero X. I en boggi som för övrigt
är väldigt lik den i F 800 fast betydligt
biffigare på alla punkter, vi kan kalla den
för Race Slide-Action.
Designen på RR är väldigt lik fjolårscrossen fast den här finns i tre olika
färger. Antingen grönt eller vitt, men
också modellen för dom som inte kan
bestämma sig, grön och vitt i kombination. Plasten kommer däremot från standardmaskinen. Annars är den väldigt
lik fjolårets crossmaskin med ett högre
tryck i bromssystemet som dessutom
är försett med värre bromsklossar och
en lättviktsbromsskiva. Den för ögat
tydligaste skillnaden mot den vanliga F
800 kanske ändå är dom bredare och
förstärkta fotbrädorna på RR.
Vi tror att Sno Pro RR blir en värdig
arvtagare till värstingen Sno Pro 600 XC
vilken man endast sålde till allmänheten
som 2009 års modell. Den användarvänligheten man saknade hos 600 XC har
man nu fått i nya RR med back och oljeinjektion, dessutom ytterligare 30 hästar
som grädde på moset. Ni kommer att få
läsa mycket mer om just denna modell
i kommande nummer av SnowRider
då det är en av våra långtestare denna
vinter.

Tack vare FOX Evol X-dämparna hos
F 800 RR gör det inte så mycket om
man landar lite snett.

Arctic Cat har fortfarande sjukt höga
spindlar på sina maskiner, på F 800 Sno
Pro prydda med FOX Float 2. I Sverige
kommer denna skoter i grönt och vitt.

Lynx
Hos Lynx har man alltid gillat sportskotrar
och det verkar vara något man tänker
fortsätta med även i framtiden. Tills i år
har man dessutom tagit i lite extra för
3-12/13

På Evol X-dämparna kan man pumpa i både huvudkammaren som sköter höjden
och den lilla EVOL-kammaren (Extra Volume) som tar hand om större gupp så att
dämparen inte bottnar. Dessutom kan man ställa returen på det röda vredet och
kompressionen på PB-behållaren.
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att fira maskinen som startade det hela,
nämligen 1983-års GLS 3300. Detta
betyder att man ståtar med fem olika
modeller till 2013.

Rave 550 & 600 ACE
Precis som vi skrev om Ski-Doo kan detta vara sista året att köpa en 2-taktare
matad via förgasare. Detta betyder att
man kanske bör vara på hugget om man
vill ha den i vårt tycke roligaste 550-maskinen. Men det är klart, Lynx säljer ju
inga skotrar i USA så varför ska dom
följa EPA-reglerna? Vad har då hänt sedan förra året på Rave 550? Rent tekniskt ser vi ingen skillnad då dämparna
fortfarande är HPG 36:or runt om och
PPS-3000 boggin är försedd med en
305 lång 25-kams matta. Trots att förändringarna är minimala kan vi notera en
viktökning på hela 15 kilo, vilket inte är
särskilt troligt, utan måste bero på sättet
man väger eller att den tidigare siffran på
193 kilo var felaktig.
Hela maskinen är uppbyggd som en
äldre värsting-Rave med en mer tillbakaflyttad körställning som passar en lite
mer sittande och låg körstil, vilket är
mycket effektivt i kurvorna. Dom cirka
60 kusarna skrämmer kanske inte slag
på någon men det är ändå en rolig liten
krabat. Om det är någon nyhet som verkligen syns så är det den nya designen av
dekalerna och färgsättningen i vitt, svart
och orange. Att denna skoter är billigare
än en Ski-Doo beror som vi skrev tidigare på mattvalet. Trots lägre kammar
känns Lynxen som det sportigare valet
av dom två, vilket man ser tydligast på
den låga rutan och handskydden.
Med samma set-up som i fjol återvänder även den snåla och miljövänliga
minstingen Rave 600 ACE. Det här är
en skoter som ser betydligt sportigare
ut än vad man upplever den. Ett tufft
yttre backas här inte upp av någon rapp
2-taktare utan istället en väldigt snäll och
lättkörd 4-taktare. Vem som helst kan
köra en skoter med Rotax ACE-motor
och därmed passar den extremt bra
som instegsmaskin eller varför inte som
andraskoter i familjen.

Rave RE 600 & 800R E-TEC
Förra året hände det en hel del med
Rave 600 och 800, där det som gjorde
störst skillnad var den längre 327-mattan och en kraftigt framflyttad styrstång.
Då blev körställningen helt plötsligt
klockren på maskinen och det ökade
fästet med en längre matta var också
det välkommet.
Den mindre 600:n är fortfarande i
samma läge av sin utveckling som i
22

De flesta bankrånen sker på fredagar.
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Med sin trestegsprofil, 18,8 centimeter
i bredd och 1 meter i längd är Blade en
riktigt bra allround-skida.
Lynx Rave 550 / 600 ACE
Motor
Typ:
Bränslesystem:
Effektklass:
Start:
Chassi
Uppgedd torrvikt kg:
Fjädring fram/bak:
Typ av matta mm:
Skidor:
Spårvidd mm:
Att äga
Cirkapris:
Generalagent:

fjol fast med en stor skillnad, dom nya
Blade-skidorna! Nu har Lynx bevisat att
även skotertillverkarna kan göra skidor
som fungerar både på och vid sidan av
leden. Den tidigare CTRL II-skidan var
helt okej på led, helst med dubbelstålen,
men kanske mindre bra i lössnön. Med
nya Blade som har tre steg i profilen
med djup köl för bra grepp och minskad
spårkänslighet på leden för att sedan utnyttja hela sin bredd i lössnön, blir behovet av en eftermarknadsskida obefintligt
för den normale användaren.
Förut har valet mellan en Rave 600
eller 800 mest handlat om kraft, då
skotrarna i övrigt varit väldigt lika. Till i
år har man på 800:an tagit det där efterlängtade steget och monterat dit en
44-matta, detta innebär ett ännu bättre
grepp och då helst vid sidan av leden.
En annan sak som ändras på grund av
44-mattan är drevningen, här sitter det
nu en lägre 23/45-drevning vilket ska
lira bättre i samspelet mellan matta och
variatorer.
Personligen gillade jag det rensade
styret som fanns under 2011, där reglagen var minimala och väldigt crosslika.
Nu är kanske inte detta det mest praktiska och användarvänliga, för om man
vill ha det bästa av två världar antar jag
att man gjort rätt hos Lynx.
Nytt är dock att man satt dit ett gasblock i aluminium som på crossarna.
3-12/13

Fläktkyld 2-cyl 2-takt 553,4 cm³ / Vätskekyld 2-cyl 4-takt 600 cm³
2xVM30 / EFI
60
Manuell / Elektrisk
208 / 222
HPG 36
380x3052x25,4
CTRL II
1080

Den lite längre mattan som kom i fjol
har nu fått 44 millimeters kammar på
Rave RE 800:n.

80 900:- / 91 900:BRP Scandinavia

Men varför inte gå steget fullt ut med en
modell som redan är så lik 600 RS och
varför inte kalla den för RR eller RS? Om
specialaren GLS lever vidare återstår att
se, annars skulle en billigare version av
den modellen komplettera Rave 800 på
ett bra sätt och därmed ge utrymme för
en ännu mer crosslik Rave 800.

Någon skillnad
Med båda dessa Rave-modellerna får
man en riktigt brutal skoter som ger
tillgång till föredömliga fjädringsegenskaper. Som tidigare sitter det KYB 40
PB HLCR i framvagnen och stora KYB
46 PB HLCR på båda ställena i PPSboggin. Med andra ord finns alla möjligheter i världen att hitta en inställning
som passar både underlag och körstil.
Undantaget Ski-Doo är det också väldigt
enkelt att justera dessa dämpare jämfört
med många andra märken.
För att få stopp på den något vilda
800:an har man här satt dit en biffigare
bromsskiva, vilken ska sörja för bland
annat bättre kylning. För att komforten
ska vara något bättre har också 800:an
fått en mjukare fjäder bak i boggin, vilket
absolut inte hade någon negativ inverkan på köregenskaperna.
Utseendemässigt känner man lättast
igen en Rave -13 på den svartlackade
tunneln. Det var även meningen att boggiskenorna skulle vara svarta men så

Det är lätt att trivas med den framflyttade körställning och fasta dynan på Rave RE.

De snabbaste hissarna i världen går i en hastighet av ungefär 60 km/h.
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Allt som glimmar är guld!

GLS har samma boggi som Rave RE fast den här är prydd med Öhlins 46 HLCR och
Öhlins 46 HLCR PDS samt en lägre dubbad matta.

Lynx GLS 3300
Motor
Typ:
Bränslesystem:
Effektklass:
Start:
Chassi
Uppgedd torrvikt kg:
Fjädring fram/bak:
Typ av matta mm:
Skidor:
Spårvidd mm:
Att äga
Cirkapris:
Generalagent:
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Vätskekyld 799,5 cm³ 2-cylindrig 2-takt
Elektronisk DI
150
Elektrisk
233
Öhlins 36 PB HLCR / Öhlins 46 HLCR, PDS
406x3269x35 Dubb
Blade
1080
179 900:BRP Scandinavia

Ungefär 19 miljoner människor fyller år samma dag som du!

3-12/13

Lynx Rave RE 600 E-TEC / 800R E-TEC
Motor
Typ:
Bränslesystem:
Effektklass:
Start:
Chassi
Uppgedd torrvikt kg:
Fjädring fram/bak:
Typ av matta mm:
Skidor:
Spårvidd mm:
Att äga
Cirkapris:
Generalagent:

Vätskekyld 594,4 / 799,5 cm³ 2-cylindrig 2-takt
Elektronisk DI
120 / 150
Manuell
227 / 233
KYB 40 PB HLCR / KYB 46 PB HLCR
380 / 406x3269x38 / 44
Blade
1080
132 900:- / 147 900:BRP Scandinavia

är inte fallet (gäller även BoonDocker),
möjligen tog detta steg helt enkelt för
lång tid i produktionen. Att se skillnaden
på en 600 och 800 görs enklast genom
att man läser på huven, då skotrarna är
mycket lika varandra på ytan. Lynx ligger
här snäppet över syskonet Ski-Doo prismässigt, detta beror helt enkelt på saker
som matta och dämpare. Däremot är det
inte mycket dyrare än i fjol trots uppdateringarna. Utan att vara rena race-skotrar
är dessa maskiner ändå så nära man
kan komma, nästan lika mycket som till
exempel en Arctic RR. Vet man med sig
att man kommer hålla sig på leden klarar
man sig alltid med en 600 annars är det
800:an som gäller.

GLS 3300
Här kommer Sveriges och kanske världens dyraste standardskoter, Lynx GLS
3300! Att det här är en exklusiv pjäs
förstår man när man hör att antalet till3-12/13

verkade endast blir 40 stycken, och att
vi på tidningarna inte får köra en utan att
först slanta upp. Nej då så illa är det inte,
men dom var däremot inte alls produktionsklara när provkörningarna ägde rum
i våras, så än så länge har vi bara dreglat
åt bilderna. Förutom det låga produktionsantalet ska vi försöka förklara vad
som är så speciellt med GLS:n.
I grunden är detta en Rave RE 800R
E-tec med REX-chassi, A-LFS framvagn
och PPS-3300 boggi, sedan börjar skillnaderna märkas. Till att börja med har
den för att hylla originalet röda och guldfärgade retro-dekaler på tunnel och huv.
Sedan har man hämtat dom mer praktiska detaljerna som dynan och rutan
från X-trim modellerna istället för Rave.
Rent tekniskt har man gått hårt fram
bland dämparna och ersatt dom med
godis från svenska Öhlins. Det sitter
Piggy back-dämpare av storlek 36 fram
med samma goda inställningsmöjlig-

heter som på originaldämparna och i
boggin sitter det två större Öhlinare, 46
HLCR och 46 HLCR PDS. Inom Lynx
har man tillgång till två synnerligen lämpade herrar för att justera in skotern till
det optimala och jag tänker då naturligtvis på forne världsmästaren Janne Tapio
och Pauli Piippola. Enligt Tapio har man
här strävat efter att göra GLS:n snäppet
mer komfortabel jämfört med Rave RE.
För att öka greppet både vid acceleration och när man ska bromsa har
maskinen försetts med en matta med
lägre 35 millimeters kammar och Ice
Ripper skruvdubbar. Av vad vi kan bedöma verkar GLS 3300 vara en typ av
super-singeltourer som korsats med en
enduroskoter. Vi hoppas att någon gång
får uppleva skotern på riktigt och inte
bara drömma.
Nu är det inte bara en riktigt bra skoter man får för nästan 180 lakan, man får
även ett GLS ägarcertifikat, en exklusiv

I Tjeckien dricks det mest öl per person och år.

GLS 30th Anniversary Edition tröja och
nu i dagarna även åka till Finland för en
GLS-gala och besöka fabriken när GLS
produceras. En GLS 3300 är mer än
bara en skoter, det är en upplevelse.

Summering
Även om årets sportmaskiner har blivit
färre till antalet känns det som att kvalitén gått upp, då man helt naturligt sållat bort dom modellerna som inte säljer.
Till någras förtret har detta inneburit att
vissa instegs/nybörjar-skotrar försvunnit
från den svenska marknaden. För våran
del känns det däremot som att Polaris
nya Indy fyller denna lucka med råge.
Andra maskiner som redan innan säsongen gjort ett avtryck är Arctics RR
och Ski-Doo XS. Med lite mer kött på
benen hoppas vi att ni nu kan bestämma
er för vilken modell som passar just er
bäst.
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Smidig skoterställning för att få upp
mattan från backen. Man använder den
både till förvaring eller att köra mattan fri från snö. Tack vare hjulen (alt.
skidor) och att man kan använda foten
går det smidigt att få upp skotern. Det
finns en hög och en låg modell. Mer information finns på www.mh-steel.fi

Svensk Racing har tillsammans med
ISOC slutfört förhandlingarna med
TV4 Sporten om TV-sändning av Amsoil Snowcross Championship Series
(ASCC).
Sändningarna kommer att starta den 5
december med starttid kl 22.30 på TV4
Sport. Med repris samma vecka två
gånger, en under veckan och en under
helgen.
–Äntligen får vi i Sverige se amerikansk
skotercross på svensk TV, berättar en
stormande glad Håkan Råberg som är
den som har skött förhandlingarna mellan TV4 Sport och Svensk Racing.

Foto: Oula-Antti Labba

Arctic Cat och Tucker Hibbert har samarbetat för att skapa helt nya 2013
ProCross F800 Tucker Hibbert Race Replica.
–Arctic Cat and I have
crafted a truly special
Race Replica that is equipped
with the
same components I rely on to win in
snocross, säger Hibbert.
Det speciella med denna maskin är komponenter den har gemensamt med Tuckers racemaskin. Kashima-belagda Fox Float X Evol i framvagnen med full kompression- och returjustering, race-cut vindruta designad av Hibbert, halkfritt
dynöverdrag, handskydd, nummerskylt, vita trail-skidor och rails, FOX ZERO-X
stötdämpare i boggin och avslutningsvis den egna grafiken. Om det tas hem
någon Hibbert replika till oss återstår att se, men vi hoppas.

Denna nyhet sätts direkt på skidan
Curve XS, men finns också till de flesta
andra skidor. Denna lilla grej ska förbättra skidans egenskaper vid kurvtagning
i mjuk snö, men ska även ha sina fördelar utanför leden.
Priset ligger på 79 dollar per par hos
www.curveindustries.com
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En lång och prisfylld karriär inom skotercross avlutas i och med att 31-årige Iisko
Näkkäläjärvi från Finland lägger hjälmen på hyllan. Iiskos karriär startade för 17 år
sedan och han har en hel del priser hemma i hyllan. Som förare representerade han
Upper-Lapland Snowmobilers (Ylä-Lapin Moottorikelkkailijat) och kan blicka tillbaka
på dessa bedrifter:
Snowcross King (Kelkkakunkku) 2008.
European Championships: brons 2008, silver 2010.
Nordic Championships: silver 2001, guld 2002, silver 2003.
Finnish Championships: guld 1997, brons 2002, två brons 2005, silver 2009, silver
och brons 2010, silver 2012.
Finnish Cup: silver 1998, guld 1999.
World Championships: nia 2010.
Kalix Super Stadiumcross: sexa 2011, fyra 2012.
Fyrfaldig vinnare av Karasjok stadiumcross i Norge.
Nostalgiska minnen.
När Iisko ser tillbaka på sin långa karriär inom skotercrossen och det är både med
glädje och nostalgi han gör det.
–Jag fick vara med om dom gyllene åren inom skotercross i Sverige och Finland och
det är jag otroligt glad för. Något som jag till exempel aldrig kommer att glömma, är
den otroliga atmosfären som var på VM i Malå 2010, säger Iisko.
Den 17-åriga karriären avslutas nu efter ett silver i Finska Mästerskapen bärgades
så sent som förra året.
–Jag har rejsat i mer än halva mitt liv och dom senaste tio åren har jag levt för
sporten, men nu är det dags för nya utmaningar i mitt liv, avslutar Iisko.

Ungefär 4 miljarder av jordens befolkning har aldrig sett snö.
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Leatt lanserar en helt ny typ av skyddsjacka: 3DF. Skydden på axlar, armbågar, rygg och bröstkorg är av ett unikt skummaterial som
är mjukt och bekvämt för användaren. Vid en eventuell krasch har
de dock en stötupptagande förmåga som överstiger den hos traditionella, hårda skydd. Jackan är tillverkad av mjuk och mycket
elastisk textil som ger en perfekt, kroppsnära passform. Materialet transporterar effektivt bort fukt från huden och den bör därför
bäras närmast kroppen. Användaren får alltså en skyddsjacka och
en underställströja i ett. Skydden i jackan är CE-godkända efter
högsta möjliga standard. Leatt 3DF är en mångsidig skyddsjacka
som passar för motorcyklister, crossförare, mountainbikecyklister, snöskoterförare och andra utövare av actionsporter. Den tajta
passformen innebär att det inte är några problem att bära en jacka
eller tävlingsjersey över. Leatt 3DF skyddsjacka kostar cirka 1995:och finns även i juniorstorlekar för 1795:-. Förutom skyddsjackan
finns 3DF-konceptet även som skyddsväst och som ryggskydd.
Mer information finns på www.leatt-brace.com

Nu kommer det förhoppningsvis finnas
fler skotrar än någonsin tidigare ute
på sjön i Rättvik under CCW’s vinterarrangemang. Det står nu klart att man
även ska anordna en is-ovaltävling för
veteranskotrar lördagen den 23/2 2013.
Mer information kommer på
www.classiccarweek.com

Nu lanseras IRIS till LED-belysningen. Det är en helt ny reflektorteknik som ger 3-4
gånger mer ljusflöde än tidigare reflektorer. En 10 Watt diod med 10° ljusbild ger
en räckvidd på över 200 meter. Vision X presenterar Optimus Series som är först i
världen med IRIS. Det är en tålig serie lampor med IP68-klassning, Prime Drive, och
med en strömförbrukning på endast 0,75 Amp vid 12 v har den ett brett användningsområde och kan användas till bland annat MC, ATV, personbilar, entreprenadmaskiner och båtar. Optimus Series finns i två utföranden, Single som kostar 1.495
kronor och Dual för 2.570 kronor, med tre olika ljusbilder att välja mellan. Du hittar
dom på www.rindab.se

GoPro har tagit ett stort steg framåt i utvecklingen av sin flexibla kamera. Wi-Fiaktiverade HERO3: Black Edition är den mest avancerade GoPro någonsin. Under
utvecklingen sparades det inte på resurserna vilket har resulterat i en GoPro som
är 30% mindre, 25% lättare och 2X mer kraftfull än tidigare modeller. Liten och smidig design med oändliga monteringsmöjligheter. Kamerahus som är vattentätt ner
till 60m. Upplösningar som ultravida 1440p 48fps, 1080p 60 fps och 720p 120 fps
video och 12MP bilder med en hastighet av 30 bilder per sekund. Finns i tre olika
versioner med Black Edition i topp följt av dom enklare Silver och White. Mer info
finns på www.iceman.se

Foto: Rolf Johansson

Teamet består av Filip Eriksson, Lycksele och David Reponen, Storuman
som kör Pro Open skotercross och
på FreeRide sidan hittar vi av Anders
”Wesslan” Westlin som bor i snörika
Saxnäs. Detta sker i samarbete med
KGK Motor AB. Motorerna i Pro Open
maskinerna prepareras av Bergnäsets
Skoter & ATV, Mats Lager och Swedish
Mountain Products, Patrik Löfdahl.
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Har du försökt få tag på bussningar till primärvariatorn till din Arctic Cat från 2007 eller nyare?
Bussningarna finns ej längre att köpa lösa, enbart
en komplett variator finns. Thunder Products erbjuder nu dessa servicedelar separat. Bussning
till rörliga skivan och locket finns att köpa för 195215:- styck. Saluförs av KN Racing Products 095010899/070-5568634 eller
www.knracing.se
Dom gamla grekerna trodde att diamanter var skärvor från stjärnor.

Toni Haikonen har skrivit ett kontrakt
med Team Brandt/Polaris i Finland för
att köra finska Snowcross-mästerskapen på en Polaris IQ 600 R. Målsättningen är att vinna stock-klassen och genom det bli vald till VM-truppen.
Efter att ha vunnit FM, NM, EM och VM
titlar, flyttade Toni till USA och vann
där till exempel Winter X Games! Haikonen flyttade tillbaka till Finland för tre
år sedan och efter det har han tränat
mycket hårt med sin motocrosshoj. Nu
är han är i toppform för kommande utmaningar.
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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 tål
modigt 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 spår
bredden. Med förstärkt ljusramp, skotergrind och tippskruv som
standard blir på och avlastningen smidig. Kort sagt, S2240
är byggd för att klara riktigt tuff hantering. Vill du ge din skoter
extra skydd finns dessutom aluminiumhuv som tillval.

Trailern på bilden är extrautrustad.

✴

Pipor

Arctic Cat F8/M8/Crossfire 8 2010-2011, +10hk
Arctic Cat F8/XF8/M8 2012-13, +10hk.
Polaris Rush/Switchback/RMK 800 2011-12, 8-10hk i
mellanregister med ökat vrid
Polaris Rush/Switchback/RMK 600 ger 5-6hk
Ski-Doo 600ETEC, 8-10hk i mellanregistret
Ski-Doo 600RS, 6hk.
Ski-Doo XR1200 (Headers) +10-12hk.
Ski-Doo 800ETEC. Antagligen bästa pipan på
marknaden med grymma 12-15hk i mellanregistret
Ski-Doo 800R, 4-5hk tillsammans med grenrör.

Kolfiber
Slutburk

Arctic Cat F/XF/M 2012-13 -8,2kg
Ski-Doo 600ETEC, -6,6kg
Ski-Doo 800ETEC, -6,6kg
Ski-Doo 800R, -6,6kg
Polaris 600 Rush/Switchback/RMK -5kg
Polaris 800 Rush/Switchback/RMK -5kg

NYHET!

ETEC 6/800
Fuel
Controller
Ski-Doo 600ETEC
Ski-Doo 800ETEC
Ski-Doo 800R
Polaris Pro R 800
Polaris Pro R 800 Switchback
Ski-Doo XR1200 4-tec

Variatorkit
Slutburk

Arctic Cat F8/M8/Crossfire 8
2010-2011, -3,7kg
Arctic Cat F8/XF8/M8 2012-13, -6kg
Polaris Rush/Switchback/RMK 6/800 -3,2kg
Ski-Doo 600ETEC, -4,9kg
Ski-Doo 800ETEC, -4,9kg
Ski-Doo 800R, -4,9kg
Ski-Doo XR1200 -6kg

Grenrör

Arctic Cat F8/M8/Crossfire 8
2007-09, +3hk
Arctic Cat F8/M8/Crossfire 8
2010-2011, +3hk
Arctic Cat F8/XF8/M8 2012, +3hk
Polaris Rush/Switchback/RMK
600 2011-12, +2hk
Ski-Doo 800R, +2-3hk

Hand/Tumvärmarkontroll

Dynöverdrag

Greppfasta och helrätta Dynöverdrag till alla nyare
modeller. Bildexempel visas på Ski-Doo XP Summit
12-13, Arctic Cat 2012-2013 ProCross och Polaris
2013 Pro RMK

till Polaris med Pro Taper-styre. Separerar tum och
handvärmare. Ställbar i 5 steg

Fotstegsförstärkningar
Aluminium-styre

Finns i höjning 5” & 7” The exclusive
Handle Bar of Chris Burandt, Sahen
Skinner and Burandts Backcountry
Adventures.

med aggressivt mönster. Ger ökat stöd åt tunnel/
fotsteg samtidigt som det släpper igenom mer
snö. Bilder visar Arctic Cat Pro Climb samt
Polaris Pro RMK/IQ RMK

Ventilationskit

med aluminium ram och ett tufft yttre
mesh-material samt ett inre finare nät.
Finns till Arctic Cat Pro Climb, Polaris Pro
Ride, Ski-Doo XP och Yamaha Nytro.

Backcountry-styre
i Aluminium eller Kolfiber

0684-102 05 Se hemsidan för närmaste återförsäljare

Specifikationer
Längd: 223 cm (hundboxen 101 cm)
Bredd: 101 cm (hundboxen 79 cm)
Höjd: 38 cm
Spårvidd: 89 cm
Totalbredd skidor: 105 cm
Pris: 12.500:Garanti: 2 års garanti

Det är klart jycken ska
åka skoter!
Av: Stefan

A

tt ha hunden placerad framför
sig mellan kroppen och styret
har nog bara en fördel, och det
är att det ser roligt ut. Även om man har
en hund som snällt och lydigt sitter med
tassarna på tanklocket är det ur säkerhetssynpunkt inte det bästa, utan tämligen värdelöst. Man löper väl ungefär
samma risker som när man placerar ett
barn framför sig på skotern med fingrande på knappar och reglage samt riskera
att krossa dom vid en olycka. Har man
sedan mer än en hund blir det ännu svårare att vara dumdristig.
Ett mycket bättre alternativ är att placera hunden eller hundarna i en pulka
och varför inte en pulka som är avsedd
för dom fyrfota krabaterna!

FLEX
Själva grundpulkan heter Flex, vilket är
en helt ny serie skoterpulkor som dök
upp för något år sedan. Här använder
man samma underrede till tre olika sorters pulkor, antingen flakkälke, packpulka eller hundpulka. Med några handgrepp förvandlar man alltså denna kälke
till det man för dagen har behov utav.
Man har tillverkat underredet i en
kraftig fyrkantsprofil för bästa hållbarhet. Vad det gäller komforten på pulkan
sköts den av en ställbar fjädring och skidor som vi känner igen från den större
Comfortpulkan. Till skidorna använder
man industriplast som är köldtåliga ner
till -60 grader och är tillverkade i Tysk30

land. För att pulkan ska passa alla modeller av skotrar och användare har dom
finesser som ställbart drag, skidfästen,
takräcke med mera.
Man har två alternativ om man vill ha
en hundpulka, antingen köper man Flexpulkan och hundboxen separat eller så
slår man till på en komplett hundpulka
direkt. Man har även en mindre överdel
på gång, anpassad för persontransport,
för i första hand barn men även hundar.

Hundpulka
Efter att Brännapulkan bland annat fått
önskemål från fjällräddningen om en
speciell hundtransport började man tillverka marknadens första hundpulka. Det
här är en rymlig pulka som även passar
större hundar och det var heller inga
problem att köra med två Schapendoes
som vi gjort. För att hundarna inte ska
få det så instängt har man försett boxen
med både ventilationslucka i taket samt
fönster fram, vilket också gör att man
kan ha koll på hunden när man åker. Om
det är mycket puder kan det vara bra
med det kapell som man sätter för dörren med hjälp av kardborre, vilket hindrar snöröken från att komma in genom
gallerdörren. Inne i hundboxen finns det
en dyna, likt en biabädd, som gör det lite
trevligare och skönare för hunden.
Framme vid sitt mål kan man dessutom ta med sig boxen in, vilket gör
det tryggare för hunden och dessutom
är den varm när man ska åka. Framför
hundboxen finns det också lite utrymme
för en lastlåda eller annan utrustning
som man vill ha med sig.

Med takräcke och en låda framför hundboxen får man med sig det man behöver på
skoterturen.
Med lite sällskap blir det ännu mysigare i pulkan.

Fjädringen på hundpulkan är följsam
och i makligt tempo hade vi förspänningen ställd i mjukaste läget med två
hundar i.
3-12/13

Utbytescylindrar och vevaxlar

Gör som nästan alla andra, vänd dig till
oss på Motorhuset i Östersund när du vill
ha snabba och säkra leveranser av
reservdelar, tillbehör och kläder.

www.motorhuset.com
Gilla oss på

Butik och verkstad Odenskogsvägen 35, 831 48 ÖSTERSUND Tfn: 063-57 00 20

Det är inte längden
som är avgörande.
Text: Fredrik Nyberg
Bild: Janne Nikolausson

R

edan 1745 transporterade samerna malm från Gällivare till kusten längs det som idag kallas
malmens väg. På den tiden användes
ren och akkja och resan de cirka 20 milen tog fem dagar enkel väg. Med 160+
hästar under huven går det idag betydligt lättare och man hinner en tur och
retur sväng enkelt på två dagar.
Redan i oktober kallade reseledare
Anders ”Granke” Grankvist till ett planeringsmöte inför den årliga skoterturen.
I vanlig ordning var han väl förberedd
och visade en powerpoint-presentation
om varför vi i år skulle välja att åka längs
malmens väg. Alla höll med om att det
var en rent strålande idé och när Granke
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dessutom kunde visa på statistik från
1973 att helgen 10:e februari så lyser
alltid solen längs malmens led så var
det ingen som tvekade längre. Resmål
och datum var satt och intresseanmälningarna ramlade in och stugor bokades
på Gällivare Camping. När avfärdsdatum närmade sig så var den vanliga 4H
klubben (Helvetiskt Hårt Hållen Hemma)
tvungen att avboka, men 8 skotersugna
kustbor i blandad ålder var fortfarande
intresserade och redo för avfärd.

Dyr ruta
Den ursprungliga planen att köra hela
vägen från Piteå var tvungen att ändras
då isarna var i katastrofskick. David grinade över detta och hävdar att det inte
är någon utmaning att köra 40 mil på två
dagar utan han vill som vanligt ha lite
mer att bita i. Men med löfte om att nästa
års skotertur kommer att bli nåt djävulskt

lång och utmanande så kunde även David gilla läget.
Då undertecknad var tvungen att
veckan innan avfärd åka på tjänsteresa
till USA/Japan och ansluta direkt från
flygplatsen till skoterturen så var jag
tvungen att utrusta och packa min nyinköpta Boondocker någon vecka innan.
Som vanligt monteras den högsta ruta
som man kan köpa för pengar samt
ett ordentligt lasträcke från Tundra Extreme. Vid lastning på kåpsläpet visade
sig rutbytet bli det dyraste jag har gjort.
Eftersom Boondocker i kombination
med en Ranger 49 ruta innebär att totala
skoterhöjden är betydligt högre än en
Volvo XC70 så var jag givetvis tvungen
att köpa nytt kåpsläp. Snabbt startades
Blocket och ett nytt släp spårades till Eskilstuna och efter diverse diskussioner
så var släpet på väg till Piteå. Puh, det
hade kunnat gå riktigt illa. Nu tänker de

Kvinnor gråter fem gånger oftare än män.

flesta, slit av rutan då dumskalle, men så
jobbar inte jag. Jag vill att allt skall optimeras, allt ska fungera.

Inkörning
Enormt jetleggad så mötte jag upp de
sju övriga hos Peter och Åsa i Södra
Prästholmen som lovat att vakta våra bilar och släp under tiden vi studsar längs
leden. De bjöd på kaffe och mackor och
bodde 50 meter från malmens led så vi
hade inte kunnat starta på ett bättre sätt.
Under veckan hade det kommit en
dryg decimeter nysnö och vid niotiden
med tio minusgrader på mätaren började vi spåra oss upp längs kryssen till
Gällivare. Vår plan var att ta lunchpaus
vid polcirkeln och tanka i Nattavara,
cirka 13 mil bort, vilket vi bedömde att
alla skulle klara (fel,fel).
De första 8 milen gick i ett lugnt tempo, vilket passade Boondockern bra då
3-12/13

Vi lastade av hos Peter och Åsa i Södra
Prästholmen som lovat att vakta våra
bilar och släp under tiden vi studsar
längs leden.
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Joey Chestnuts åt 68 stycken varmkorv med bröd på tio minuter.
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jag bara hade 7 mil på mätaren och 800
E-techarna går extremt lurvigt de första
50 milen.

ju inte fylla på mer än 10 liter åt gången.
Men det vore väl för enkelt?

Liten tank

Vid tankstationen startade spekulationerna. Eftersom det var åtta olika maskiner så jämfördes förbrukningssiffror till
höger och vänster. Inte helt oväntat gick
touringmaskinen med liten fyrtaktare
nästan på luft medans de motorstarkare
800:erna ville ha mera sås.
Spekulationerna fortsatte sedan på
kvällen samt dagen efter och eftersom
intresset var så enormt i vår grupp för
detta så misstänker jag att det finns fler
läsare som undrar över förbrukningsskillnaden, därför satte vi ihop tabellen
nedan med bränsle och oljeförbrukning.
Jag har en mer praktisk lösning på problemet, bygg större tankar så får väl
skotrarna dra hur mycket soppa som
de vill eftersom rent ekonomiskt är ju en
skoteraffär en katastrof oavsett om den
tar en eller fyra liter milen, det är ju räckvidden man vill åt.

När vi stannade till vid rastkojan i Polcirkeln och såg fram emot kusin Eriks omtalade Karelska köttgryta och kanske lite
muurikastekt palt så blev vi lite förvånade när det klev ut tre unga tjejer ur en av
stugorna. De hade tänkt övernatta där
tillsammans med två killar från Gunnarsbyn och vad vi kunde läsa av gästboken
dagen efter så har de haft fullt upp och
förmodligen inte sovit så mycket. De
lånade gärna ut elden till oss och med
magen full med energi så siktade vi på
ett tankstopp i Nattavara. Tre mil innan
Nattavaara blinkade bränslelamporna
både på Erik ”alltid hungrig” Lidströms
Arctic och på Hasses Yamaha Nytro.
Vi smygkörde resten för att spara dropparna, men Yamahan var tvungen att åka
snöre sista biten. Hur någon ingenjör
kan bygga en snöskoter med 28 liters
tank är rent skamligt. Nä, det bästa vore
väl ändå om alla skotrar hade 80 liters
tank så man fick lite räckvidd. Om man
är orolig för skoterns vikt behöver man

Räckvidd A och O

Vi smygkörde sista biten till Nattavaara för att spara dropparna, men Yamahan blev
ändå tvungen att åka snöre.

Inkörningen över
Efter Nattavaara är det långa fina myrar
och sträckan upp till Gällivare tar inte

Vid rastkojan i Polcirkeln såg vi fram emot kusin Eriks omtalade Karelska köttgryta
och kanske lite muurikastekt palt.

Bränsleförbrukning
Plats Maskin
1
Ski-Doo Grand Touring Sport 600 ACE
2
Ski-Doo MXZ X-RS 600 SDI 2007
3
Lynx Ranger49 600 E-TEC 2011
4
Yamaha Nytro xtx 2009
5
Arctic Cat XF 800 SP 2012
6
Ski-Doo Renegade 800 2009
7
Lynx Boondocker 800 E-TEC 2012
8
Polaris Switchback 800 2010
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Förare
David Sundström
Janne Nikolausson
Erik Öhrling
Hans Åström
Erik Lidström
Robert Gebing
Fredrik Nyberg
Anders Grankvist

Körda mil
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00

Olja (Liter)
N/A
2,00
1,50
N/A
2,00
4,00
4,00
2,50

Bensin (Liter)
45,00
63,00
65,00
79,00
86,00
87,00
89,50
97,00

Prova stoppa ett russin i ett glas Champagne. Det kommer att åka upp och ner.

Bränsleförbrukning (Liter/mil)
1,13
1,58
1,63
1,98
2,15
2,18
2,24
2,43
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Efter Nattavaara är det långa fina myrar och
sträckan upp till Gällivare tar inte alltför lång tid.

Så fort en myr uppenbarade sig tog ungdomarna chansen att
göra slut på några droppar extra.

Efter övernattningen på Gällivare Camping intogs frukosten högst
uppe på restaurangen på skidanläggningen Dundret som ligger bra till
skoterledsmässigt.
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Världens första websida gick online 6:e augusti 1991.
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Det blev en paltpaus vid Polcirkeln
även på hemvägen.

Vi höll gasen i botten (dvs 70 km/h) extremt långa stunder!

alltför lång tid. Bitvis kunde skyltningen
vara lite bättre men då vi har GPS med
skoterledskartan från Kartman inproggad så var det inga större problem att
hitta längs hela sträckningen.
Väl framme i Gällivare vid fyratiden
väntade en varm bastu på campingen
och en oxfilé-middag på en lokal krog i
samhället. När vi intog kvällspilsnern så
bestämde vi oss för att nästa dag käka
frukost högst uppe på restaurangen på
skidanläggningen Dundret som ligger
bra till skoterledsmässigt.
På morgonen var det 14 grader kallt
och absolut vindstilla och klart. Efter
frukosten som var hur bra som helst
så sken solen och vi kunde börja köra
tillbaka längs samma led som dagen
innan. Nu hade spåret packats och
medelhastigheten höjdes betydligt över
myrarna. Vi höll gasen i botten (dvs 70
km/h) extremt långa stunder och helt
plötsligt började Boondockern gå riktigt
bra över myrarna, tror inkörningen snart
är över minsann. Det är riktigt irriterande
att köra in en skoter. För några år sedan
krävde jag att skoterfirman skulle köra in
36

skotern åt mig innan jag hämtade den,
vilket de också gjorde, på det sättet slipper man ju en massa skitmil och är uppe
i speed på en gång. Kanske blir det så
nästa år tänker jag samtidigt som tummen nyper hårdare och hårdare.

sitter på. Det går så långt att jag för en
sekund överväger om jag skall köpa en
Arctic till nästa år, men sedan tar jag mitt
förnuft tillfånga, nonchalerar den tanken,
och startar Boondockern för vidare färd
mot kusten.

Nästan övertygad

Utvecklingen går framåt

Hemresan är gudomlig, inga haverier,
strålande sol och optimala skoterförhållanden i fantastiskt sällskap. Vi stannar
till på några myrar där ungdomarna i
gänget får leka av sig medan fotograf
Janne N fotar frenetiskt. Efter en lång
övertalningskampanj lyckas Erik övertyga mig om att prova Catten. Motvilligt
går jag med på att prova den enda skoter jag tycker sämre om än Polaris. Arctic Cat har länge varit en svordom i min
bekantskapskrets, men nåt så överdjävligt vad denna kisse går bra. Senast jag
körde en skoter med sån gasrespons
var en turbomatrad Nytro +240 häst,
men detta är ju en helt standard maskin.
Jag tvingar de andra att provköra och
Robert och jag är eniga att det är något
helt annat än de trötta BRP 800:erna vi

Paltpaus vid Polcirkeln där ett gäng
apelsinskalare nu huserar med valla och
snöskor. Vilken tur de har att vi kört upp
ett hårt spår åt dem, annars hade det
nog varit jobbigt.
Vi blir kvar vid Polcirkeln en bra stund
i det fina vädret innan vi bestämmer oss
för att fortsätta. För åtta år sedan körde
jag samma sträcka med ett annat gäng
skoteråkare, då hade vi mest ”gamla”
modellen av skotrar, dvs innan REV
chassit och när vi var vid Polcirkeln på
väg tillbaka så klagade nästan alla på
knäont, ryggont, nackont och så vidare.
Nu är det ingen som känner någonting
trots cirka 30 mil skoterkörning, helt fantastiskt vad utvecklingen gått åt rätt håll.
De sista 10 milen går i högt tempo
med få avbrott, leden blir betydligt säm-

En struts öga är större än dess hjärna.

re ju närmare kusten man kommer, men
överlag så får den riktigt högt betyg.

Summering
Denna resa rekommenderas verkligen
som en dagstur, eller som vi gjorde, dela
upp det på två dagar med övernattning.
Det är 40 fina skotermil man får uppleva.
Men tänk på att ta med lite käk och gärna en GPS. Det finns inte någonting att
köpa längs leden (förutom bensin i Nattavaara) och bitvis är den inte helt tydligt
uppmärkt.
Reseledaren Granke har redan börja
planera nästa års skotertripp, blir spännande att se vad nästa powerpointpresentation visar- Finland kanske?.
Apropå Finland, hörde rykten på byn
att Lynx snickrar på en tvåväxlad Commander Limited med 800cc och högkamsmatta och värstingdämpare runt
om. Har den bara nog hög ruta och stor
tank så står jag först i kön med visakortet i högsta hugg. Där snackar vi optimal
långfärdsmaskin!
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30% -70%
.

PA PERSONLIG UTRUSTNING

www.outletsnowmobile.se

Skotern som finns trots
att den inte säljs.
Av: Affe

38

Om Kylie Minogue vore 3 centimeter kortare skulle hon av många betraktas som dvärg.
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D

en enda japanska skotertillverkaren, Yamaha, har inte för vana
att ständigt komma med nyheter
inför varje ny säsong. De jobbar mer
med att bygga upp ett stabilt varumärke
baserat på välbyggda och fantastiskt
driftsäkra maskiner som uppdateras
sparsamt och försiktigt. Så frånsett den
enorma chock och revolution RX1:an
skapade för 10 år sedan har inget riktigt uppseendeväckande presenterats.
Detta betyder inte att skotrarna för den
skull är alldagliga, de är tvärtom ytterst
olika konkurrenterna på de flesta sätt.
RX1:ans efterföljare Apex kom ut
2006 och uppdaterades till 2011, en
modernisering som tyvärr också medförde att lössnövarianten avvecklades till
mångas stora sorg. Den stora nyheten
till 2008 var mellanklasskotern Nytro
som med sina olika varianter är den 4T
snöskoter som har nått störst framgång
av alla. Lössnövarianten heter Nytro
MTX och den blev i princip en ny maskin
till 2010 när den fick ny boggi, framvagn
samt tunnel.
Detta är fortfarande en höjdarmaskin
på alla sätt men börjar nu kännas lite till
åren, den kom som sagt för hela 5 år sedan och var då som nu en mellanklasskoter som med sina 128 hk räknas som
en ”600 kubikare”. Kunderna som funderar på en Nytro med högre effekt kan
välja att köpa en med turbo monterad re-

dan vid leverans. Det finns flera leverantörer av turbosatser och effektnivåerna
sträcker sig från den populära 180 hästaren ända upp och förbi 300 hk!
Men om man vill ha en speciell maskin som få andra åker omkring på är en
”vanlig Nytro turbo” inget bra val, den är
definitivt en riktig dussinmaskin, så man
kommer med stor sannolikhet stöta på
en likadan skoter när man är ute och
åker. Frågan är då vad en Yamahafantast ska köpa för maskin om denne vill
ha en modern skoter som har Nytrons
alla fördelar men med en mer avancerad motor samtidigt som man vill ha en
exklusiv maskin? Det finns då nog bara
ett val, man skaffar en komplett Nytro,
en Apexmotor och bygger sig en Nypex!

Motorbyte i en Nytro, hur
då?
Namnet på en Nytro med Apexmotor är
alltså ”Nypex” vilket givetvis kommer sig
av en sammansättning av ”Nytro” och
”Apex”. Då Nytron inte har en enda del
eller ens chassidesignen gemensamt
med Apex kan man fråga sig hur detta
motorbyte alls kan gå att genomföra,
svaret på den funderingen finns i motorernas ursprung. Urmodellen RX1 från
-03 hade en motor som till -06 utvecklades och blev den välkända Apexmotorn,
många invändiga delar uppdaterades då
men motorfästena förblev desamma.

Till 2005 kom Yamaha RS ut vilket var
en RX1 med en ny 3-cylindrig motor,
motorn hade samma infästningspunkter som RX1 motorn eftersom den satt
monterat i ett likadant chassi. Så den
helt nya motorn med direktdriven variator hade inget gemensamt med den
fyran förutom att den passade i samma
chassi, Yamaha byggde alltså likadana
skotrar men med helt olika motorer som
passade i samma fästen. Det är alltså
bara ett motorbyte med tillhörande insug- och avgassystem som förvandlar
en Yamaha RX1 till en RS.
När man sedan tog fram den helt nya
Yamaha Nytro baserades motorn på den
3-cylindriga vilket medförde att fästpunkterna för monteringen i chassit följde
med till den helt nya skotermodellen. Så
utan att det på något sätt var meningen
så passar en Apexmotor riktigt bra i en
Nytro sett till själva fastsättningen. Nu är
det inte riktigt så att man bara skruvar dit
den då en mängd saker måste modifieras, hela elsystemet, avgas- och insugsystem, delar av kylsystemet med mera
men man slipper jobba speciellt mycket
med själva infästningen av motorn.
Då det till nästan 100% är frågan om
turbomatade motorer gäller det även att
ha en turbosats för en Nypex då varken
den vanliga Nytrosatsen eller den som
är avsedd för Apex passar, i princip allt
är annorlunda. Nu är denna ombyggnad

så pass vanlig att det faktiskt finns färdiga turbosatser att köpa vilket underlättar, man kan alltså köpa en färdigbyggd
turboanläggning till en snöskoter som
inte säljs!
Nu brukar inte byggare av Yamaha
Nypex nöja sig med att bara montera
en turbo efter motorbytet, snart sagt allt
som kan förbättras brukar fixas till vilket
gör dessa maskiner till individer som
byggs efter ägarens smak och behov.
Det är alltså inte frågan om en billig eller
enkel ombyggnad att tillverka en Nypex
om någon trodde det. Tvärtom är de att
betrakta som relativt dyra skotrar som
har skapats med hjälp av mängder med
arbetstimmar.
Frågan är då vad man vinner på alla
dessa pengar och allt jobb jämfört med
en vanlig Nytro?

De tekniska skillnaderna
mellan motorerna.
Apexmotorn är som sagt en utvecklad
RX1 som i sin tur har sina rötter i en
motorcykel från slutet av 90-talet, den
legendariska Yamaha R1. Det är en
4-cylindrig maskin på 1000cc med 5
ventiler per cylinder som ger sin maximala effekt vid cirka 10500 rpm. Den
har en variatoraxel som är kugghjulsväxlad för ett lägre varvtal med förhållandet
1:1,23 vilket medför dels att variatorn
endast varvar cirka 8500 samt att vevax-

Det specialbyggda chassit är anpassat för en Ski-Doo REV tank.

Det finns flera leverantörer av turbosatser och effektnivåerna sträcker sig från
den populära 180 hästaren ända upp
och förbi 300 hk! Här är ett amerikanskt
originalkit från Push.
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Om du kan tyda dessa bokstäver och dessutom kan skriva tillhör du den läs och skrivkunniga halvan av jordens befolkning.
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eln med tillhörande komponenter roterar
i motsatt riktning jämfört med skoterns
övriga drivlina. Effekten hos den fyrcylindriga motorn ligger på ungefär 147 hk
och den ger runt 290 hk med turbo och
1,0 bars laddtryck. Nytromotorn har tre
cylindrar och 1050cc, 4 ventiler per cylinder och direktdriven variator. Den har
ett motorarbetsvarv på cirka 8500 rpm
och en motoreffekt på cirka 128 hk, med
1,0 bars laddtryck har den cirka 250
hk (men fungerar även bra med 1,15
bar/270 hk).
Viktskillnaden ligger på cirka 5 kg till
den trecylindriga motorns fördel och det
till ett pris av 20 hk mindre när vi jämför
motorer utan överladdning. Denna effektskillnad på cirka 15% finns givetvis
kvar när skotern förses med överladdning så länge som man har samma laddtryck. Jämför man effekten när man har
högre laddtryck hos den trecylindriga
kan skillnaden bli mycket liten ingen alls.
Med andra ord kan en Nytro med
1,3 bars tryck ge samma effekt som
en Apex med 1,0 bars tryck vilket kan
få en att fundera på om motorbytet är
mödan värt, kan man inte bara ställa
upp laddtrycket hos sin Nytro? För den
motortekniskt intresserade är frågan lite
naiv då man givetvis kan ställa upp laddtrycket hos Apexmotorn i motsvarande
grad och på så sätt återta övertaget.
Vidare kommer man alltid närmare den
gräns där problem uppkommer när man

ökar trycket vilket gör att den motor som
har mer grundeffekt alltid kan ge högre
effekt som överladdad om allt annat är
lika, bränsletyp med mera. Så ett av skälen till att bygga en Nypex är den uppenbara skillnaden på 15% högre effekt.
Detta är inte den enda fördelen med
motorbytet, remslitaget hos en fyrcylindriga Yamaha är helt otroligt lågt vilket är
en egenskap som inte delas av skotrar
med den trecylindriga motorn oavsett utförande eller chassi. Man får dessutom
ett motorljud som älskas av alla som gillar högpresterande fyrtaktare, när man
bygger grenröret till en Nypex kopplas
det samman som fyra-till-ett vilket genererar en sång likt en roadracinghoj.
Äldre Apex hade avgassystem sammankopplade fyra-till-två-till-ett vilket inte
gav lika vacker sång, detta åtgärdades
hos Apex EPS med EXUP-ventilen så
numera låter även en standard Apex
precis som de ska! Den sista skillnaden
att ta i beaktande är att motorn har en
omvänd rotationsriktning jämfört med
en Nytro. Enligt vissa ska detta spela en
mätbar samt kännbar roll för köregenskaperna då motorns massa och drivlinas massa till viss del ska ta ut varandra.
Hur stor betydelse detta har är något
som jag inte själv vill ta ställning till men
min mångåriga fundering över hur en supertung Apex MTX kan vara så smidig i
snön har ibland rört detta ämne. Jag har
inte kört en maskin med i närheten av

dess körklara vikt som kan behandlas
på samma sätt i djup snö som en Apex
MTX, kan en del av dess lättkördhet
bero på själva motorns uppbyggnad?
Hur än det ligger till med den saken är
alla Nypexägare överens om en sak,
en Nypex är på alla sätt roligare än en
Nytro!
Så kombinationen av vackrare motorljud, högre effekt, längre register,
minskat remslitage samt högre exklusivitet gör dessa maskiner till suveräna
snöskotrar enligt ägarna. Om den motroterande motorn ger en endast knappt
mätbar fördel kan det kanske var en del
i förklaringen till varför många räknar
dessa som de bästa snöskotrarna någonsin?

Framtiden då, kommer det
en Nypex från Yamaha?
Det är alltid frestande att spekulera i hur
nästa års snöskotermodeller kommer att
gestalta sig och när det gäller Yamaha
är ryktena på internet om en ersättare
för Nytron numera omfattande. Det talas
om ett helt nytt chassi som till nästa år
ska komma som kort samt hybridvariant för att till 2015 utvecklas och bli en
riktig lössnödräpare. Kan man då räkna
med att Yamaha kommer att montera sin
nuvarande eller en nyutvecklad fyra i sitt
nya chassi?
Tyvärr verkar det inte så, allt tyder på
att det är den nuvarande trecylindriga

motorn som i samma utförande som nu
eller med någon form av mildare uppdatering som kommer att driva denna nya
maskin. Det blir kanske aldrig någon
mer fyra från Yamaha till min och många
andras stora sorg, den motorn är för dyr
att bygga och kunderna som vill betala
extra för dess egenskaper är för få.
Stämmer detta kan det betyda att vi
just nu kan köpa de sista nya Yamaha
Apex då de knappast kommer att fortsätta att bygga den i nuvarande form,
grunden kom som bekant ut redan
2003! Men om man behåller fästpunkterna för motorn även i det nya chassit
så är lösningen enkel för oss som gillar
många cylindrar, ett motorbyte bara så
har man en toppmodern Yamaha med
Apexmotor!
Så alla gamla Yamaha Apex blir potentiella organdonatorer som genom att
dess drivkälla samt elsystem monteras i
en modern skoter får leva vidare i många
år. Jag har förresten alltid undrat vad en
kort Apex är riktigt bra på, nu vet jag att
det är som motorleverantör de briljerar!

TBirds Nypex, en riktigt
grym maskin!
TBird är användarnamnet som en vän
till mig har på en del olika skoterforum,
bland annat SnowRiders, och han är
känd som en ytterst kunnig Yamahaåkare. Hans Apex MTX har modifierats
under ett par år och har på sista tiden

Här ser man hur kedjehuset från
en Apex placerats med korrekt
“drop and roll”. Givetvis har har
denna skoter backväxel vilket inte
är något problem trots +300hk i
motorn!
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Österrike är det land där flest invånare röker varje dag.
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Bakom värmeskyddsplåten
skymtar man turboladdaren.

Här är en närbild på sekundäraxelns
samt drivaxelns infästning i chassits
sidoplåt.

Elak, stark och lätt, Skinz kläderna är
onekligen tuffa.

Styrstången är givetvis special och
med helt annan vinkel än hos en original Nytro.

närmat sig fulländning, dags för ett nytt
projekt med andra ord. TBird har länge
funderat på att bygga sig en egen Nypex
men ville inte bara montera in en fyra i en
vanlig Nytro, han ville ha den äkta varan
på en gång.
Det är nämligen så att en riktigt fullblods-Nypex inte börjar från en standard
Yamaha utan byggs helt från grunden,
detta är ”The real deal” enligt de troende alltså. Scott på företaget Diamond-S
var en av de absolut första att bygga en
Nytroliknade skoter med en Apexmotor
och han började alltså med bygget från
grunden med helt nya sidoplattor runt
motorn samt en bakram i titan.
Han anser att en Nypex ska byggas
på detta sätt, man ska inte ”skohorna in
en Apexmotor i en Nytro, det är fusk”.
TBirds Nypex är alltså en ”Diamond-S
Nypex” som är beställd och levererad
direkt från dem.
Allt utom framvagnen är därmed specialbyggt och Nytrons integrerade kedjehus används inte utan i stället ett från
RX/Apex som placerats om lite för att
uppnå ”drop and roll”.
Man har alltså flyttat drivaxelns läge

något för att få bättre attackvinkel samt
frigång för 8 kugg drivhjul även med 3
tums kamhöjd. På TBirds maskin är
även framvagnsgeometrin ändrad med
framflyttade skidor, 38 tums spårvidd
och motorn sitter cirka 5 centimeter
längre bak samt något ner för bästa möjliga viktcentrering. Upphängningen av
framvagnen är starkare samt lättare än
hos standard Nytron och det är i princip
enbart plasten samt styret som är från
en Nytro!
Tanken är från en Ski-Doo REV och
bränslesystemet har även en ”catchtank”. Fyra primär samt fyra sekundärinjektorer förser motorn med bränsle
och under tanken, fäst i ett kort grenrör,
hittar man en Garrett 2871-laddare.
Skotern har dessutom metanolinsprutning och en vattenkyld laddluftskylare
med värmeväxlaren i tunneln. Allt detta
inklusive turbosatsen är tillverkat av
Diamond-S.
Motorn är inte standard om någon
trodde det: Carrillo stakar, race kamaxlar/fjädrar, Hurricane portad topp,
JE kolvar, ARP dragstänger är receptet, allt givetvis minutiöst monterat och
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Här ser man metanoltanken och dess
elektronik.

inställt. Skotern har en EZ-ride boggi
och Simons GEN 3 skidor samt Zbroz
stötdämpare runt om och givetvis en
Challenger Extreme matta med 2,5 tums
kammar som är 162 tum lång. En helt
extrem skoter med andra ord.
Frågan är då hur denna maskin fungerar, vad ger den för effekt och hur är den
att köra? Vi ska kolla på detta i vinter då
TBird dels ska upp i MCX bromsbänk
för finjustering och sedan har han lovat
oss en tur! Vi ska alltså få prova denna
skapelse i djup pudersnö och se hur den
fungerar, fantastiskt kul.
Helt otroligt att man skulle få tillfälle att
köra en sådan skoter här hemma, jag är
mycket glad och stolt över att TBird vill
låta mig köra denna skoter, hoppas att
jag inte gör bort mig bara. Är det svårt
att rikta ett titanchassi om man skulle
rulla skotern eller träffa ett träd?
Vi får hoppas att jag inte behöver
lära mig det, vänta till nästa nummer av
SnowRider så får ni se.
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Text: Anders Olsson
Foto: Karoline Dallager (där inte annat anges)

N

är nästan halva Sverige har sommar och gräsmattorna har tinat
fram, då beger vi oss till Riksgränsen och kör skoter. Är detta ett normalt beteende? Enligt mig är svaret JA!
Det finns inget bättre än att sitta på en
släde mitt på fjället i strålande sol med
kompisarna, långt bort från vardagens
stress och i T-shirt dessutom. Men jag
måste erkänna att efter den sista turen
upp till fjällen, känns det ändå skönt att
säsongen är över.
Oändligt många timmar bilresor, blåmärken och bulor har det blivit. Vill inte
ens veta hur mycket man spenderat på
bensin, mat, boende och så vidare. Men
varje höst kommer peppet att börja köra
skoter igen och man blir som ett litet
barn. Därför kommer här en bild-orgie
med pepp!
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PG tackar för 15 minuters
flygtid.
3-12/13

ddar
Emil la

en.

a kick

i först

Jerry Jonsson matar järnet.

Kommunalarbetarna finjusterar hoppet.

Foto: Rikard Lindfors

Foto: Lasse Dahlberg

Så här ser full gas i 250 meter hopp
ut och piloten är Jens.

Jerry Braaap.

En helt vanlig eftermiddag, eller?

Två fullvuxna på liten dyna går, enligt
Blaze.
3-12/13

Under puberteten växer man ungefär 8-10 centimeter per år.
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Foto: Lucas Nilsson

Nr 1 på önskelistan till jul.

Rasmus leker snökanon.

Tobb
e
läppa fuktar
rna.

Från RR-filmningarna på Dundret där Anders Forsell från Snowpark Consulting
pistade upp 15 kickar.

Blod, svett och tårar hör till vardagen.

Boysen solar, playa de la Gälka.

Rasmus hänger fel väg.

Foto: Maria Sandberg

Ankan provar vingarna.

Detta kan eventuellt vara den bästa bild som tagits i skoter-sammanhang?

Foto: Lucas Nilsson Åkare Rasmus Johansson

Grimborg, Ankan och Jens surrar om
dagens händelser.

Här gäller det full-mutter!
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Om man radar upp en människas samlade avföring under ett helt liv når man 3,5 kilometer.

Med helikopter blir ALLT bra!
3-12/13

Montering av GoPro.

3-12/13
En vanlig syn under inspelningarna.

Ralle går åt väster.

Grimborg och Flanders surrar ihop sig
före heli-shootet.

Jocke, Jerry, Oge, Ankan filosoferar om
hoppen.

Om du blir attackerad av en gorilla bör du huka dig och vända bort blicken.

Boka på skotercenter.se eller 0280-22370

Välkommen till skoterparadiset!

Skoterkul till kanonpris!
Boende, tvårätters hotellmiddag och frukost.
Dessutom: Restaurang & bar med livemusik,
fredagsturen, bastu/bubbelpool med relax mm.

Rasmus, Ankan, Jens och Emil laddar.

I Sälen har vi 40 mil pistade leder, fina myrar, raviner
att leka i, fikaställen och vindskydd där man kan
grilla. Vi ligger mitt i och du parkerar utanför dörren.

Myrbus, ledpisk, hopp
o skutt i raviner

inkl. halvpension

Fre-sön
fr 1 295:-

Anders ”Flanders” Eriksson trickar på.

Marcus Ogemar laddar järnet även utanför crossbanan.

Anders ”Flanders” Eriksson hoppar in
sig med helikoptern.
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N

ya Lynx Rave RS 600 2013 har
en tuff uppgift framför sig att
axla manteln från en rad framgångsrika racingmaskiner. Förra vintern
tog Lynx hem Pro Open-mästerskapen i
bland annat Finland, Sverige, Norge och
även i Japan!
Naturligtvis sitter man inte nöjda i
Rovaniemi utan man har finjusterat detaljerna på Rave RS 600 ytterligare till
2013. Likt Ski-Doo har man en kraftfullare Rotax 600 RS-racingmotor till sitt
förfogande och ny matta med styvare
kammar, detta är ett par av justeringarna
som ska göra Rave RS 600 till en ännu
bättre crossmaskin.

att klarar mer krafter än förut, liksom den
förstärkta stötdämparinfästningen framtill på maskinen.

Mod kit
Denna vinter har Lynx två Open Mod Kit
för Rave RS 600. Det ena är Open Mod
Kit stage 1 som är designat för att fungera med standardpipan och ett Open
Mod Kit stage 2 för dubbelrören. Stage
1 innehåller saker som Open mod luftintag, variatorskydd och kalibreringsdelar.
Det kraftfullare Steg 2 innehåller dubbla
pipor, ECM box, Open mod luftintag, variatorskydd, kalibreringsdelar, inga ljuddämpare inkluderas utan köps separat.

Lika som syskon
Rotax 600RS-motorn är nu ännu kraftfullare över hela effektkurvan. Den högre
effekten är ett resultat av modifieringar i
cylinder, luftintag och avgassystem. Men
kraft är inte det enda man blir lycklig av
och därför har man gjort motorn ännu
robustare. Kolvarna är starkare och
även chassit har förstärkts. Pyramidramen är starkare och har grövre bultar för
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PPS-3300 boggin försedd med en ny
matta med styvare kammar.

Motor
Typ:
Volym cm³:
Borr/slag mm:
Bränslesystem:
Smörjning:
Avgassystem:
Uppgedd effekt/varv:
Start:
Chassi
Uppgedd torrvikt kg:
Tunnel:
Framvagn:
Fjädring fram:
Fjädringsväg fram mm:
Boggi:
Dämpare bak:
Dämpare centrum:
Fjädringsväg bak mm:
Typ av matta mm:
Skidor:
Spårvidd mm:
LxBxH mm:
Tankvolym L:
Oljetankvolym L:
Att äga
Cirkapris:
Färg:
Generalagent:

Vätskekyld 2-cylindrig 2-takt
594.4
72x73
2 x Mikuni TMX-38
Oljeblandat ( 33:1)
2-1
Ca 135
Manuell
209
REX
A-LFS
KYB PRO 40R, hög- & lågfarts justering av komp. samt retur justering.
242
PPS-3300
KYB Pro 40, hög- & lågfarts justering av komp.
KYB Pro 40, hög- & lågfarts justering av komp.
390
406x3269x44
BLADE
1080
3000x1225x1130
20
--Svart
BRP

Motorn har bland annat fått nya
kolfiber Vforce 3 reed-ventiler.

Från och med 30 års ålder blir man kortare och kortare för varje år.

3-12/13

Ä

ven här behåller crossmaskinen
sitt äldre utseende. Årets version av Ski-Doo MX Zx 600 RS
får även den ytterligare förbättringar på
motor- och chassi-sidan. Både motorn
och framvagnen har genomgått stora
förändringar och övriga delar av skotern
har förfinats. Man har byggt vidare på
dom förändringarna som skedde under
2011 och 2012. Årets maskin får en ny
geometri i framvagnen, nya motordelar,
omarbetad dämparsetup och ett förstärkt chassi.
“Our season last year was one to remember for sure” säger Sebastien Thibault ny BRP Racing manager. “But we
don’t rest on laurels and that’s why you’ll
see so many changes to an already very
successful race sled this year.”

Rotax power
Till förra året fick MX Zx 600RS en ny
motordesign, till 2013 har man utvecklat
motorn ytterligare med bättre prestanda
över hela registret som resultat. Denna
utveckling består av nya cylindrar med
omarbetat insug, nya kolfiber Vforce 3
reed-ventiler, starkare kolvar och ett effektivare avgassystem. För att komplettera motorn och få den nyvunna kraften
till snön har man en utväxling på 21/49
samt en annan variatorkalibrering.

Chassi
Den största förändringen på årets MX
Z RS är kanske framvagnen med sin
nya geometri, inklusive nya övre A3-12/13

armar, högre kulled, omarbetad spindel
och styrstag. Detta ska ge en stabilare
framvagn genom hela fjädringsrörelsen
och hålla camber-förändringarna på ett
minimum.
rMotion racing-boggin får en ny centerfjäder och förfinad shimsning av dämparna. En omshimsning har naturligtvis
även skett i framvagnen på grund av
den nya geometrin. Chassit har även fått
flera förstärkningar vid infästningar och i
pyramiden, allt för att klara dom extrema
påfrestningarna dagens skotercrossförare utsätter sina maskiner för.
Motor
Typ:
Volym cm³:
Borr/slag mm:
Bränslesystem:
Smörjning:
Avgassystem:
Uppgedd effekt/varv:
Start:
Chassi
Uppgedd torrvikt kg:
Tunnel:
Framvagn:
Fjädring fram:
Fjädringsväg fram mm:
Boggi:
Dämpare bak:
Dämpare centrum:
Fjädringsväg bak mm:
Typ av matta mm:
Skidor:
Spårvidd mm:
LxBxH mm:
Tankvolym L:
Oljetankvolym L:
Att äga
Cirkapris:
Färg:
Generalagent:

Infästningarna och pyramidramen är
förstärkta på årets crossmaskin.

Vätskekyld 2-cylindrig 2-takt
594.4
72x73
2 x Mikuni TMX-38
Oljeblandat ( 33:1)
2-1
Ca 135
Manuell

Förändringarna i framvagnen med den
höga infästningen av den övre A-armen
syns tydligt på dessa bilder. I ”produktion” kommer färgen på spindlarna vara
brons-metallic.

195
REV XP RS
REV-XP Racing
KYB PRO 40R, hög- & lågfarts justering av komp. samt retur justering.
242
rMotion Racing
KYB Pro 40, hög- & lågfarts justering av komp.
KYB Pro 40, hög- & lågfarts justering av komp.
381
381x3051x44,5
Pilot 5.7R
1065-1108
2890x1217x1229
20
--Gul-svart
BRP

Det är vanligast att vänster pungkula hänger längst ner.

Rotax 600 RS-motorn har försetts med
andra cylindrar, kolvar och avgassystem.
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Här ser man tydligt den horisontalare fotbrädan med en ökad markfrigång på 3,5
centimeter vid fotholken.

Framvagnen har nu en spårvidd på
110,5 centimeter, vilket är 3 centimeter bredare än i fjol.

Ä

ven en världsmästarskoter behöver uppdateras för att hänga med
i toppen. Detta har man gjort hos
Team Arctic och i större utsträckning än
man kanske först ser. Huvudförändringarna rör saker som hållbarhet, kurvtagning och fjädringskontroll.
I stort känner vi igen maskinen med
saker som Arctic Race Suspension
(ARS) framvagn och Fox Float X Evoldämpare, Race Slide Action-boggi,
Arctic Drive System (ADS) med nedre
slirdrev och Torque Control Link (TCL).

Uppdateringar
Med en högre markfrigång och tack vare
förändrad chassigeometri ska maskinen
inge större förtroende i guppen. Detta
har man uppnått genom att höja fotbrädorna och vid fotholkarna har man nu
hela 3,5 centimeter högre markfrigång.
Dessutom är tunneln gjord i ett tjockare
material och den bakre boggi-infästningen är flyttad för ytterligare markfrigång.
Även den främre infästningen är flyttad, 5 centimeter bakåt, för ökad kontroll
av viktförskjutningen vilket även ger en
48

ökad fjädringsväg med 2,5 centimeter
på främre vaggan. Boggin har också fått
en ny kraftigare torsionsfjäder och en
bredare skala på kopplingsblocken.

Framänden
Framvagnen har fått sig en översyn
med förändrad castervinkel och ökad
spårvidd till 110,5 centimeter, vilket är
3 centimeter mer än i fjol. Precis som
på lössnömaskinerna har man även här
ökat styrutslaget för en snävare vändradie. Både förändringarna i framvagnen
och i boggin ska bidra till att förarna ska
kunna gå på gasen tidigare utan att förlora i kontroll.
Övriga saker som är värda att notera
är flertalet förbättringar i drivsystem, ett
uppdaterat bromssystem, nya huvfästen, förstärkt stänkskydd, ny kabeledragning med mera.
För enduroåkarna finns även en XCvariant att tillgå med större 47 (49) liters tank, högre ruta, C&A ADX Cross
Country skidor, instrument och bredare
dyna.

Slide-Action boggin har nya infästningspositioner i tunneln, en ny kraftigare torsionsfjäder och en bredare skala på kopplingsblocken.
Motor
Typ:
Volym cm³:
Borr/slag mm:
Bränslesystem:
Smörjning:
Avgassystem:
Uppgedd effekt/varv:
Start:
Chassi
Uppgedd torrvikt kg:
Tunnel:
Framvagn:
Fjädring fram:
Fjädringsväg fram mm:
Boggi:
Dämpare bak:
Dämpare centrum:
Fjädringsväg bak mm:
Typ av matta mm:
Skidor:
Spårvidd mm:
LxBxH mm:
Tankvolym L:
Oljetankvolym L:
Att äga
Cirkapris:
Färg:
Generalagent:

En gorillas penis är ungefär fem centimeter vid erektion.

Vätskekyld 2-cylindrig 2-takt
599
73,8x70
2 x Mikuni TM40 förvärmda
Oljeblandat ( 32:1)
2-1
-Manuell
-ProCross
ARS
Fox Float X Evol
254
Race Slide-Action
FOX ZERO X Piggyback Adj.
FOX ZERO X Piggyback Adj.
343
381x3251x43
C&A Pro XT
1105
3000x1283-1308x-17 (19)
--Grön
Arctic Cat
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De nya bromsklossarna från DP Brakes
ger ökad värmetålighet.

Sno -XT är en ny bredare matta med
nytt mönster och måtten 381x3073x44,5
mm.

K

ommer det aldrig någon Rushvariant? Vi har länge ställt oss
frågan när ersättaren till IQ:n
ska se dagens ljus. Den maskin man
presenterar till i år är istället ytterligare
en förfinad variant av den rutinerade IQ
R. 2013-års modell av Polaris 600 IQ
R kommer som vanligt till banorna med
mer hästkrafter över hela registret. IQ R
har också en helt ny matta, ökade dämparegenskaper, förbättrade bromsar
med mera, allt för att hålla konkurrenterna stången ännu ett år.

Nytt motorpaket
Den nya Liberty 600 motorn i IQ R består av en omarbetad topp och cylindrar,
vilket enligt Polaris ska ge en markant
kraftökning jämfört med tidigare versioner av motorn.
“We’re seeing this engine produce
increased horsepower across the entire RPM range. Polaris racers will
experience crisper throttle response,
improved holeshots, and stronger performance all the way across the powerband. There’s a significant increase in
power over the 2012 race sled.” säger
Matt Prusak, Race Program Leader på
Polaris Snowmobile Division.
Kraftöverföringen sköts sedan av den
välkända Polaris P-85 primärvariatorn
tillsammans med en TEAM-sekundär.

Chassi-förbättringar
I chassit på 2013 600 IQ R hittar vi
fler justeringsmöjligheter på dämparpa3-12/13

ketet från Walker Evans. Årets skoter
har Walker Evans 16-click kompressionsjustering runt om och dessutom
returjustering även på den bakre boggidämparen, allt för att ge förarna större
möjlighet att finjustera skotern efter förhållandena på banan.
Den nya mattan som man utvecklat
under flera år introduceras nu på IQ R.
Mattan som heter Sno -XT är 6 millimeter bredare än tidigare matta och har en
omarbetad kamprofil samt mönster för
att fungera bättre under alla sorters snöförhållanden.
För att få stopp på grejorna har man
utrustat den med nya bromsbelägg från
DP Brakes, dessa ska ge en ökad värmetålighet och därmed ökad bromsförmåga. På begäran av sina tävlingsförare
har Polaris satt dit en 2 tum hög styrhöjare istället för som tidigare 2,5 tum. Prusak menar att detta ska göra att förarna
hamnar mer ovanför styret och lägre än
tidigare med bättre kontroll i kurvorna
som resultat.
2013-års Polaris 600 IQ R är utvecklad för skotercross, men har även
genomgått många tester för att också
fungera för enduro. Tävlar man i enduro
och vill ha den bästa setupen för detta
kontaktar man Polaris.

Styrhöjaren är nu på 2 tum istället för
som tidigare 2,5 tum.

2013-års 600 IQ R har fler justeringsmöjligheter på dämparpaketet från
Walker Evans.
Motor
Typ:
Volym cm³:
Borr/slag mm:
Bränslesystem:
Smörjning:
Avgassystem:
Uppgedd effekt/varv:
Start:
Chassi
Uppgedd torrvikt kg:
Tunnel:
Framvagn:
Fjädring fram:
Fjädringsväg fram mm:
Boggi:
Dämpare bak:
Dämpare centrum:
Fjädringsväg bak mm:
Typ av matta mm:
Skidor:
Spårvidd mm:
LxBxH mm:
Tankvolym L:
Oljetankvolym L:
Att äga
Cirkapris:
Färg:
Generalagent:

Motorn har till i år både omarbetade
cylindrar och topp.

Vätskekyld 2-cylindrig 2-takt
599
73.8x70
Mikuni Rack - 2 x TM 40
Oljeblandat ( 32:1)
2-1
-Manuell
-IQ Aluminum
IQ IFS Aluminum / Chromoly
Walker Evans Aluminum IFP, 16 läges komp. justering. PB.
261
IQ
Walker Evans Aluminum IFP,16 läges komp. & retur justering.
Walker Evans Coil Over
353
Sno -XT 381x3073x44,5
5.5” breda
1090
2920x1220x1194
15,14
--Röd-vit
Polaris

Om man står på en strand och tittar mot horisonten är den cirka 5 kilometer bort.
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Vi har BilletX delar
till de flesta maskiner
på lager.

Oktan Swedish distrubutor

Speedwerx kit Arctic Cat
800 HO 2010-2013.

Mer prestanda? Utrusta din
Arctic Cat med våra performance delar! Kittet innehåller:
Pipa och högflödesgrenrör,
powercommander,
variatorkit och en slutburk
som lättar maskinen dryga
5kg utan att låta för mycket.
Ord. pris: 16 300:-

Paketpris:

Nu även 10” vändhjul till Lynx 3900!!!

14 995:-

Dubbeldyna

passande b.l.a Lynx
Commander och 59Yeti.
Rejält ryggstöd och handtagsvärme. Demonteras
enkelt med ett klick.

Gilla oss på Facebook.
facebook.com/oktansverigeab

5 995:-

Inkl. montering
eller frakt.

Pris för
boggiekit:

Från

4 995:-

Koso
Avgastempmätare.

Perfekt för dig som vill
bestycka din skoter
optimalt eller bara vill
ha koll på vad som
händer under huven.

3 895:-

Såklart har vi presentkort!

BROSSLARVÄGEN 19B TORVALLA
063-805 50 • info@oktanab.se
ÖPPETTIDER VARDAGAR 8-18, LÖRDAGAR 10-14

www.oktanab.se

THE HEROES
OF

DJUPSNÖKUNGEN.
NYHET!

BoonDocker DS 3900 800R E-TEC
®

®

Med den nya PPS-3900-DS-boggin, speciellt utvecklad för lössnö och nordiska förhållanden, har den djupsnö i blodet!

brp.com
lynx.se

© 2012 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP) ® ™ och BRP-logotypen är varumärken som tillhör BRP eller dess dotterbolag.
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small group sizes
boondocking & avalanche training
snowmobile lodge 5 min from whistler village
north america’s top backcountry snowmobile destination
world famous locations as seen in slednecks, 509 films and more.
ridewithchrisbrown.com

annual snowfall: 20m

FREERIdE™ 146” – en maskin som saknar gränser och är extremt rolig att köra!

EXTREMA MASKINER.
EXTREMT KUL.
© 2012 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP) ® ™ och BRP-logotypen är varumärken som tillhör BRP eller dess dotterbolag.

brp.com
ski-doo.se
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Visste du att man inte kan svimma när man sover?

3-12/13

Häng med när Chris
Brown tar dig till nya
höjder.
Av: Chris Brown
Foto: Dave Best (Där inget annat anges)

J

ag får en massa mail från folk som
frågar mig om att hoppa med skoter.
Hur jag började, vad är det största
hoppet jag har kört med min skoter och
hur gör man? Jag började på samma
sätt som många av er gjorde antar jag
(för 18 år sedan). Jag letade upp några
små hopp med säkra landningar och
började sakta men säkert arbeta mig
uppåt. Hittills är det längsta hoppet jag
någonsin gjort 75 meter och det längsta
gapet jag har hoppat var över ett tåg i
rörelse och mätte 45 meter.

Bär rätt utrustning
Jag kör med EVS skydd för knä och
smalben, en Tekvest och min trogna 509
Carbon hjälm. Knäskyddet är avgörande
när du hoppar. Vid något tillfälle kommer
du förr eller senare att slå i knäna mot
chassit och kommer då vara glad att du
hade knä- / benskydden på. Tekvesten
ger verkligen dina revben och inre organ
extra skydd och ska alltid bäras. Välj sedan en kvalitetshjälm och se till att remmen spänns ordentligt innan du kör. Jag
har sett en hel del killar som tappar sina
hjälmar vid en hård landning eller krasch
på grund av att remmen inte har varit ordentligt spänd.
Foto: Liz Thomson

Välj rätt hopp
Titta alltid hur landningen ser ut innan du hoppar. Ser du
inte landningen hela tiden får du be någon hålla utkik.

Foto: Mikael Berntsson

Börja med att hitta ett litet hopp med
en mjukt uthopp och en brant landning.
Det är viktigt att profilen på hoppet har
en smidig övergång. Om det är abrupt
kommer fjädringen att kollapsa när du
träffar det och du kanske inte flyger rakt.
Ju brantare landningen är desto bättre.
Du vill absolut inte landa platt, i värsta
fall kan man bryta ryggen, tro mig. Börja
gärna med ett platåhopp där det inte gör
så mycket om man hoppar kort, men
undvik samtidigt att hoppa för långt. Titta
alltid på landningen innan du hoppar och
se till att den är fri från hinder och kompisar. Be någon hålla koll på landningen
om du själv inte kan se landningen när
du kör. Börja smått, ha kul och arbeta
dig uppåt.

Börja med att hitta ett litet hopp med
mjukt uthopp och en brant landning
som Chris här lär ut. Ett platåhopp
fungerar utmärkt.

Tillvägagångssätt
När du närmar dig hoppet ska din kropp
vara i neutral position, med lika mycket
vikt på båda fotbrädorna samt centrerat på skotern. Både knän och armar
ska vara böjda och redo att absorbera
minsta ojämnhet. Håll blicken uppe och
titta framför skotern för att se vad som
3-12/13

Chris instruerar eleverna att hålla
en neutral och centrerad position på
skotern. Både armar och ben ska vara
böjd och redo att absorbera ojämnheterna.
Sveriges vanligaste maträtt är makaroner och korv.
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Om man gasar för länge i uthoppet och luften kommer nosen på skotern att
komma upp. Det optimala är oftast ett mjukt uthopp där man släpper av på
gasen precis när man lämnar kanten.

Den här eleven verkar ha greppat att skotern ska flyga i samma vinkel som
lutningen på backen så att skidorna och mattan nästan landar samtidigt.

Foto: CB GoPro

En för tung landning på skidorna kan
resultera i en så kallad ”endo”, då blir
man med lite tur endast lika snöig
som efter några pudersvängar.

händer. Hur långt fram du ska titta beror
lite på hur fort man kör, men titta alltid
framför dina skidor. Sitt aldrig på dynan
när du hoppar då detta också kommer
göra ont när du landar.
Om du har ett trevligt platåhopp att
börja hoppa i kan du börja lugnt och sedan öka hastigheten vart efter du känner
dig bekväm med att flyga längre.

Takeoff
Allt handlar om timing. När mina skidor
lämnar hoppet släpper jag gasen. Detta
gör att skotern flyger parallellt med landningen. Om du kliver av gasen innan
skidorna lämnat hoppet kommer nosen
att sjunka snabbt i luften och om du gasar för länge kommer nosen att komma
upp. Det optimala är oftast ett mjukt uthopp där man släpper av på gasen precis när man lämnar kanten.

I luften
Om du släpper gasen för tidigt och nosen sjunker för mycket är det bara att gå
56

på gasen igen och nosen borde komma
tillbaka, beroende på hur allvarlig dykningen är förstås. Om du tvärtom gasar
för mycket eller länge så att dina skidor
kommer upp, duttar du på bromsen och
lutar dig framåt en bit. När du behärskar
”the Art of Flight”, kommer du nästan
aldrig behöva använda bromsen eller
gasen i luften, du kommer bara flyga i
nivå.
Återigen, se alltid till att du tittar
framåt. När jag är i luften tittar jag alltid
efter landningen. Sträva efter att skotern
ska flyga i samma vinkel som lutningen
på backen så att skidorna och mattan
nästan landar på samma gång. Om det
är blåsigt ute, vänta till en annan dag!
Vinden kan verkligen kasta runt både dig
och din skoter i luften, så ta det säkra
före det osäkra.

att minska kraften från landningen. Förbered dig och håll ett fast grepp om styret. Fortsätt hela tiden att se framåt, du
kan lätt få en whiplash om du tittar ner
när skidorna träffar snön. Använd både
dina ben och armar för att absorbera en
del av kraften, skoterns dämpare kommer dock ta hand om den största delen.
Försök att inte landa tungt på mattan,
det kan bli hårt, med resultatet att du
flyger över styret (skorpion).
Samtidigt ska du inte heller landa för
tungt på skidorna då det kan få både
skotern och dig att flyga framåt (endo).
En liten justering med gasen eller bromsen kan hjälpa till att anpassa skotern
om det behövs. Om landningen är brant
nog och du landar jämnt på skidorna
och mattan kommer landningen knappt
att kännas.

Landning

Kör

Håll koll på landningen och precis innan
du träffar marken ser du till att gasa lite
för att få mattan i rörelse, vilket kommer

Försök att köra genom landningen. Ju
mer du kör genom hoppet och landningen med hjälp av att behålla din fart

Dörren på 10 Downing Street kan bara öppnas från insidan.

desto smidigare blir hoppet. Glöm inte
att se framåt.
Prova nu gärna detta med både gott
omdöme och på egen risk. Känslan av
att flyga kan vara supergivande, men det
kan också gå fel väldigt snabbt när misstag görs. Gå försiktigt framåt, känn dig
aldrig pressad att köra i ett hopp som
du inte är bekväm med. Din magkänsla
har alltid rätt!
I nästa nummer kommer vi gå igenom
hur man gör whips, så håll ögonen öppna eller anmäl dig till en av mina riding
clinics!
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men
Välkom terko
in på S
!
B
PU

Polarisar med både bling-bling och funktion.

BK-System ställer ut massa tillbehör till skotrar.
Fullproppat bord med nödvändiga tillbehör.

Dom är inte släkt, men några av alla
vackra människor som besökte BKTräffen.

Alla åkte inte skoter.
En del dansar bättre en bit upp...

Jag säger bara KUK så jävla rätt. Mannen heter Pulver och är min personliga
tatuerare och vän.
3-12/13

En linslus på puben, märks att en del
vill va med extra mycket...

Verkar vara varmt på dansgolvet, eller
är han gravid tro?

Elvis tjänar ungefär 300 miljoner per år trots att han är död.
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Dåligt skydd för händer och ansikte kan förstöra
vilken skotertur som helst.
Union glove

Av: Stefan Sund

S

å fort en kroppsdel sticker ut
från kroppen och desto längre
från hjärtat den är ju kallare blir
den. Förutom fötterna så är nog händerna och ansiktet dom delarna av kroppen
som folk förfryser oftast. Att ha en hög
ruta på skotern eller bra handtagsvärmare tillsammans med handskydd monterat
på styret är en bra start för att hålla sig
varm och skydda sig från elementen.
Nästa steg är att ha en bra hjälm.
Förr var det bättre ställt vad det gäller
vindskydd på hjälmarna då dom allra
flesta hade integralhjälm eller ett rejält
visir. Nu för tiden åker man istället med
crosshjälmar och goggles av förklarliga

Aquatex Softshell
Smidig, varm och vattentålig med
andas membran. Gummerad innerhand. Finns i svart.
Storlek: S/M, M/L, L/XL
Pris 149:-

skäl, vilket utan ett extra skydd lätt ger
glipor där kölden kommer åt huden. Det
lömska med köldskador är att dessa
smyger sig på en då man snabbt tappar
känseln i den nedkylda delen av kroppen. Därför är det viktigt att man ser till
att ingen hud är blottad och att händerna
hålls varma och torra. Kom även ihåg att
ju aktivare du kör ju varmare blir du, se
även till att skratta och grimasera för att
hålla igång blodcirkulationen och för att
skoter är kul!
Här följer en rad handskar och ansiktsskydd som kan förbättra chanserna
att inte bli kall i vinter.

Storlekar: S-XXL
Hipora vattentät och andandes
membran. Förböjda fingrar för
bättre fingerkänsla och passform
med kevlar på handflata för hållbarheten, neopren i handled med
justering.
Färg: Svart, svart/vit, svart/orange
Pris: 799:-

Exposure Balaclava
Microflex fleece med lycra runt
ansiktet för att täta till mot yttre
beståndsdelar. Justerbar öppning
för maximal komfort.
Storlekar: S/M- L/XL
Färg: Svart
Pris: 349:-

www.ruco.se

Tumhandske Polar

Windbreaker huva

Hjälmhuva

Grå/svart handske gjord av ullfilt/moccaläder. Inuti är det en femfingerhandske av Thinsulate. Fodrad krage av
syntetpäls.
Storlek: S-XL
Pris 198:-

Tunn svart huva av stretch i överdelen.
Fleecefodrat vindtätt andas membran i
nederdelen.
Storlek: En storlek
Pris 129:-

Svart eller vit hjälmhuva av polyester
med stretch. Slät
utsida och fleeceyta
på insidan.
Storlek: En storlek.
Pris 50:-

www.idefixteko.se
Arctictek Balaklava
Handsken är en totallösning med tre
handskar i ett. Tillverkat i ett ultratåligt färgat läder. Fodrat med 150g
3M Thinsulatefoder. Reflekterande
ränder.Löstagbart fleecefoder.
Pris: 975:-

Denna balaklava
är gjord i varmt
fuktavvisande
polyesterfleece
med slät, elastisk yta som inte
fastnar i hjälmen.
Lång hals för
bästa skydd.
Pris: 270:-

Touring Hi-Cuff Leather

Proklava

Läderhandske
i ultratåligt
färgat läder.
För värmen
står 150g 3M
Thinsulatefoder.
Pris: 1495.-

Fullängds balaklava med slät överdel
i polyesterfleece för bästa hjälmpassning. Ökat skydd i ansikte och hals av
tjockare fleecetyg.
Pris: 240:-

Cat Paw Interchanger

Wind Warrior Hood Facemask
Bolton II
Vattentät handske
i Gore-Tex® och
fleece-insida. Finns
i grå och svart/vit.
Storlek: XS-XL
Pris: 949:-

Face Heater Hood Facemask
Ansiktsmask i neoprene för bästa passform
och andningsförmåga.
Cody
Storlek: S-XL
Vattentät och varm
Pris: 299:touringhandske.
Finns både som finger- och tumhandske.
Storlek: XS-XXXL
Pris: 549:-

www.arcticcat.se
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Vindtät ansiktsmask med
fleece-insida.
Stretch-”hood”
för bästa passform.
Storlek: S-XL
Pris: 299:-

Visste du att kvinnor blinkar nästan dubbelt så ofta som män.

www.scott-sports.se
3-12/13

Race Balaclava

Av: Daniel Orevi

RZ Mask Black
Slimmad mask tillverkad i neopren
som skyddar ansiktet i hårt väder.
Kolfiltret och de två ventilerna motverkar kondens och filtrerar inandningsluften till 99,9% vilket gör RZ
Mask optimal för all form av vintersport och friluftsliv. Masken finns i
flera olika modeller.
Storlek: XL, regular och youth
Pris: 395:-

www.rindab.se

I

vintras åkte jag med Klims handske
Togwotee. Den har Gore-Tex membran och urtagbar innerhandske i
tunn fleece. Jag har problem med att
mina fingertoppar spricker när de blir
kalla vilket är ganska smärtsamt, så jag
har testat en stor mängd handskar för
att hitta de varmast möjliga fingerhandskarna som fortfarande är smidiga. Som
regel är tyvärr varma handskar för tjocka
och orörliga, medan tunna smidiga
handskar är för kalla.

även om skinndelen blir genomblöt när
man grävt fram skotern några gånger i
blötsnö. Hemma i värmen tar man bara
ur innerhandsken och hänger upp dem
på tork så är de torra och fina nästa
morgon. Jag körde ganska exakt 250
mil med mina Klim utan problem. Enda
plumpen i protokollet är att ena låset till
gummibandet som drar åt kring armen
har lossnat från tyget. Funktionen kvarstår ändå men det är inte lika lätt att justera längre.

Problemet är löst

Slutsats

Nu finns lösningen i Klim Togwotee.
Skinnet i handflatan och på fingrarna gör
att du får mycket bra grepp om styret.
Fleeceinnerhandsken sitter perfekt och
värmer rejält. När det är lite varmare blir
de ändå inte svettiga utan andas riktigt
bra. Runt noll grader blir de dock för
varma och då byter jag till neoprenhandskar.

Priset på 1.199 kronor är förstås högt
men i detta fall får du vad du betalar för.
En riktigt bra handske.

Torkarblad
På vänster pekfinger sitter en goggleskrapa. Ett litet torkarblad som man i
farten snabbt kan dra över glasögonen
när sikten blir dålig på grund av vattendroppar eller snö. Det fungerar ganska
bra och bra sikt är ju inte illa när man
kör skoter.

Torrt är trevligt
Goretex-membranet håller händerna torra

3-12/13

Fakta:
*GORE-TEX® vattentätt/andningsbart
High Performance tyg.
*Löstagbar 100% Polyester Isolerande
fleece.
*Silikon-knogar.
*Goggle-skrapa.
*3M Scotchlite™ reflexer.
*Justerbar handled.
*Läder i handflata.
*Mjuk trikå innerbeklädnad.

Denna balaclava i microfiber är designad för
att hålla dig varm, torr
och bekväm. Vindtät
halsflik.
Storlek: En storlek
Pris: 269:-

Trail handskar
Vatten- och vindtät handske med
goda andningsegenskaper. Det antibakteriella fodret binder fukt och
håller händerna varma och torra.
Knogarna är formade och ledade.
Visirtorkare i gummi.
Storlek: XS-3XL
Pris: 519:-

www.snogear.se

X-Team nylon gloves

Sublimated Balaclava
Flexibel hjälmluva i mjukt antibakteriellt
material. Platta sömmar som inte skaver. 91% Polyester, 9% Spandex.
Storlek: En storlek
Pris: 250:-

Hipora-handske som är vatten- och
vindtät med goda andningsegenskaper.
Antibakteriellt foder håller händerna
varma och torra. Stretchtyget ökar
rörligheten för fingrarna. Gummerad
handflata och fingrar. Bra skydd, visirtorkare, yttertyg i nylon och foder i
polyester.
Storlek: XS-3XL
Pris: 619:-

Balaclava 200 gr
Täcker allt utom ögonen.
Den nedre kanten av
öppningen kan dras antingen under näsan eller
munnen. Tillverkad av UllMittens 400 gr
frotté Original 200 gr.
Pris: 240:Tumvante i ullfrotté
original 400 gr. Värmande och isolerande.
-fungerar utmärkt som
innervante/foder i skalhandsken.
Pris: 290:-

www.ski-doo.se

Täcker allt utom
ögonen. Den
nedre kanten
av öppningen
kan dras antingen under näsan
eller munnen. Tillverkad av Ullfrotté Original 400 gr.
Förlängd nacke
och hals.
Pris: 280:-

www.woolpower.se
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Caribou Mitten Glove

Summit Glove
En av Klims finaste
modeller med blandade material som
står emot både väta
och kyla. Färg svart.
Storlek: S-XXL
Pris: 1.799:-

Svart Gore-Tex handske med 550g
Thinsulate foder. Micro Fleece närmast handen. Handflatan i DWRbehandlat skinn. Mjuk på utsidan av
tumme för att torka näsan. Gummiskrapa för glasögon.
Storlek: XS-XXXL
Pris: 999:-

Maxi Tube
Utvecklad av Knox. 3-lagers laminat
med kärna av ett membran föresett
med tätvävd softshell och 3D-fleece.
Vind- och vattentät förutom över mun
samt näsa vilket består av mesh-tyg.
Storlek: One size
Färg: Svart
Pris: 299:-

ZERO OutDry
Varmfodrad vind- och vattentät försedd
med OutDry-membran vilket är laminerat direkt till skalmaterialet. Hårt
knogskydd samt SPS-teknologi för att
skydda båtbenet. En precis justering
runt handleden.
Storlek: XS-XXL
Färg: Svart
Pris: 1.895:-

www.vartex.se

COMP 7
Nylon chassie med vattentät hipora
membran. Ficka för handvärmare, silicontorkarblad, finns både som fingeroch tumhanske.
Färg: finns i 6 färger
Storlek: S-XXL
Pris: Från 550:-

Windsheild
Gjort i Powe dry
Fleece och är 98%
vind- och vattentät.
Färg: Svart
Storlek: S-XL
Pris: från 329:-

Balaclava
Svart/Grå i One Size
från Klim i fin kvalité
till ett bra pris.
Pris: 349:-

www.pseparts.com

www.partseurope.eu

GTX Lobster Gloves
WS Hood
Halsen, nacken och bröstkorgen
är skyddade mot vind genom Gore
Windstopper Active Shell material.
Coolmax-luvan känns behagligt sval
under hjälmen.
Pris: 499:-

www.rukka.com

Varma, 100% vatten- och vindtäta Gore-Tex handskar som andas.
Fleecefoder, läderhandflata och visirtorkare.
Pris: 998:-

Rob Hood
Vindtät huva/
halsskydd med
varmt fleecefoder
och toppdel som andas. God passform
med hjälm och
goggles.
Pris: 269:-

Nordpol
Varmfodrad med 3M Thinsulate och är
vind- samt vattentät tack vare Hiporamembranet. 3-fingerskonstruktion med
5-fingers foder. Justerbar handledsvidd.Storlek: 6-12
Färg: Svart
Pris: 699:-

www.sinisalo.com

Hjälmhuva
Denna lätta och smidiga huva består
av en nedre del i vindtät fleece och
övre del i 100% temperaturreglerande
natursiden.
Storlek: S/M, L/XL
Färg: Svart
Pris: 499:-

Polaris/FXR Zone Mountain
Slitstark handske med äkta skinn i
handflatan förstärkt med Clarino®. 100
gram foder på ovansida och tumme,
fleece invändigt.
Färger: Svart
Storlekar: S-3XL
Pris: 659:-

www.polarissverige.com
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www.vartex.se
Honung kan man ha i skafferiet i flera hundra år utan att det blir dåligt.
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PAPEY
Av: Stefan Sund

N

är jag i början av förra säsongen
först såg dessa handskar kan
jag erkänna att jag blev lite
skeptisk på grund av utformningen.
Detta beror på att jag alltid haft problem
med handskar som inte sitter tajt mot
handen, med skavsår och blåsor som
följd. Nu har dessa HMK Union inte alls
orsakat några besvär då dom på något
sätt bara sitter lite lösare på ovansidan
av handen och inte i handflatan. Fördelen med denna luftighet tillsammans
med fleece-materialet är att dom också
blir varmare och det på rätt ställen.
Skyddet mot väta både från ut- och insidan sköts av ett Hipora-membran som
andas. Med dessa egenskaper har det
blivit lite överflödigt att släpa med sig ett
par extra handskar på skoterturen, vilket
jag naturligtvis gjort ändå, även om dom
inte kommit till användning.

Två i en
Andra bra egenskaper är dom förböjda
fingrarna och den kevlarförstärkta handflatan samt snortorkaren på tummen. Då

handskarna är av kort modell kan det
lite beroende på jackans konstruktion
komma in snö vid handleden, även om
detta inte varit ett problem för mig. Man
spänner fast handsken med hjälp av ett
kardborreband vilket kan ha sina nackdelar. Jag hade dock inga problem med
just detta, men då den taggiga sidan av
kardborrebandet sitter vänt utåt händer
det att det fastnar i jackan eller tröjan.
Summan blir helt klart att HMK Union
som kostar runt 800 kronor är en riktigt
bra handske som i mångt och mycket
ersätter både den varma handsken
samt crosshandsken. Det är endast vid
extrema temperaturer både uppåt och
nedåt som man behöver dra på sig något annat.
Fakta:
*Hipora-membran
*Förböjda fingrar
*Kevlarförstärkningar
*Justerbar vrist med kardborreband
*140g fleece
*Färger: Svart, vit, orange

MIDI
Ansiktsmask i en storlek som justeras med kardborre, även klippbar till
önska form.
Pris 149:-

Handske med MC Fit, knogskydd,
visirtorkare, silikongrepp och reglerbar krage.
Storlek: XS–2XL
Pris: 599:-

www.jofama.se

Huva Balaclava polyester
Svart basicmodell tillverkad i 65%
polyester och 35 % bomull.
Storlek: One Size
Pris: 49:-

Vattentät camouflagemönstrad handske som andas,
tejpade sömmar. Längre
skaft som håller snön borta.
Storlek: M-XL
Pris: 995:-

Huey
Varm halvläderhandske i
vit/svart med grym passform. Print både på överoch undersida.
Storlek: M-XL
Pris: 895:-
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www.duells.se

Den äldsta porrfilmen man känner igen är från 1908.
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som begränsning. Med det menas de
tekniska förutsättningar som din bil har,
till exempel bilens dragkula. Mer information om hur tung släpvagn din bil
får dra hittar du på Transportstyrelsen
webbplats, samt i bilens regbevis.

Källa: Körkortsportalen

R

iksdagen har beslutat om nya
bestämmelser på körkortsområdet. En av förändringarna är att
det blir möjligt att köra tyngre fordonskombinationer med B-körkort. De nya
reglerna införs den 19 januari 2013.
Kravet på att släpfordonets totalvikt
inte får överstiga dragfordonets tjänstevikt tas bort. B-behörighet kommer
fortfarande att ge rätt att dra ett lätt
släpfordon som väger högst 750 kg i
totalvikt, men även tyngre släp än 750
kg totalvikt (till exempel 1 500 kg), förutsatt att dragfordonets och släpvagnens
sammanlagda totalvikter inte överstiger
3 500 kg.
Behörigheten B kommer även i fortsättningen att ge rätt att köra tre- och
fyrhjuliga motorcyklar. Behörigheten A,
om den tas efter den 19 januari 2013,
kommer inte att ge rätt att köra fyrhjuliga
motorcyklar.

Utökad B-behörighet gör det möjligt att
köra fordonskombinationer där bilens
och släpvagnens sammanlagda totalvikt
är högst 4 250 kg.
För att få utökad B-behörighet kommer det att krävas att föraren genomgår
ett särskilt körprov. Du kan även göra
körprov för utökad B vid samma tillfälle
som det vanliga körprovet för B. Körprovet genomförs då i två delar, den första
delen innehåller körning med enbart en
bil och den andra innehåller körning
med tillkopplat släp. Både kunskapsprovet och körprovets första del (för Bbehörighet) måste vara godkända för att
du ska få gå vidare och genomföra den
andra delen.
Åldersgränsen kommer att vara 18
år. Utökad B-behörighet kommer att
markeras på baksidan av körkortet med
villkorskod 96.

Utökad B-behörighet

Viktigt att ta hänsyn till
dragbilens begränsningar

En speciell variant av körkortsbehörigheten B införs – utökad B-behörighet.

Det är viktigt att komma ihåg att bilens
maximala släpvagnsvikt också gäller
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Att övningsköra
Du har rätt att börja övningsköra för den
utökade B-behörigheten när du är 17 år
och 6 månader.

Förändringar för behörighet
BE
Körkort med behörighet BE som utfärdas från och med den 19 januari 2013
ger inte rätt att dra släp med en totalvikt
över 3 500 kg.
För att dra så tunga släp krävs då någon av behörigheterna C1E, CE, D1E
eller DE.

För dig som redan har en Beller BE-behörighet
Tänk på att om du redan har ett körkort
med behörighet B eller BE, gäller de
regler som fanns när du tog ditt körkort.
En grundläggande princip inom körkortslagstiftningen är att du aldrig förlorar
den rätt att köra ett fordon eller en fordonskombination som du en gång skaffat dig (under förutsättning att du inte

får ditt körkort återkallat). Det innebär
följande:
• Du som har tagit körkort med behörighet B före den 1 juli 1996 och haft det
i obruten följd sedan dess har inte någon
övre begränsning för vad din personbil
får väga.
• Körkort med behörighet BE som är
utfärdat före den 19 januari 2013 ger
fortsatt rätt att dra släp oavsett vikt.

Sammanfattning
Vad betyder då detta för dig som redan
har ett B-kort och vill dra tunga släp fulla
med snöskotrar? Gör du ingenting gäller samma regler som tidigare där bilens
och släpets sammanlagda totalvikt inte
får överstiga 3 500 kg.
Pallrar du dig däremot till körskolan
och säger att du vill göra ett körprov för
utökad B-behörighet händer det grejor.
Klarar man detta får man nuffran 96 på
baksidan av körkortet och får därmed
köra ekipage med en totalvikt upp till 4
250 kg, under förutsättning att bil och
släp klarar uppgiften.
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En av dom enklaste och trevligaste julklapparna att ge bort, som dessutom
räcker länge, är en prenumeration på SnowRider. Det enda man behöver göra
är att surfa in på SnowRider.se och välja fliken prenumeration. Där väljer man
att ge bort en prenumeration och skriver ut ett presentkort som sedan får ta
plats under granen!
Har man ingen dator eller skrivare går det naturligtvis även att ringa oss på
0250-22885 så skickar vi presentkortet med posten. Det tredje allternativet
är att bläddra till sidan 81, fylla i alla upgifter klippa ur prenumerationslappen
och skicka till oss.
Det här är Oakleys första ”over-sized”
goggles vilket ger 27% bredare synfält
än Crowbar. Tillverkade med dubbla linser med anti-fog teknologi. Dom har tre
lager med polar fleece foam som håller
huden torr. Priset ligger på 1.590 kronor
och mer information finns på
www.oakley.com

Varm läcker mössa av getskinn med
yvig päls. Den kostar 349 kronor hos
www.idefixteko.se.

En riktig 70-tals klassiker
som är vändbar och priset ligger på endast 329
kronor hos www.idefixteko.se.

Glasfiberhjälm med löstagbar inredning och stöd baktill för nackskydd.
Vikten ligger på låga ca. 1100g och
storlekarna är S-2XL. Finns i färgerna Svart/röd, svart/grå, svart/blå.
Priset är 2.450 kronor hos Polaris.

Duells lanserar ett säkerhetspaket tillsammans med redKnows och ABUS för
skoter, ATV, MC och båt. Paket bestående av: ett ABUS klass 3-lås, en textilklädd
2,5 m ABUS-kätting, samt ett redKnows MiniFinder GPS-larm. Produkterna kompletterar varandra perfekt och ökar skyddet av fordon och båt. Ett ABUS klass 3
lås med kätting förhindrar stöld, men är olyckan framme ändå, får ägaren larm
från sin MiniFinder och kan spåra upp det stulna fordonet.
Säkerhetspaketet kan beställas hos alla Duells-återförsäljare, (artnr. 122-88810).
Rek. Pris: 4.890 kronor. Mer info på www.redknows.se
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Sledwraps har nu släppt sin nya design för 2013. På bilderna ser ni två av dom, Accelerate och Detonate. Alla nya designer finns tillgängliga till dom skotrarna man
erbjuder dekalkit till, vilket är extremt många modeller. Man erbjuder en komplett
uppsättning dekaler inklusive tunnel och bensintank. Vill man ha dom ännu mer
personliga kan man även få loggor, namn och nummer på dekalerna, allt online!
Ta en titt på www.sledwraps.com

3-12/13

Polaris samarbetar nu med 509™ i framtagning av
glasögon och här är en del av resultatet. Ramen har
ett trippel-lager med skum för bekväm passform samt
lins med dubbelglas med 100% UV-blockering. Priset är
1.295 kronor och finns hos närmaste återförsäljare eller
www.polarissverige.com

McCulloch SB 121 är en kompakt
enstegsmodell som med lätthet
klarar av att underhålla garageuppfarter och trädgårdsgångar. Arbetsbredden är 53
centimeter och priset ligger
på 4.195 kronor. Mer info
hittar du på
www.mcculloch.se

Med IDG-Tools Twistertapp kan man enkelt avlägsna avdragna bultar, pinnbultar,
runddragna skallar på insexskruvar, till och med i rostfritt. Twistertapparna är tillverkade av Nickel-Chrome-Molybden och klarar ett mycket högt moment. Med
en aggressiv konisk vänsterspiral greppar tappen perfekt. Används med mutterdragare eller spärrskaft, alternativt med fasta nyckar vid trånga utrymmen. Twistertapparna finns i komplett sats eller kan köpas lösa. Dimension: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
10 och 12 mm. Priset ligger på 1.550 kronor, kontakta Industriverktyg IDG-Tools AB
för mer information.

Gardenas nya handspridare har ett
smart doseringssystem som gör det lätt
att få ut rätt mängd salt eller sand på
gården. Cirka pris 90 kronor, mer information på www.gardena.se

Den nya Gem 4-serien från Arctiva har feminin styling samtidigt som det ger föraren det
bästa skyddet mot väder och vind. Tillverkat
i slitstarkt och vattentät nylon som skyddas med en
DWR beläggning. Alla sömmar är förseglade för att
vara vattentäta och fodret ser till att skydda från
kyla. Det finns även tillhörande byxor och handske. Mer information finns på www.arctiva.com.

Passar perfekt under snöskoterkläder,
allt för
din säkerhet. Float
Underwear väst
kostar 1.390
kronor och man
hittar den på
www.thermotic.se

Fox V4 är äntligen här, en uppdaterad
version av den populära V3 hjälmen.
V4:an är framtagen och testad av Ryan
Dungey, Chad Reed, Ken Roczen och Ricky
Carmichael. V4:an tillverkas i 4:a olika skalstorlekar för att passa perfekt. Den är gjord
i carbon/kevlar och väger 1250g (+-50).
Den har 14-kanals EPS system samt
urtagbar och tvättbar inredning i
Coolmax. Dom dubbla D-ringarna
är gjorda i titan. Priset ligger på
4.999 kronor hos www.pseparts.
com
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Med IDG-Tools dubbla ledbara ringspärrnycklar som har fyra storlekar per
nyckel kan man på ett smart sätt använda endast tre nycklar som täcker
storlekarna från 8-19 mm. Dessutom
kan man med dessa ledbara nycklar
enkelt komma åt att skruva i trånga
utrymmen och vinklar som tidigare varit
i princip omöjligt med ett standardverktyg. Ändring av rotationsriktning höger/
vänster sker med knapp, tätkuggade
(72 tänder) för enkel hantering i trånga
utrymmen. 2 års garanti.
Rekommenderat cirkapris för satsen
8-19 mm är 1.420 kronor. Kontakta Industriverktyg IDG-Tools AB för mer information.

Skön stickad tröja i acryl
med hög krage. Försedd
med dragkedja i hals. Finns
i stolekarna XS till 3XL. Du
hittar den för 499 kronor
hos närmaste återförsäljare
eller på www.halvarssons.se

Rejäla vinterskor för barnen. Ovandel i vattenavvisande slitstark 600
Denier Nylon med vattentätt membran, GORE-TEX® 2000 GTX. Urtagbar innersko och fukttransporterande
innerfoder. Krage med justerbar dragsko och kraftigt kardborreband över vristen. Rekommenderat pris: 999 kronor,
mer information på www.normark.se
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Dragons Vendetta goggles med klart glas.

Bågen gör skillnaden.
Av: Alf Sundström

J

ag har under förra säsongen kört
med Dragons Vendetta goggles
och jag valde ett set med klart glas
eftersom mina skoterturer alltid sker i
mulet väder, solljus är för mesar som jag
brukar säga. Sedan många år är mitt val
att köra med någon form av glasögon då

visir inte alls fungerar för mig, jag andas
tydligen alldeles för mycket för visir då
det immar igen på en gång oavsett konstruktion.
Under årens lopp har jag därför konsumerat en hel del glasögon och min
tidigare favorit har varit
Smith SMX som
fungerade
väl. Dessa
goggles från Dragon fungerar lika bra
sett till imma och siktfält, men de har en
för mig helt ny finess som jag gillar. När
man tar på sig ett par vanliga “skidglasögon” på en skoterhjälm blir trycket över
skumgummilisten inte så högt eftersom
hjälmens höjd bygger en del. Detta har
man löst med dessa glasögon då remmen är fäst i en båge en bit från siktglaset. Resultatet blir att dessa faktiskt är
lite svårare att få på sig men att de sluter
tätt på ett sätt jag aldrig förr upplevt.
Jag är så nöjd med dessa att det blir
ett par nya när de har tjänat ut, eller när
jag tappat bort dessa.

Av: Stefan Sund

L

ysande orange och klart blå kändes som en bra kombination,
både för att synas på bild och för
att hitta kläderna i den vita snön. Dessa
HMK Hustler skalkläder är sydda i ett
slittåligt Soft Shell material i baggy-stil.
Detta är ett ganska grovt tyg som ändå
är väldigt följsamt när man rör sig. Att
många av fickorna är utrustade med
magneter istället för kardborre fungerar
utmärkt då de både är enkla att öppna
och inte slits. Jackan är försedd med
en avtagbar huva vilken jag kört utan då
den mest fladdrar i fartvinden och är i
vägen. Trots att dom flesta snöskotrar
levereras utan dödmansgrepp är det
ändå bra att plaggen är utrustade med
en metallögla avsedd för detta.

Prisvärt
Även byxan är konstruerad på samma
sätt som jackan, i bra material med
många fickor. Byxorna sitter väldigt lågt
vilket faktiskt inte orsakat några problem
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med att snön kommer in och dessutom
kan man koppla ihop dom med jackan.
Det är heller inga problem att få plats
med skorna och allt som oftast behöver
man inte ens öppna upp byxbenet.
Efter att ha använt kläderna ett tag
och oundvikligen smutsat ner dom var
det dags för en tvätt, där dom tyvärr tappade lite av sin lyster, funktionsmässigt
står dom dock fortfarande pall. Kläderna
är väl anpassade för skoteråkning med
bra fickor som går att öppna trots att
handskarna är på. Ventilationen fungerar nästan för bra då man under vissa
förhållanden väger lite extra på grund av
snön som frusit fast runt benen.
Som helhet har dessa plagg fungerat
mycket bra och jag har varken känt behovet av varmare eller svalare kläder.
Jag tycker dom är väl genomtänkta i
sin funktion och materialet har fungerat
utmärkt då jag aldrig blivit blöt. Prismässigt ligger plaggen i det övre skiktet,
även om dom är långt ifrån dyrast.

Fakta
Material:
Typ:
Egenskaper:
Färg:
Storlek:
Pris:
Mer info:

XR Gold Weatherproof Technology, laminerat Soft Shell.
Skal
Vatten- och vindtät, andas, D Ring, huva och täta dragkedjor.
Svart, rutig flerf., blå, orange
XS-XXXL
Jacka 2.699:- och byxa 2.399:www.ruco.se

Under vissa förhållanden fastnade det ganska mycket snö och is på byxorna.

I ett digitalur vibrerar kvartskristallen 32 768 gånger per sekund.
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En ganska nöjd
kille i slutet på
säsongen(26 m
aj).
Förare: Arvid
Fotograf: Jonas
Plats: Mellan M
erkenäs och
norska gränsen.
Redo för vinter!
Fotograf: Jonte
Plats: Älvsbyn

startplattan
Lillebror står på
jas.
dragracing Tjaut
ktedius
Ar
l
ue
m
Förare: Sa

Sjukt fin dag med -10 och massa
gnistrande puder!
Fotograf: Mats Hallin
Plats: Bösjön

Action, snörök o precision.
Braaap.
Förare: Oscar Hedman/
Fredrik Nallgård
Fotograf: Magnus Kvick
Plats: Lima MS

Han har rest för lite, eller?
Förare: Erik Håkansson
Fotograf: William Heikkilä
Plats: Tokberget

Skön skogsdag.
Förare: Johan Palmberg
Fotograf: Dennis Jonsson
Plats: Jorm
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Vår lille kille opererades akut på Vall
d’hebron barnsjukus i Barcelona
under semestern. Allt gick bra och
det fanns ju lektyr som höll humöret
uppe!
Förare: Noel Mangold Bäckman
Fotograf: Fredrik Bäckman aka Pappa
Plats: Barcelona vall d’hebron barnsjukus

Skön lördag med bra väder och
före, helt perfekt!
Förare: Samuel Olofsson
Fotograf: Isak Flodell
Plats: Sunnanå

Karatekid goes Jorm 2012.
Förare: Martin Martinsson
Fotograf: André Magnusson
Plats: Jormlien, Jämtland

Den allra sista Raketosten tillverkades på förmiddagen den 13 februari 1979.
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I nationens intresse.
Text: Stefan&CON
Foto: Glenn&Carola

A

rrangörerna hade satt som mål
att locka 15 000 besökare till
Clash of Nations 2012. Efteråt
kunde man konstatera att detta spektakulära arrangemang lockade 9 000 besökare under båda dagarna och dessutom var det 9000 som satt hemma vid
datorerna och tittade!

Head to Head
Två man på crossbanans startlinje och
först i mål gick vidare tills en segrare
kunde koras. Denna tävlingsform var
riktigt spännande och den första av sitt
slag i Sverige. Bäst på detta var vårt fullblodsproffs Emil Öhman som tog hem
segern. Det blev en otrolig kamp som
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publiken fick se och aldrig behövde man
fundera på vem som låg först då man
bara hade två man att hålla reda på.

Finaler
På lördagen strömmade folk in i takt
med att solstrålarna sken, med ett
fantastiskt väder kom en superladdad
publik som fick avnjuta tävlingar av
högsta klass. Under dagen hann man
med finaler i varje gren, men också fallskärmshopp och flygplansuppvisning.
Med tävlingar i 4 grenar som utfördes
av 94 atleter från 6 olika nationer blev
det många dueller och strider. Den kanske mest minnesvärda var nog duellen
i skotercrossens Pro Open mellan Tim
Tremblay och Petter Nårsa som till slut
togs hem av Nårsa.
Vi ser redan fram emot nästa års tävlingar på Lugnet i Falun!
Det är cirka 10 miljoner som sitter i fängelse i hela världen.
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9000 åskådare kan inte ha fel, dessutom var det lika många som följde sändningarna på nätet.

Scanna QR
taggen för att
se Freestyle
Snowcross
finalen

Vinnare av både Freestyle Snowcross och Crowd Pleaser Jam blev den backflippande Joe Parsons.

Caleb More var en del av det imponerande startfältet i Freestyle Snowcross.

Logan Christian var en av tre på plats från Team Christian Brothers Racing.

Daniel Bodin kunde av förklarliga skäl
inte köra den bana han själv designat.
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Det finns lika många uppförsbackar som nedförsbackar i Sverige.
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Oge seglade ifrån alla med en bra start till en
klar seger i Pro Stock.

En av många amerikaner på CON var Kyle Pallin som i somras signade för Team LaVallee, här slutade han som trea i Pro Open.
Emil Sundvisson på en Polaris flyger
ikapp med Peter Sjöström i Pro Stock.

Med endast tre varv kvar av finalen fick
Tim Tremblay se sig passerad av segraren Petter Nårsa.

Anders ”Flanders” Eriksson känd
från Ruff Riders bjöd inte bara på
head plants.

Trea i Pro Stock blev årets stjärnskott
inom svensk skotercross Oskar Norum.

I Head to Head ser vi här Open-segraren Petter Nårsa mot Adam Renheim, slutsegrare i denna disciplin blev dock Emil Öhman.
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Scanna QR
taggen för att
sePro Open
finalen
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Scanna QR
taggen för att
se Pro Stock
finalen

Cory Davis med sina stora whipar har många strängar på
sin lyra och deltog i både Freestyle och Super Snowcross.

Precis utanför pallen i Pro Stock hittar
vi Andreas Sjöström på sin Lynx.
Resultat:
Pro Open Head2Head
Vinnare Emil Öhman 7
Crowd Pleaser Jam: Freestyle
Snowcross
Vinnare: Joe Parsons
Super Snowcross Pro Stock
1 Markus Ogemar 68
2 James Johnstad 154
3 Oskar Norum 40
Super Snowcross Pro Open
1 Petter Nårsa 1
2 Tim Tremblay 11
3 Kyle Pallin 324
Freestyle Snowcross
1 Joe Parsons
2 Caleb Moore
3 Cory Davis
The Clash (Längdskidåkning/
skotercross)
1 Daniel Tynell

3-12/13
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TECHNICAL REALITY
True comfort and security come from products
developed specifically for you and how you
ride. That’s exactly how KLIM developed their
revolutionary F4 Helmet. KLIM took the issues that
stopped us riding comfortably and built a helmet to
solve them.
Overheating is history. Field of vision is maximized.
Complete all-weather functionality is integrated.
Safety is prioritized. No other helmet gives you
KLIM quality, value and total riding comfort.

// Intelligent ventilation system
keeps your head drier and more
comfortable all-day, every day.
// Integrated, removable
WINDSTOPPER® liner easily
snaps in to maintain
breathability while adding
protection from the coldest
temperatures.
// Deluxe Helmet Bag, Breath
deflector, spare visor,
hardware all included.

The KLIM F4 Helmet dominates back country,
cross-country and hillclimb competitions all
winter. Find out why more pros ride in KLIM
by trying on a Premium F4 at your dealer
today.

Learn more about the industry-leading KLIM F4
Helmet here:

www.pseparts.com
© KLIM® 2012

it s all about racing
KLIM Agent for Scandinavia
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Trygg e-handel

motocross mc fiddy snöskoter streetwear

24mx.se
Airoh
CR900
Raptor

1 599 kr
2 399 kr

Klädpaket
Snow People
Legend 3-delat

Leatt Brace
SNX Pilot

4 299 kr

1 999 kr

Legend Skaljacka

Altimate
Cobra

599 kr
1 299 kr

Legend Mellanlager

Legend Byxor

-55 %

Klim
Face Heater

349 kr
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