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Var det någon mer än jag som såg stadioncross SM på SVT play? Riktigt bra var det, eller det var helt fantastiskt
rättare sagt. Jag älskade varje sekund av denna tävling och tummen upp till alla inblandade. Allt var perfekt. Tydligen så slogs publikrekordet då över 4000 personer dök upp på Jämtkraft Arena i Östersund och stämningen var
magisk. Petter Nårsa visade vad skåpet skulle stå, men Adam Renheim och Marcus Ogemar bjöd på riktigt bra
körning i finalen vilket toppade en fantastisk kväll, med många fantastiska heat. Enda smolket i bägaren var när
Viktor Stenman slog runt framlänges och bokstavligen fick bäras ut på bår då han gjorde sig ordentligt illa. När
det sedan skulle rapporteras från denna magiska kväll läggs naturligtvis allt fokus på Viktors skada, vilket gör mig
fundersam. Jag vill inte på något sätt förringa Viktors skada och bagatelliserar den inte på något sätt. Jag bara reagerar mot medias bild av motorsport. Borde inte media snart hitta en annan infallsvinkel när det ska rapporteras
om motorsport eller är kunskapsnivån så otroligt låg när det gäller detta ämne så man får lov att kamouflera sin
okunskap med någonting annat. Varför handlade inte efterföljande intervjuerna hundra procent om vinnaren och
resten av förarna, om sporten i sig, om maskinerna. Varför belyser man inte dessa förares testresultat från Bosön
som visar att man i denna sport måste ha lika bra eller bättre kondition än en längdskidåkare. Istället ska frågorna,
”är det här farligt, är du inte rädd, gör det inte ont” ältas om och om igen.
Ingen har påstått att skotercross är ofarligt, men det är knappast hästhoppning heller, eller hockey, eller längdskidåkning. När massor av folk bryter armar och ben och till och med avlider varje år under Vasaloppet handlar
knappast all mediarapportering om dessa tråkigheter. Dessa är liksom med i beräkningarna. När fotboll, handboll
och hockeyspelare skadar sig så kan det i vissa fall påtalas på tv-sporten, men bara i syftet att tittarna ska veta om
att de är borta några matcher framöver. Inte för att belysa hur farliga sporterna är. Daniel Bodin har väl aldrig fått så
mycket uppmärksamhet som när han gjorde illa sig tidigare i vintras.
Vad är anledningen till medias hysteriska frosseri över olyckor i motorsporten? Varför visar tv-sporten en kort
sekvens från exempelvis Svenska Rallyt där en bil voltar, men glömmer bort att berätta vad som hände i själva tävlingen?
Man blir som sagt lite halvless.
För övrigt så blir man riktigt glad över återväxten inom skotercrossen och jag vill härmed ägna några rader åt alla
förare och föräldrar inom denna ädla sport. Hur många stod upp på läktaren när Marcus Ogemar tog starten i finalheatet på stadioncrossen i Östersund och gjorde en heelclicker i första hoppet. Oge blev precis utskriven från
BB, lärde sig gå förra året och har precis slutat med napp, ja ungefär så gammal är han. Som om det inte vore nog
så kom han trea strax efter rutinerade rävar som Renheim och Nårsa, och detta på en standardmaskin. Jag kallade Nårsa rutinerad, och visst är han det, otroligt rutinerad, trots att han är och ser ut att vara marginellt äldre än
min sexårige son. Petter Nårsa är så in i hellskotta fantastiskt bra att vi inte riktigt fattat detta och hans karriär har
bara börjat. Var ska det sluta någonstans? Håller Petter i och fortsätter i samma bana som han gjort samtidigt som
han får hålla sig oskadad, så kommer han att regera i USA inom något år. Jag är helt säker. Bakom varje
framgångsrik skotercrossförare står en urfattig förälder som vi brukar säga och vi vill verkligen
hylla alla morsor och farsor som ställer upp på sina skotercrossåkande barn. Skotercross är
helt klart en materialsport då det brukar vara dyrare att köra på samma maskin två år på raken
istället för att byta varje år. Ni får försaka mycket annat för att istället kuska land och rike
runt för att utöva en sport ytterst få bryr sig om, eller ens vet om att den existerar.
Vi vet i alla fall om att ni existerar och gör ett bra jobb och delar härmed ut en guldstjärna för väl utförd stöttning av era barn. Bra jobbat.
Vi har vid flertalet tillfällen försökt att få er skotercrossåkare att skicka in information
om er själva och er satsning. Jag har efterlyst input från er läsare angående om ni vill läsa
om skotercross i vår tidning.
Det har varit mer eller mindre helt tyst från båda lägren. Ska jag tolka detta som att
sporten håller på att dö ut samtidigt som ingen vill läsa om den? Ska vi skriva mer om
skotercross, måste jag få påstötning om detta eftersom vi alldeles snart planerar 2013
års säsong av SnowRider.
Chefredaktör Friström
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Det är dags för att ta fram den snabbaste
ledskoter för året i och med Bästa Led Skoter
eller BLS som det heter i folkmun.
Text:Björn Friström
Bild. Glenn B-kvisst + Stefan S

I

januari varje år drar vi ihop ett gäng
med skotrar för att utröna vilken
maskin på marknaden som är den
snabbaste då det gäller ledkörning. Vi
har gjort detta test varje år sedan 1999
och har fått in bra rutiner vad det gäller bansträckor, rättvisa, tidtagning och
logistik. Vi har som mest haft över 20
stycken maskiner vid ett och samma tillfälle i detta test då vi brukar ta med alla
kubikklasser. Tiderna ändras dock och vi
har till i år bantat ner det hela för att göra
ett större hybrid och lössnötest istället.
I år valde vi att ta de snabbaste maskinerna från varje märke och valet föll på
de starkaste och största. Polaris Rush
800, Ski-Doo MXZ 800, Lynx Rave 800,
Yamaha Apex och Arctic Cat F800 är
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dagen kandidater. Dessa maskiner har
varje år visat sig vara det snabbaste som
varje märke har att erbjuda och vi vet enligt erfarenheten att det kommer att bli
jämt mellan dessa då hästkraftsantalet
hos alla ligger runt 160 frustande pållar.

Uppsåtet
I vanlig ordning så ska vi förklara vad
BLS är och går ut på. BLS körs på
tre olika ledtyper som vi kallar snabb,
mellan och långsamma sträckan. Den
snabba är belägen på en oplogad och
avstängd skogsväg, mellansträckan på
en stor myr där svängarna är mjuka och
långa samtidigt som den korta sträckan
består av en knixigare led med många
start och stopp, också den på en myr.

Vi har alltid eftersträvat att göra ett så
säkert test som möjligt för att inte skada
maskiner och förare vilket har gjort att
vi manat alla chaufförer att hålla samma
säkerhetsmarginal med alla maskiner
och därmed köra på 95% av sin förmåga.
Vi tar tid på alla sträckorna, alla förare
kör alla maskinerna och vi plussar sedan
ihop alla tider för respektive maskin för
att på så sätt få fram en maskin som
använt minst antal sekunder för att ta
sig runt alla banorna, med alla förare. I
år valde vi att köra lite längre på långsamma och mellansträckan för att på så
sätt få en större skillnad i tidsdifferansen
som varit extremt liten genom åren när vi
väl plussat ihop alla tider.
Uppsåtet med detta test är inte att
uppmana dig att köra som en idiot på allmän led, det kan man göra på en crossbana. Vi har gjort all tidtagning och körning på avstängd och privat led, under
säkra former med professionella förare.
På allmän led kör man som fortast 70

Man går i snitt sex gånger per dag på toaletten.

kilometer i timmen, men det visste du ju
redan.

Förarna
I år valde vi att ha tre chaufförer, alla
vana skoterförare med olika inriktning.
Micke Ljungberg känner ni trogna
SnowRiderläsare igen som han som
gjorde Europas första bakåtvolt med
snöskoter och testpilot i vår tidning. Jonas Sjögren är skoteruthyraren som har
ett förflutet som skotercrossåkare och
är den som har överlägset mest ledmil
innanför västen. Henrik Mases är skotercrossförare och kör SM i denna ädla
gren. Andreas Ljungberg var också han
närvarande i år men inte som chaufför
utan som teknisk rådgivare då han gick
igenom maskinerna innan start.

Förberedda
Vädret har minst sagt varit lite halvdåligt
och den där frusna formen av regn (snö)
har lyst med sin frånvaro in i det sista.
Denna dag fanns det 30-50 centimeter
5-11/12

Numera är vår analoga våg pensionerad och ersatt av denna digitala våg avsedd
för racerbilar.

Ski-Doon är inte längre lättast i gänget, om nu detta skulle spela någon större roll.
Faktum är att vikten aldrig har varit avgörande i vårt BLS-test.
5-11/12

Vi kan presentera och specificera vikten bak, höger respektive vänster fram.

Nepals flagga är den enda som inte är fyrkantig.
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Trots att vi förmanade vår maskot Linus Lind att han måste prata svenska istället
för Lima-mål, så fattade vi faktiskt inte mycket av vad han sa under hela dagen. Till
slut så såg vi till att stoppa in en kexchoklad i munnen på honom de gånger han
försökte säga något. Få gånger har någon från Lima ätit så mycket kexchoklad då
han pratade oavbrutet under hela dagen.

snö i omgivningarna och det fick duga, vi
har nämligen haft det sämre. Då vi är rutinerade var det inte någon direkt röta att
vi redan preparerat lederna i förväg som
nu var relativt hårda. Vår rutin säger oss
dock att det både kommer bli gropigt,
isigt och dåligt med snö på vissa ställen
när vi kört sista varvet. Det är alltid svårt
att få till det så att det blir rättvist under
BLS, men vi gör vårt bästa och har därför en startlista som vi följer slaviskt.
Detta körschema ser till att alla maskiner körs av alla förare vid rätt tillfälle så
att alla maskiner får samma chans att
prestera då banans karaktär ändrar sig
hela tiden. Ok, kexchoklad och Festis är
packad, tidtagarur, radarpistol, kameror
och blixtar likaså. Håll i er för nu kör vi.

Mellansträckan
Det är ganska kallt idag och kvicksilvret
har stannat på dryga 18 grader minus
när vi lämnar redaktionen i Stenis. Vi
ger oss iväg mot våra banor och vi börjar dagen med mellansträckan som ligger på en rykande myr som ser riktigt
kall ut. Vi blir inte besvikna, den är kall,
svinkall. Som förare håller man värmen
uppe eftersom de kör alla maskiner i ett
högt tempo och med så lite dötid som
möjligt för att spara tid. Som tidtagare
och funktionär vet vi sedan tidigare att
denna dag kommer att vara spännande
stressande och fantastiskt kylig. Förr om
åren så körde vi två varv på mellan och
långsamma sträckan, vi har i år lagt till
ett varv på båda sträckorna för att få en
större tidsdifferens mellan totalvinnaren
10

Eiffeltornet är 15 centimeter längre på sommaren än på vintern.
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Håkan “Lilla plutten”
Danneskog från Hudik
fick sköta radarpistolen i
år och skötte detta med
en äran med hjälp av
Linus LInd.

Det sägs att fler kockar ger en sämre soppa. Vi säger att
det blir en jäkla soppa när fler kockar tankar.

och tvåan. Vissa år har det nämligen
skilt tiondelar efter en dags körning och
vi ville få fram en mer distinkt vinnare.
Micke är först ut med F800:n och stannar klockan på 2 minuter och två sekunder vilket inte säger oss någonting
just då. När Mases som andra förare
ut stannar klockan på 1 minut och 56
sekunder med Rush 800 höjer vi däremot på ögonbrynen. Så stora skillnader
brukar det inte vara, framförallt inte när
Mases är helt ovan Rushen. –Det känns
som om jag kört den hela vintern, allt föll
på plats och det vara bara att hålla gas
och styra dit man vill ha maskinen, den
är extremt lättkörd. Säger Mases.
Just det där med lättkördhet brukar
inte säga någonting eftersom svårkörda
starka maskiner oftast är snabbare, i rätt
händer. I alla fall under våra BLS-test.
Arctic Cat F7 är ett lysande exempel på
en svårkörd stark värsting.
Jonas tar Yamahan och stannar klockan på 2 minuter och en sekund, vilket
gör oss fundersamma. Sällan eller aldrig har Yamaha spöat en Arctic, men i
år verkar allt vara omkastat. När Mases
tar Lynxen och får till en 1,57 tid så får vi
en liten föraning om vilka maskiner som
är hetast i år.
Vi kör igenom hela listan innan vi ger
oss iväg till långsamma sträckan.

Långsamma
Långsamma sträckan går också den i
vänstervarv med massor av knixiga kurvor och ett rejält gupp. Här krävs det
matta och effekt för att komma igång
5-11/12

Micke Ljungberg och Jonas Sjöström är utan tvekan två rutinerade skoterförare som kör massor av mil varje år. Jonas jobbar
med skoteruthyrning till vardags, medan Micke är professionell råttdödare på Anticimex.
Varmt vatten fryser snabbast. Testa själv.
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Ständigt med en telefon till örat körde Henrik Mases sträckorna mellan samtalen.
Att arrangera egen snöskotercrosstävling betyder mycket jobb, men Henrik hann
faktiskt med att köra sönder huvet på Arcticen också. Och så sägs det att män inte
kan göra flera saker samtidigt.
12

En öppen champagneflaska bubblar i 24 timmar.
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efter alla stopp i kurvorna. Vikt på maskinen verkar överlag vara irrelevant då
lätta maskiner genom åren fått stryk av
betydligt tyngre just här. Vi har sen förra
sträckan sett ett mönster i att Mases är
den snabbare av de tre och att det är
han som sätter rekordtiderna. Lite synd
då han är halvt Leksing (en person från
Leksand) och halvt Rättvikare, vilket
aldrig är positivt om man befinner sig i
Mora. Det hela vägs upp av Jonas som
är Malungsare bosatt i Transtrand och
Micke som är en vilsen halvsame som
flytt Funäsdalen för Stenis.
Mases är i alla fall snabbast och jag
lovar dig att det svider för dom andra
två som försöker hålla masken. Micke
tar Lynxen och stannar klockan på 1,08
och säger direkt att den känns fantastiskt bra och trygg. Mases tar Ski-Doon
och får till en 1,09 tid men är missnöjd
då han tycker den slår igenom och att
den inte känns riktigt harmonisk. Jonas
brottas med Yamahan och kommer in på
en 1,13 tid. –Vi kom inte riktigt överens
om om när och hur vi skulle svänga. Jag
tycker den styr dåligt i den lösa snön.
Pustar Jonas.
Vi avverkar den långsamma sträckan
utan att egentligen se vem som kommer
att ta hem årets BLS. Vi ser dock toppnoteringar från Arctic och Lynx på 1,07.

Tidtagarur, blyertspenna och ett
helt gäng med listor är några av
ingredienserna då vi kör BLS.

När man tror att tanken är full så kan
man få i den några liter till.

Snabba sträckan
Det är här man kan tjäna lite tid och det
är väl egentligen snabba sträckan som
påminner mest om en vanlig väl underhållen svensk skoterled. Leden är smal
och vi har varit noga med att uppmana
förarna att inte gena i kurvorna. Naturligtvis vänjer sig förarna vid farten och
banans sträckning ju mer dom kör och
de får därför att rejält gäng med testrundor först. Vi har placerat ut vakter längs
banan för att minimera några olyckor om
djur jägare eller någon vilsen vandrare
skulle komma in på vår avstängda oplogade skogsväg. I år har vi infört ett nytt
moment då den snabba sträckan också
har ett inbromsningsmoment längst bort
där förarna måste bromsa, vända runt
en kon, för att sedan åka tillbaka till samma ställe de startade. Vi fick på så sätt
en lite längre sträcka och därmed också
en större tidsdifferens mellan skotrarna,
eller vi hoppades i alla fall på detta.
Men av någon underlig anledning så
skiljer det inte så fruktansvärt mycket
dessa fem maskiner emellan trots att de
är av olika karaktär, vikt och tillverkare.
Först ut är Micke på Lynxen och klockan
stannas på 1,23. När det är Mases tur
på Lynxen kapas den tiden till 1,21.
Värt att notera är att Mases också tog
5-11/12

Ett genomsnittligt samlag är fem minuter.
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dagens andra snabbaste tid på 1,22,02
på Yamaha Apex. –Yamahan är extremt
snabb och trygg, trots att den styr ganska dåligt så känner jag mig trygg med
den. Med ett par andra skidor så skulle
Apexen vara betydligt snabbare. Avslutar Mases.

Sammanställningen
Vi packar ihop för dagen och skotrarna
styrs mot redaktionen igen. Vi är genomfrusna och förarna är trötta. Nu väntar
den obligatoriska BLS-middagen som vi
brukar intaga varje år. Kexchoklad i all
ära, efter en dag i skogen är alla hungriga. I vanlig ordning så orkar vi inte räkna fram någon vinnare denna dag utan
detta får det väntas med till dagen efter.
Stefan som är redaktionens ordningsman får räkna fram resultatet dels för
att han faktiskt närvarade på mattelektionerna, men också för att han har en
miniräknare.
Vi börjar väl bakifrån och eftersom vi
bara har fem maskiner så är det lika bra
att vi tar och räknar upp dem alla. Som
nummer fem i vårt test, kommer Yamaha
Apex, precis bakom och endast sex
sekunder efter fyran som blev Ski-Doo
800. Detta efter tretton minuters körning
vilket är riktigt imponerande då Yamahan
har dryga 50 kilos vikthandikapp mot
Ski-Doon som inte riktigt vill hänga med
i årets BLS.
På tredje plats dryga nio sekunder
före fyran blir Arctic Cat F 800 som
inte riktigt kom överens med årets testchaufförer trots att den känns som den
starkaste i gänget och bevisligen också
är lättast. Vi har då Rush 800 och Lynx
800 kvar och i vanlig ordning skilde det
endast tiondelar mellan ettan och tvåan.
På andra plats dryga sex sekunder före
trean men bara halvsekunden efter
ettan kommer Lynx 800. Eller satana perkele som Tapio
skulle ha sagt. Årets Lynx är en
riktig hit och fantastiskt genomarbetad samtidigt som den också ställer krav
på sin chaufför. Lynxen tar vad som helst
och är redo för riktigt hårda tag och
skulle ha en klar fördel om lederna varit
sämre. Men nu kör vi BLS som i år bjöd
på halvgropig och fina förhållanden. På
första plats hittar vi maskinen som med
sin lättkördhet och extremt välavvägda
chassie och drivlina Polaris Rush Pro
800, verkligen levererar. Vi säger grattis
till Polaris som fått stå tillbaka några år.
Årets småändringar i form av ny framvagn, spindlar och tunnel har helt klart
gjort sitt och har tillsammans med förbättringar i insprutningen skapat en maskin som verkligen är byggd för leden.
Grattis Polaris.
14
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Med hörselkåpor av
intercom-modell hölls
kontakten med varandra
under dagen.
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Finns i nya lokaler bakom Traktorcity i Öjebyn.Topp modern verkstad!
Eventuell is knackas bort och
all snö blåses av innan vägning.
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En halv miljon svenskar bor utomlands.
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kotern är familjens bäste vän men
även en livsstil. De flesta tänker
nog som jag, att livet skall kännas lätt att handskas med framför allt då
barnen är små, att finna ett verktyg som
underlättar för fina upplevelser. Ett enkelt
sätt att få inbringa livskvalitet en helt vanlig
eftermiddag eller en hel helg med, är just
skotern. Det brukar sällan vara problem
att samla familjer, nära och kära för ett
umgänge då en tur med skotern planeras.
Att vara uppväxt på en gård med alla
möjliga maskiner allt från grävmaskiner till
skotare och föräldrar vars intresse brunnit
för nötkreatur och travhästar, så har ledig
tid inte funnits över till ”lek”. Nej då, det
skall vara någon nytta med det man gör,
trampa runt i skogen, ut och träna hästar
eller ta hand om dyngan med mera. Med
andra ord, DET SKA SMAKA BLOD!
Kan där se likheter från filmen ”Den bästa
sommaren” med Kjell Bergkvist i huvudrollen som motsvarar min styvfar, där jag
är Annika och min äldre bror är Mårten.
Lek är bara till för de missanpassade som
inget har innanför pannbenet och vips där
fick skoteråkarna sig en känga, för de är
bara ute och roar sig. När jag blir stor får
jag välja själv tänkte jag ofta och lääänge.

Tundra time
I min ”Book of life” har jag nu kommit till
kapitlet ”Vuxen”, som jag ansåg mig bli då
jag blev mamma och därmed började fas
två i livets äventyr. Efter några år i Storstaden varvat med att hela familjen hängt
med runt på utlandsprojekt, då den andre hälften har sådant jobb så bestämde
vi oss för att flytta hem till Dalarna igen,
livet är liksom lite barnvänligare och enklare här och vi har naturen in på knuten.
Första vintern kom snön i massor, dags
att plocka fram Tundran. Ensam mamma
som man var då karln stack på ytterligare
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utlandsjobb
så hade jag min
andre partner, just det Ski-doo
Tundran. Då min arbetsdag var slut och
barnen hämtats från dagis var det Tundratime då vi åkte ut och intog korvmiddag
på ”kalv ön”. Barnen uppskattade våra
eftermiddagar och vi hade aldrig tråkigt.
Många gånger räckte det gott med att
bara ta en liten sväng med barnen runt
på gården och då gärna med snowracer
på släp då de turades om att åka, även
många av byns andra barn hittade hit för
åkturer. Då hela familjen var samlad och
vi skulle på utflykt så rymdes vi alla fyra
på Tundran som för mig har varit en kanonmaskin.

Åren går och Tez blir bara
äldre
Åren går och behoven ändras då barnen
växer. Tundran är numera överlåten till
bättre behövande vänner med småbarn,
några andra maskiner har passerat i vårat liv men idag är barnen tonåringar och
de tycker själva att de är nästan vuxna,
så hade de bara fått så skulle de tagit
skotrarna ut på egna äventyr redan nu. I
dag har vi en Ski-doo TNT alltså en lite
mera lekmaskin och en Yamaha Viking
som är en bra familjeskoter. TNT:n är givetvis grabbens favorit och han kör den
gärna på sitt vis (läs vårdslöst). Våra utfärder ser alltså nu mera annorlunda ut mot
när barnen var små. Då vårt smultronställe ligger i Idretrakten, närmare bestämt i
Storfjäten, åker vi helst dit för skoteråkning av högsta klass. Det blir en lagom tur
över fjället till Lofsdalen där våffelstugan
finns intill Lofssjön eller ner till byn där vi
gärna slinker in på Trappers restaurang.
Då man beger sig ut på tur över fjället är
man medveten om att lika snabbt som en
grisblink så kan dimman eller snöstorm
dyka upp. Det är ett hemskt obehag då
dimman är så tät att den kryper ända upp
i näsborrarna, det finns ingen sikt alls och

du får ångest att bakom din rygg sitter ditt
barn. Det är sådana gånger det är bra att
ha den lämpliga utrustningen till hands
som man ”läser” om det vill säga behovet
av nödproviant, gps, spade för att kanske
behöva gräva bivack, extra kläder med
mera står dig närmare än vad du tror. Det
är inte bara att köpa en snöskoter för att
bli en skoteråkare, men du är en bra bit på
väg. Är du inte rätt utrustad för de turer du
tänkt dig, kan det istället bli en obehaglig
upplevelse i stället för trevlig. Ett barn som
fryser är värre än att bensinen snart tar slut.
Det går ej att pruta på utrustningen om du
skall få den optimala upplevelsen.

Bra å ha saker för barnfamiljen
Extra tröja, sockor, långkallingar, vantar
och plastpåsar – varför? En unge är fidus
och kan när som helst ramla/trampa ned
i ett stöp eller liknande, därför plastpåsar
att stoppa fötter i för att hålla ifrån fukt om
skorna surat ned sig. En fäll i ren/fårskinn,
spade, givetvis lite ved, tändvätska &
tändstickor. En varm dryck ex. oboy/saft,
panik-macka, korv/hamburgare med tillbehör, kexchoklad. Vi vuxna gillar gärna den
varma glöggen som passar till det mesta.
Då barnen blir lite större så kan extra klädpackning förhoppningsvis minska men det
är alltid bra att ha med extra tumvantar då
det vanligaste är att frysa om händer för de
som sitter där bak. Även annat tänkvärt: Åk
aldrig ensam ut på skotertur var minst två
skotrar då allt kan hända. Ha stor respekt
för isen, är du det minsta tveksam över
isen undvik då hellre att åka ut på den.
En sista hälsning, var rädd om skinnet
på era barn skydda dem väl från kyla och
stark sol, en frostskada läker sällan helt.
Gå gärna in på www.vardguiden.se sök
på köldskador så får Ni riktigt bra info.

Kram på Er
alla från
tant Teza!

Detta är en vattentät hoodie som passar perfekt för vårdagarna på fjället.
Tröjan finns i antingen vitt eller svart
med tryck. Den består av ett 3-lagers
vattentätt polyester/fleece-material
med täta sömmar. På magen finns en
känguruficka med dragkedja.
Mer information hittar man på
www.sinisalo.com

Baffin Island som är den närmsta grannön till Grönland och ligger i nordöstra Kanada har fått ge sitt namn till
denna stövel. På ön har dom också sitt
testlabb och på så sätt har dom också
tyngd i sitt argument att den är ”Polar Proven”. Stöveln är lätt och uppges
hålla värmen ner till minus 40. Sulan är
gjord av gummi och har en sju-lagers
innersko med reflekterande aluminiumskikt och mjukt Thermaplush som innersta lager. Storlekar
finns från 37 till 41
och kostar 1.599
kronor. Mer information hittar du på
www.outletsnowmobile.se.
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Rindab är nu svensk distributör för spanska LUMA
med deras välkända högklassiga lås. Escudo 38 innehar
säkerhetsklass 3 och är ett
robust kättinglås med 10
skivlåssystem, omslutet av 3
millimeter tjockt härdat stål
med 12 millimeter schackel.
Låset finns i tre väl synliga
färger och kan användas till
bland annat din MC, ATV,
moped, släpvagnar eller snöoch vattenskoter.
Nyckeln till varje lås har en
personlig kod som krävs vid
kopiering. För att öka säkerheten ytterligare finns det
även flera olika låsankare i
sortimentet för att låsa fast
ditt fordon i väggen eller
i marken. Finns i färgerna
Grön, Lila och Orange. Priset
ligger på 845 kronor.

Denna rejäla handske heter Togwotee
och är gjord i GoreTex med alla dess
fördelar. Den har en vadderad översida och en praktisk gummiskrapa för
rengöring av glasögonen. Den är också
försedd med reflexband, muddförslutning och har flexibelt tyg över knogarna
samt läder i handflatan. Handsken finns
i färgerna blått eller svart och kostar
1.295 kronor.

Den fina aluminiumen går nu att få
klädd med kolfiber-look om man önskar
ett unikare och lite diskretare utseende.
Prisexempel komplett med lager, 10”
5-STAR Kolfiber kostar 1.595 kronor
och 9” Yamaha Kolfiber går på 1.495
kronor. Mejla till info@billetx.com för
mer information eller titta in på
www.billetx.com

GoPro som gör en av världens mest sålda och minsta sportkamera som filmar i
full HD, kommer nu med en helt ny modell, nämligen HD HERO 2. Den helt nya
modellen HD Hero 2 kanske ser ut som förut, men faktum är att den nästan är
dubbelt så bra! Några av nyckelförbättringarna är den dubbelt så snabba bildprocessorn och en mycket förbättrad prestanda under dåliga ljusförhållanden.
Förutom att filma i 1080p HD-video tar den också upp till tio stycken bilder på
11 megapixel per sekund. Den nya och enkla displayen ska vara så lätt att förstå att en instruktionsbok nästan är överflödig. –GoPro created a
new category of camera with the HD HERO back
in 2009, and it’s gone on to become one of the
best selling video cameras in the world, säger
Nicholas Woodman, GoPro’s grundare och chef.
–With these big shoes to fill, we invested massively in engineering the HD HERO 2 to be one of
the greatest, most versatile cameras of all time.
We think we’ve achieved our goal and we’re very
excited to see the content our customers around
the world capture and share with their powerful
new GoPros.
Nya HD Hero 2 har en rad nya funktioner som:
• 11 MP Sensor
• Förbättrad lins som gör bilden skarpare och bättre vid
mörka förhållanden
• 3,5 mm extern mikrofoningång
• Dubbelt så snabb bildprocessor
• Mini HDMI port
• Förbättrad och förenklad display
• Integrerad batterivärmare som gör att batteriet håller
längre vid mycket kalla förhållanden
• Led lampor på alla sidor som indikerar om kameran
filmar
• Förberedd för fjärrstyrning med fjärrkontroll (fjärrkontrollen kommer efter nyår)

Kameran kommer i tre olika utföranden HD Hero
2 Outdoor Edition, Motorsport Edition och Surf
Edition, vilka alla kostar 3.499 kronor. Mer information hittar man på www.iceman.se eller hos
närmaste återförsäljare.
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Vi har tidigare testat ett flytunderställ från Thermotic med gott resultat. Nu använder man samma teknik fast för att hålla värmen i utsatta kroppsdelar, nämligen
rumpan! Här kan man antingen sätta skyddet direkt på rumpan eller på skoterns
dyna. Sitt- och korsryggsvärmeskyddet används utanpå eller med fördel innanför alla typer av ytterkläder. Vi fann det skönast att ha skyddet innanför och med
ett underställ närmast kroppen, då det blir riktigt varmt. Man tänkte knappt på att
man hade värmeskyddet på sig och dom kardborreförsedda resåren såg till att hålla
skyddet på plats. Priset är från 275 kronor beroende på storlek, där medium/Large
som kanske passar dom flesta kostar 375 kronor. Skotersittvärmeskyddet monteras
direkt på skoterdynan och är enkelt att montera/demontera under förutsättning att
det är rätt storlek för dynan. Materialet gör att det värmer bra i både vått och torrt.
Finns i färgen svart och priset är 495 kronor. Mer information hittar man på
www.thermotic.se
Man tappar 75 hårstrån per dygn.
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2012 bjuder på en lysande nyhet från italienska Airoh. Hjälmarna Mirò XRP 600 och
Mathisse RS X Turn är försedda med fotoluminescensteknologi. Detta betyder att
hjälmarnas grafik absorberar dagsljus som sedan återges i mörkret och ökar chansen att du blir upptäckt i tid. Fotoluminescens innebär att ett material ”suger åt
sig” ljus för att sedan avge ljuset när det har blivit mörkt. Förenklat kan man säga
att det reflekterar solljuset med en fördröjning. 60 minuters dagsljus är tillräckligt
för att hjälmarna ska avge ljus under de följande 8–10 timmarna. Båda modellerna
är öppningsbara hjälmar med integrerade solvisir. Mirò har dessutom ett dubbelgodkännande för körning i både öppet och stängt skick. Mathisse RS X Turn finns i
svart, medan Mirò XRP 600 kommer i både svart blank och vit blank. Du hittar dessa lysande hjälmar hos närmaste Duells-återförsäljare.

50 År med Cat
Oavsett om man har grönt blod eller inte är
både denna bok samt film riktigt underhållande och lärorika.
I filmen får man följa med genom märkets
historia både i framgångarna på tävlingsbanorna, men också under dom tuffa åren
som slutade med konkurs. Här intervjuas
många av företagets profiler både nya som gamla.
I boken avhandlas mycket racing och dess profiler, men även standardskotrarna,
ATV och vattenfarkoster. Man får också se många prototyper, samt hur utvecklingsarbetet går till. Denna underhållning hittar du hos din närmaste Arctic Cat-återförsäljare.
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Med en extra lång spärrnyckel i kombination med ett litet spärrhuvud blir du stark
även i trånga utrymmen. Den extra långa 1/2” tätstegade spärrnyckel som Kamasa
Tools nu lanserar har en längd på hela 450 millimeter. Den har dessutom snabblossningsknapp för hylsan och är extra tätstegad med 72 tänder.
–Det gör att den endast kräver 5 graders rörelse, vilket också är en stor fördel i
trånga utrymmen. Verktyget är reversibelt med vred och har ett ergonomiskt utformat grepp med friktionsytor. Det är just den extra längden, den tätstegade spärrmekanismen och de små måtten på spärrhuvudet som gör det här verktyget så
unikt, säger Bert Lundmark.
Kamasa Tools version av detta verktyg har en stark spärrmekanism, det klarar vridmoment upp till 610 Nm.
–Vi har uthållighetstestat det i 50 000 cykler och valt material med stor omsorg.
Verktyget har en kromvanadiumkropp och spärrmekanismen är i härdat specialstål.
Se www.kamasatools.com för mer information.

Nya kåpor
Simmons flexi-skis finns från årsskiftet tillgängliga även för skandinaviska kunder.
Speedtech.se är nu både distributör och återförsäljare. Gen III 8” skidan är perfekt
för freeride, med dubbla styrkölar för kontroll även vid extrem skråkörning. GEN II
10” skidan, ultimat för den som behöver flyt! Perfekt på framtunga 4-taktare som
vill maximera sitt flyt i djupsnön. För mer information samt priser tittar ni in på
speedtech.se
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RP Glasfiber har tagit fram kåpor till nya Arctic Cat F, M, XF-modellerna. Man har
dessutom rutan i antingen glasfiber eller kolfiber, samt alla andra kåpor till dessa
skotrar. Priserna ligger mellan 600-1.600 kronor beroende på kåpa och material.
(Dekalerna på bilden ingår ej) Till crossmaskinen Arctic Cat Sno Pro 600 har man
sidokåporna, som då kostar 1.500 kronor styck. För mer information och priser tittar
ni in på rpglasfiber.com

Under en livstid går man totalt mer än fyra varv runt jorden.
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Min D250S Dual väntar på våren när den
ska monteras in i
husbilen. Nu kommer
jag att ha fulladdat
batteri när jag far till
mina fiskeställen.

Batterispänningen före laddning, den har 12,3V obelastat över polerna vilket indikerar att batteriet är halvladdat.

Fyrtaktarens intågande i skotervärlden har inneburit att vi ställer enorma
krav på våra batterier då alla snöskotrar med denna teknik är elstartade.
För att batterierna ska fungera tillfredsställande måste de också
underhållas.
Text&bild Affro Sundtsröm

A

lla fordon med elstart har ett batteri där energin som behövs vid
start lagras och många som startas manuellt har trots det ett batteri, man
kan alltså förenkla det hela och säga att
nästan alla motorfordon har ett batteri.
Detta innebär att vi fordonsägare måste
ta hänsyn till batteriets servicebehov och
ersätta denna viktiga komponent när
livslängden är förverkad. Moderna batterier är förseglade och helt underhållsfria, det sker ingen avdunstning och man
behöver därför inte hålla koll på elektrolytnivån och fylla på med destillerat vatten. Så länge som man kör regelbundet
med sitt fordon så sköter generatorn om
laddningen så batteriet är en komponent
som man ofta helt glömmer bort då den
bara gör sitt jobb år efter år.
Någon vanlig och regelbunden service behövs normalt inte och man kan
som regel köra upp mot 5 år utan att en
fundera på sitt batteri. Problem uppstår
kanske först när batteriet har tappat allt
för mycket av sin ursprungliga kapacitet
för att kunna starta fordonet och då byter man helt enkelt ut det mot ett nytt.
För att på rätt sätt fastställa att batteriet
är defekt räcker det inte med ett enkelt
konstaterande att motorn inte startar då
en korrekt felsökning krävs. Givetvis ska
man kolla upp var felet är innan batteribyte då det faktiskt kan bero på andra
saker när man saknar energi nog för
start. Först bör man ladda upp batteriet
med en modern laddare under tillräckligt
20

lång tid. Vilospänningen hos ett fulladdat batteri är 12,7V och har det 12,2V
är det endast halvladdat, vid 11,7 är det
helt urladdat och då krävs en längre tids
uppladdning innan full kapacitet uppnås.
Ett batteri bör aldrig bli djupurladdat då
det väsentligt förkortar dess livslängd.
Kan man inte uppnå korrekt vilospänning efter en längre tids laddning så är
batteriet defekt och bör bytas ut. För att
vara helt säker på att ett laddat batteri
med rätt vilospänning har fullgod prestanda bör man göra en belastningstest vilket man kan få hjälp med hos
en verkstad som säljer batterier och
arbetar med fordonsel. Klarar batteriet
testet och uppnår den specificerade
prestandan är det i gott skick och man
kan då fortsätta med felsökningen i fordonet. Generatorn ska ge en spänning
på eller något över 14,2V beroende på
årsmodell och hur avancerad reglering
den har. Ligger spänningen under 14V
när man håller lite högre varv än tomgång och ingen extra och allt för stor
förbrukare är monterad så har man fel i
laddningssystemet som måste åtgärdas.
Om man har en generator med låg
effekt och djupt urladdat batteri kan
spänningen vid ett test bli för låg eftersom uppladdningen tar med effekt än
vad generatorn kan leverera, därför ska
man testa reglerspänningen när batteriet
är uppladdat. Har man elektrisk extrautrustning som kräver mer effekt än vad
generatorn har över får man obönhör-

ligen problem med urladdning av batteriet, att då köpa ett nytt batteri löser
givetvis inget. Sedan är det viktigt att det
inte finns någon stor strömförbrukare
som ligger på när fordonet inte brukas.
Detta kontrolleras med en amperemätare som mäter strömmen som går ut från
batteriet när allt är avslaget.
Mer än ett par mA indikerar på att
något är fel och fordonet kommer att
tömma batteriet om det står oanvänt ett
antal dagar. Alla moderna fordon har en
liten strömförbrukning när de inte används vilket medför att de måste underhålsladdas eller få batteriet frånkopplat
vid längre stillestånd. Sammantaget är
det alltså en hel del som kan ställa till
problem och som kan få en att gissa
på batterifel när man inte får igång sitt
fordon. Men även om allt är precis som
det ska vara så kan man faktiskt råka ut
för ett urladdat batteri och det är dessutom minst lika vanligt hos moderna fordon som äldre. Problem kan uppstå vid
mycket korta körningar eftersom man
inte hinner återställa energin i batteriet
efter varje start. Dagens startmotorer
kan vara på flera kW och även om man
har en generator med stor överkapacitet
krävs det en viss körsträcka för att batteriet ska uppnå full laddning. Man kan
nämligen inte ladda ett batteri med hur
hög effekt som helst då man måste hålla
sig under den så kallade gasningsspänningen på 14-15V beroende på temperatur vilket ger att det krävs en viss tid

Stig-Helmers bil i Sällskapsresorna är en Messerschmitt KR 200.

för laddning oavsett hur stor generator
man har. Lägg sedan till ett flitigt brukande av den strömkrävande bränsledrivna värmaren som många av dagens
personbilar har tillsammans med den
minskade prestandan som ett batteri
får vid vintertemperaturer så är det lätt
att förstå varför bilen inte vill starta trots
friskt batteri och i övrigt väl fungerande
laddningssystem.
Det finns inte tid att ladda batteriet
mellan starterna och man har då inte full
energimängd i sitt batteri vilket leder till
startproblem. Lösningen är att kompletteringsladda med en nätansluten batteriladdare vilket inte är något nytt för oss
fordonsägare. Vi som har säsongsfordon behöver underhållsladda när vi inte
kör med det under ett antal månader och
är därför helt införstådda med att man
bör ladda sitt batteri. Man kan kort sagt
säga att man behöver en batteriladdare
om man äger ett fordon men numera duger det inte med en gammal modell som
man fått ärva av sin far, moderna fordon
kräver moderna laddare.

Smarta laddare, dagens
teknik ger stora fördelar
Dagens laddarteknik skiljer sig en hel
del mot de bilbatteriladdare som våra
föräldrar ägde för ett antal decennier sedan. Tidigare bestod dessa av en stor
transformator samt en likriktarbrygga
vilket är det enklaste sättet att bygga en
nätansluten laddare på. De genererade
en hel del värme och var relativt otympliga men den största skillnaden mot
dagens laddare är att de oftast var helt
oreglerade. De var byggda för att ge en
viss effekt och när laddningsnivån steg i
batteriet så gjorde även laddningsspän5-11/12

ningen det. Ett 12V batteri har sin så
kallade gasningsspänning vid 14,4V vid
rumstemperatur, 15v vid 0 grader och
13,8V vid plus 50 grader. Överskrider
man gasspänningen under en längre tid
så ”torrkokar” man sitt batteri vilket dels
kraftigt försämrar dess kapacitet samt
genererar farlig knallgas.
De äldre laddarna kunde alltså både
skada batteriet samt leda till farlig gasutveckling om man inte övervakade dessa
under laddning och avbröt när man uppnått gasningsspänningen. I praktiken
betydde detta att man kollade om batteriet verkade koka och då kopplade man
bort laddaren. De moderna intelligenta
laddarna är till att börja med uppbyggda
med så kallad primärswitchad teknik vilket förenklat kan beskrivas som att man
likriktar och sedan hackar ner nätspänningen i så stora bitar som man önskar
för att uppnå korrekt spänningsnivå.
Dessa laddare blir ytterst smidiga och
kompakta jämfört med sina föregångare
men den stora fördelen ligger i dess reglersystem. Genom att förse dessa med
digital styrning kan de programmeras till
att leverera precis det batteriet behöver
och risken för att passera gasningsspänningen är eliminerad.
De kan i detalj programmeras så
att man på bästa sätt kan ladda upp
batteriet oavsett grad av urladdning.
Naturligtvis finns det en del skillnader
mellan de moderna laddare som finns
att köpa i dag där maximal laddström
och kopplingen till pris som då finns är
den mest uppenbara. Men det skiljer
även på hur man bestämmer maximala
reglerspänningen som hos de mindre
laddarna väljs manuellt men de större
själva ställer med en temperaturgivare
som bör placeras vid batteriet. Laddning sker sedan i flera steg och beror
på det aktuella batteriets status. Även
recond samt avsulfatering finns med i
programmen. När korrekt spänningsnivå
för den aktuella temperaturen uppnås
övergår laddaren automatiskt till underhållsladdning med 13,6V spänning och
fortsätter i detta läge så länge som inte
batteriets spänning visar tecken på att
sjunka. Man kan alltså lämna sin smarta
laddare inkopplad hur länge som helst
då den ”tänkande” elektroniken helt själv
sköter om ditt batteri på bästa sätt.
Sedan har dessa ett i princip obefintligt rippel och ger en mycket fin likströmsnivå vilket tillsammans med den
säkra spänningsregleringen gör att man
utan risk kan ansluta den till ett modernt
fordon. En äldre laddare av de kraftigare slagen kan lätt döda en hel del av
den fordonselektronik som finns i dag,
5-11/12

använd aldrig en gammal hjälpstartare
till en nyare bil! Sammantaget är en
laddare byggd med dagens teknik ett
nödvändigt tillbehör för nästan alla våra
fordon, det är inte frågan om utan när
man behöver en sådan.

Ctek MXS 5.0 Polar, min
nya favorit.
Sedan en tid har jag använt Cteks nya
”snöskoterladdare” till de fordon som
behöver kompletteringsladdas. Den är
en kompakt och modern laddare som
trots sina små mått kan lämna hela 5A i
laddström vilket räcker för alla normala
behov. Namnet ”polar” anger att den är
mycket lämplig för användning i kallare
klimat med bland annat anpassat kablage och den har ett vinterläge som då

ger 15V reglerspänning mot normala
14,4V. Man får alltså själv bestämma
att batteriet är under 0 grader men det
är ingen risk att man gör fel här i Norrland under den mörka delen av året,
varmare än 0 blir det så sällan.
Laddaren är dessutom utrustad
med både recond samt avsulfateringsprogram vilket gör den helt komplett i
denna storleksklass. Som vanligt följer
det med förvaringspåse samt en anlutningskabel för montering på fordonets
batteri. Med denna kabel får man en
mycket snabb inkoppling när laddning
behövs. Att färgen är orange gör att
den inte försvinner lika lätt i snön när
mina trilskande skotrar ska igång i minus 30. Den enda nackdelen är att man
allt för ofta får låna ut den åt grannar
samt släktingar när deras fordon inte

Laddaren är i vinterläger eftersom batteriet är kallare än 0 grader. Nu börjar själva
“Bulk-laddningen” och den matar nu in 2,5A när reglerspänningen 15V uppnås.

Efter en tid har laddströmmen minskat till 1,8A vid samma reglerspänning, detta
visa hur väl laddarens elektronik fungerar.
En människa kan leva upp till 30 dagar på bara vatten.

vill starta, den är så populär när det är
riktigt kallt.

Fritidsfordon med batteri
Har du kanske en racebuss av något
slag och därmed lite mer speciella krav
på batteriets brukande och dess laddningsnivå, precis som de olika mobila
fritidsboenden som många har som sin
stora passion. När man har ett 12V batteri som strömkälla i sin båt, husbil eller husvagn konsumerar man hela tiden
utan att tillföra någon energi till batteriet
så länge som motorn med dess generator är avslagen. När man startar motorn
har man normalt ett skiljerelä som kopplar ihop bodelens batteri med fordonet
och då får man laddning via generatorn.
I början tar det urladdade bodelsbatteriet emot mängder med ström, en
tumregel är att ett batteri tar emot så
många Ah som det förlorat Ah, men när
större delen av kapaciteten uppnås kan
man få vissa problem. För att uppnå full
laddning behöver man som sagt 14,4V
vid rumstemperatur och många fordon,
speciellt äldre, lämnar inte det från generatorn. Sedan har man en del spänningsförluster på vägen till bodelens batteri vilket ytterligare sänker spänningen
över batteriet.
Sammantaget medför detta att bodelens batteri aldrig kan uppnå full laddning även om man kör en längre sträcka
och det kan innebära rena katastrofen
om man har tänkt sig en fin tv-kväll i sitt
mobila hem när batteriet plötsligt tar slut.
Lösningen är en DC/DC-laddare som
med dagens fina halvledarteknik ger korrekt spänning till bodelens batteri. Ctek
har en sådan som heter D250S Dual
och den är en mycket enklare lösning på
problemet med låg laddspänning. Som
vanligt med Ctek-laddare sker laddningen i flera steg och den är försedd med
temperaturmätning av batteriet och är
därmed helt automatisk.
Den startar så snart som generatorn
börjar ladda då den känner av den
ökade spänningen och ersätter därmed
skiljerelät och det finns ingen risk att
bodelen kan konsumera av fordonets
batteri. Den maximala laddningsströmen
med enbart C250S Dual är 20A men om
man kompletterar med Cteks ”Smartpass” så kan all effekt som generatorn
klarar av att leverera mata bodelens batteri. Laddaren har dessutom en ingång
för solcell och gör inkoppling av dessa
mycket enkel och ersätter helt den annars nödvändiga regulatorn för solcellen. En komplett lösning för alla som vill
ha så bra laddat batteri som möjligt i sitt
mobila boende.
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Det var en dag, en sån här helt vanlig dag.
Av: Kalle ”KJ” Johansson

V

aknade vid 8-tiden på morgonen
med tårta och kaffe på sängen.
Vanligtvis blir det väl havregrynsgröt med honung, men fyller man 30 så
får det väl gå bra med tårta med. Fick
en SPOT i present av Vera som är riktigt bra att ha i nödsituationer, eller om
man bara vill meddela att man är sen
på grund av haveri eller nåt och inte har
täckning på telefonen.
Har även införskaffat en Airbag-ryggsäck från Back Country Access, så man
med ett drag i handtaget kan blåsa upp
en stor luftkudde som håller en vid ytan
om man skulle hamna i en lavin.
Låg och drog mig lite efter tårtan innan jag klev upp. Det var halvmulet väder
men det hade snöat lite över natten. Jag
såg solen skymta till genom molnen på
några ställen men det var långt ifrån klart
väder. Fick några sms från diverse folk
som undrade om jag skulle komma ut
och köra idag.
Var lite tveksam då vädret inte var det
bästa och snön inte skulle vara sådär
tokbra. Men jag var lite nyfiken på hur
skotern skulle gå då jag pillat lite i den
dom senaste dagarna.
Kollade snabbt igenom lite mail, vad
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dom som jag själv ville i alla fall, gick från
standard 85 gram till 91 gram.

Dyr soppa?
som händer på Facebook och väderprognosen.

Högljutt
Jag fick på en Boondocker HiJacker 2.0
box för nån vecka sedan och jag har
även byggt ett 2 1/4 tums avgassystem
hela vägen från turbon, raka rör till mina
grannars förtret!
Då det blir rätt varmt där inne har jag
även lindat grenrör, turbo och hela avgassystemet med avgasbandage för att
få ner temperaturen under huven. Är
ännu på min första rem och har över 100
mil på mätaren, så det är rätt bra betyg
då vissa skotrar äter en handfull remmar
på dom milen.
Det vart betydligt mer att åka med på
en gång, men den övervarvade lite smått
med standard variatorbestyckning. Lat
och snål som man är så har man ju inte
beställt nå nya grejor till variatorerna,
men någonting måste göras åt dom i
alla fall.
Fick bli att svetsa på lite extra vikt på
ramperna och jag hittade även en fjäder
med lite högre starttryck än standard,
som säkert skulle bli lite roligare. Helt
snyggt blev det väl inte, men jag fick till

Vi möttes upp vid 10-tiden på skoterverkstan för att hämta våra skotrar.
Andrew och Adam var lyriska för att få
komma ut och köra efter att ha tillbringat
hela veckan i verkstan.
Jag skruvade på ett fäste till GoProkameran på mitt spadskaft, funkar bra
att ha den stickandes upp från ryggsäcken när man kör.
Lastade skotrarna och åkte och tankade. Fy vad soppan blivit dyr nu för tiden!
9,40/L för premium 91oktan. Tur man
har tankkort för märkt premiumsoppa så
det bara bara kostar 7,80/L.
Då vi inte var ute tidigt nog var parkeringen rätt full då vi väl kom fram till
stället vi skulle köra på. Men skoterleden
såg rätt hård ut så jag backade upp på
den en bit och Adam följde efter.
Adams back hade slutat fungera på
skotern så han krokade fast den i min
pickup och körde fram så skotern landade på backen.

Ut på äventyr
Vi begav oss upp efter leden som går
upp till några kalhyggen och sedan fortsätter upp genom brant skogsterräng.
Det såg ut som ett slagfält där leden går

Måndag är den dag som är vanligast för att begår självmord.

upp genom skogen, med meterdjupa
isiga diken efter att ett 20-tal skotrar
spunnit sig upp. Vi hittade en ny väg upp
för att undvika att gå genom detta slagfält. Rätt skoj att leka Chris Burandt för
ett tag och mejsla sig mellan träden och
hitta nya vägar hela tiden, men jag hade
blivit rätt less på att köra denna terräng
varje dag. Väl uppe genom skogen öppnar det upp sig till ängar på sluttningen
med några enstaka julgranar. Även solen
tittade fram lite mellan molnen just då vi
kommit ut från skogen så vi körde upp
till några små dropp som jag ville testa.
Stoppade på 2 GoPro-kameror innan
jag begav mej utför och snön kändes riktigt härlig, 25 cm kall pudersnö ovanpå
lite kompaktare men ändå rätt lös snö.
Jag laddade över klippan och landade
sedan mjukt i ett stort moln av snö,
lade ner skotern för en djup lång vänstersväng och snön vällde över huven.
Helt obeskrivlig känsla när man är helt
uppslukad av snön och inte kan se eller
knappt höra något genom hela svängen.
Uppe på höjden är det väldigt kuperad
terräng med enstaka träd, öppna ängar,
små sjöar, raviner, små klippor. Ja, ett
riktigt drömlandskap för att hitta hopp
och ställen att leka på. Ena stunden kan
man träffa på 20 andra skotrar på en liten sjö och nästa stund är man helt själv
på en helt orörd äng med en massa kul5-11/12

Det dagliga testet av vingarna
på Vildkatten.

Lastar av 1100an på skoterleden.

Såhär gör man om man inte har back
på skotern och är lat...

Sätter upp lastrampen till mitt sleddeck
på pickupen så jag kan lasta skotern på
morgonen.

Dubbel skidres dubbel glädje!

Har man ett dekal kit från Hightech Redneck (HTR) designs så behövs verkligen
denna varningstext

Vem sa att det inte var roligt att laga mat. Med en spis på 250hk är det riktigt skoj!
5-11/12

Raka rör på spisen gör matlagningan så mycke roligare. Lindat rör för jämn och fin
temperatur så inte maten bränns vid under hög belastning.

År 1800 var London den enda staden som hade mer än en miljon innevånare.
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lar. Arctic 1100:n går som en dröm med
1,5bar i laddtryck (22psi) och känns inte
alls så tung längre.
Den ena GoPro-kameran hade jag
fäst uppe på sidokåpan med en sugkopp
och den andra hade jag på spadskaftet
i ryggsäcken. Då det var dags att åka
hemåt skulle jag packa ner kamerorna,
då upptäckte jag att kameran på sidokåpan var borta! Jag och Adam åkte och
letade ett tag där vi misstänkte att den
kunde ha fallit av, men det var som att
leta efter en nål i en höstack, så vi fick
ge upp.
På kvällen kollade jag igenom materialet på den andra kameran och kunde
se på ett ungefär var den ramlat av. Det
var inte så konstigt att den lossnade då
halva styret skrapade i snön när jag gled
på sidan utför en backe. Väl hemma väntade Vera med middagen som bestod av
en saftig stek med klyftpotatis. Vi åkte
upp dagen efter och hittade kameran
snabbt just under snön.

Svänga?

Varför har Adam så många skruvar i sin verktygslåda då ändå ingen passar?

Pumpen

Handtaget till spaden sticker
upp en bit ovanför huvudet,
vilket gör den perfekt att montera GoPro-kameran på.
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En annan grej med det nya chassit som
stört mig lite är styrradien som bara är
cirka 16 grader mot 25 grader på det
gamla chassit. Känns som man får vrida
styret så mycket innan skidorna hänger
med, speciellt då man ”sidehillar”.
Jag har flyttat in mina styrstag cirka
20mm på styrspindlarna och slipat ur
styrstoppen lite mot A-armarna för att få
lite mer styrvinkel. Går säkert att köpa
nya dyra styrspindlar med, men varför
då man enkelt kan bygga om själv. Har
inte hunnit testa den nya styrningen
ännu men har på känn att jag får byta
ut mina grymt tungstyrda och aggressiva
C&A-skidor mot antingen 8” Slydog eller
SLP-skidor.
Håller för tillfället på att bygga ihop en
ny huv då det verkar dröja innan några
lättare alternativ är tillgängliga. Jag använder sidorna från originalhuven och
bygger bara ihop en centerdel av aluminiumplåt från en gammal bandtunnel.
Jag borde få nåt pris för återanvändning
av material snart.
Lysena skippar jag helt och bygger
en fast konsoll upptill som håller mätare,
ruta och ett koniskt luftfilter. Sidorna
kommer sedan att vila på den fasta konsollen och vara skruvade baktill och ev
stroppar fram.
Hur snyggt det kommer att bli återstår
väl att se men funktion före utseende.

Några dagar tidigare hade vi varit uppe
på samma ställe fast längre in åt andra
hållet. Jag körde min 800 turbo denna
De 13 röd-vita strecken i USA’s flagga står för de 13 ursprungliga staterna.
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dag och på vägen tillbaka så dog skotern helt plötsligt. Soppatorsk var första
tanken men efter en snabb titt så såg jag
att jag hade halv tank kvar. Inget bränsletryck alls syntes men den tände till lite iaf
när jag drog i snöret. Som tur var hade
jag långa kablar till bränslepumpen så
vi kunde testa den genom att ta ström
från Grants 12V-uttag på sin skoter. Inte
ett liv i pumpen. Är dessutom en specialpump som klarar högre tryck och kan
monteras utanför tanken då dom vanliga
läcker lite vid högre tryck. Var bara att
lämna den på stället då det inte fanns en
chans på jorden att bogsera ut den från
där vi befann oss.
Dagen därpå dubblade jag upp med
Tyler på min 1100 med en reservpump.
Det går att ha rätt så skoj med 2 på
skotern och köra långa skidres då man
har lite extra att åka med! Pumpen var
snabbt på plats men då det var en vanlig
pump så fick bränsletrycket skruvas ner
rejält för att den inte skulle läcka.
Eftersom min 800a är lite av ett specialbygge och bränslepumpen som jag
tidigare kört med är av en typ som kan
monteras utanför tanken pga att hålet till
tanken är för litet för att få ner pumpen
genom.
Ingenting är omöjligt! Bara för att det
inte skulle gå eller vara väldigt krångligt
så bestämde jag mig för att försöka fiska
ner en pump i tanken och montera den
där istället så jag inte behövde beställa
en ny pump.
Jag kan säga det var inte lätt för att
inte säga nästan omöjligt att med 2 najtrådar, skruvmejslar och andra tillhyggen
försöka rada in pumpen på rätt plats, få
på slangen och skruva fast den.

Team Route 99 motorsports gör
sig redo för lastning.

Gamla bettan kan ännu flyga.

Teknikens under
Fick en Iphone i present av en polare
som tyckte min gamla Sony Ericsson
var lite väl gammalmodig så nu är man
helt bortkopplad från omvärlden tills man
lyckats lista ut hur den funkar. Har lyckats ta några bilder med den iallafall men
får inte kommunikationen att funka riktigt
till datan.
Att ringa är ju en hel vetenskap för att
inte tala om att skriva sms medans man
kör bil. Med gamla bettan behövde man
inte ens släppa blicken från vägen men
det går inte längre utan knappar. Några
Apps behövdes inte heller då man behövde en ficklampa eller så. Nog var det
bättre förr med snurrskiva på telefonerna och plåtskidor på skotrarna.
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30 procent av vattenförbrukningen i ett hushåll är den som används för att spola i toaletten.
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Mellan dessa lägen kan man justera storleken på KORi och maximalt går det i 38 liter om man har storlek large.

Ryggskydd och
ryggsäck i ett.
Av: Stefan Sund

A

tt kombinera olika funktioner och
få flera användningsområden för
samma pryl underlättar våran
vardag, se bara på mobiltelefonen. Om
jag ändå måste ha med mig en ryggsäck
på skoterturen vore det väl utmärkt om
den även fyllde samma funktion som
ett ryggskydd! Precis så fungerar den
svenska uppfinningen från KORi.

Mjukt skydd
När skyddet är i sitt grundläge ser det
ut som ett vanligt ryggskydd som man
har under skoterkläderna, även om
axelremmarna påminner mer om dom
hos en ryggsäck. Skyddet är mjukt och
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följsamt, där det skyddande materialet
D3O Viper PRO påminner om känslan
hos Tempur, vilket borde kunna absorbera en kraftig smäll riktigt bra. Själva
ytmaterialet känns även det riktigt stryktåligt och hålls enkelt rent med hjälp av
en fuktig trasa.
Det riktigt fina och det som skiljer
KORi från andra skydd är alltså kombinationen av ryggskydd och ryggsäck.
Den finns i tre olika storlekar S, M och
L, vilka rymmer mellan 30 och 38 liter.
Här väljer man storlek efter sin kropp
och inte efter hur mycket packning man
vill ha med sig. Storleken går dessutom
att justera ytterligare beroende på hur
mycket man vecklar ut den genom att
öppna vissa dragkedjor och remmar.
För att uppnå maximalt skydd bör man
bära KORi nära kroppen som ett nor-

malt ryggskydd och sedan använda den
som ryggsäck när man kört färdigt för
dagen. Men något skydd är ju bättre än
inget så naturligtvis kan man även ha det
utanpå jackan som en vanlig ryggsäck
och ändå ha ryggen helt okej skyddad.

Som ett Kinderägg
Som ett ryggskydd tar KORi ingen extra
plats, utan smiter åt runt kroppen på ett
bra sätt där eventuella justeringar görs
med hjälp av axelremmarna. Över bröstkorgen sitter ett spänne precis som på
en ryggsäck och runt midjan spänner
man det med hjälp av rejäla elastiska
band försedda med kardborre, ungefär
som ett njurbälte. Närmast kroppen har
skyddet ett nättyg vilket ska se till att det
inte blir för svettigt.
Som ryggsäck har inte KORi alla dom

finesser som man kanske är van vid hos
en dyr ryggsäck, vilken ofta har många
smarta förvaringsfack och fästen för
spade med mera. KORi är lite enklare i
sin utformning och man får nöja sig med
ett stort förvaringsutrymme som enkelt
går att justera efter hur mycket packning
man har. Själva återslutningen av locket
på väskan består av en dragsko och en
kardborrelåsning. Då denna lösning inte
är 100 procent tät, kan snö leta sig ner
om man konstant doppar ryggsäcken
längs långa pudersvängar, vid vanlig
ledkörning är detta däremot knappast
ett problem.
I det stora hela är KORi en vettig och
bra uppfinning som gör livet lite enklare.
En sak mindre att tänka på när man ska
ut med skotern är alltid välkommet.
www.kori.se
5-11/12

Som kamera att ta bilder med
står man med fördel still då
knapparna sitter på höger sida,
vilket innebär att man måste
släppa gasen.

Är det dags att köpa
nya Goggles, varför
inte köpa ett par med
en inbyggd kamera.
Av: Jesper Eliasson

S

ummit Series 335 HD720P är ett
par goggles som liknar alla andra till utseende, men har en stor
skillnad och det är att dessa innehåller
en inbyggd kamera.
Linsglaset är anti-fog behandlade
för att slippa imma på insidan och en
Iridiumbeläggning på utsidan för att ge
ett behagligare ljusinsläpp. Linserna är
tillverkade av ett material som är både
slitstarkt, slagtåligt och har ett 100 procentigt UV-skydd.

En kamera för alla
Är dina Summit Snow Goggles med på
dina äventyr i vintervädret så får du även
tillgång till en kamera som ger möjligheten till att både filma och fotografera.
Det här är en kamera även för den
otekniske när det bara finns två knappar. På höger sida om glaset sitter båda
knapparna placerade. En för att välja
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om du ska fotografera eller filma och
den andra för att starta eller stoppa.
Svårare än så är det inte att få chansen att visa sina äventyr för till exempel
polarna. Kollar man på filmklipp från ett
par Summit Snow Goggles får man en
häftig inlevelse, eftersom kameran filmat precis där den som haft glasögonen på sig tittat.

Innehåll
Den lilla kameran innehåller ett 136
graders vidvinkelobjektiv, kameraläge
där du kan fota med fem megapixlar, videoläge som filmar i HD720p med upp
till 30 bildrutor per sekund, en mikrofon
med bra ljudkvalité och på så sätt fångar
allt som händer. Efter våra tester med
Summit Goggles blev vi imponerade av
både bild- och ljud-kvalité. Filmklippen
blir skarpa trots dåligt ljus och ljudkvaliteten blir riktigt bra.
Under konstant filmning räcker batteriet i 1,5-2 timmar och detta tack
vare det uppladdningsbara litiumbatteriet som medföljer vi köp av Summit
Snow Goggles. Kameran kan laddas
direkt via glasögonen utan att behöva
ta ur batteriet. Det enda man behöver
är den medföljande high speed USB-

kabeln och en strömkälla att koppla
den till. Det medföljer ett 4 GB Micro
SDHC-kort men kameran klarar av ett
minneskort upp till 32 GB.

Testa brillorna
Om tanken är att Summit Goggles ska
ersätta dina gamla glasögon, ska du se
till att testa dem på din crosshjälm och
ditt ansikte innan du köper dom. Detta
på grund av att passformen är olika från
hjälm till hjälm, då tekniken som sitter i
Summit Goggles tar upp lite extra plats.
Det finns dock en liten finess som det
inte står något om i manualen. Det går
att fälla ut elektroniken så att det enligt
tillverkaren ska passa alla hjälmar. Men
för att ta det säkra för det osäkra, testar
du givetvis detta innan köp.
Känner man att det är dags för nya
goggles och alltid vill ha en kamera
tillgänglig är denna produkt något att
spana in. Kanske man får möjlighet till
att fånga några roliga händelser på sina
filmklipp under vintern och slipper ångra
att man inte tog med sig en filmkamera.
Summit Series 335 HD720P finns i
två olika färger, svart eller vit och kostar
2.395 kronor. För ytterligare information
besök www.liquidimage.se.

Vi gör slut på 50 toalettrullar per person och år.

Det står inget om det i manualen
men är en finurlig finess som gör att
glasögonen passar hjälmen. Fäll ut och
fram elektroniken så blir det enklare att
få plats i hjälmöppningen.

Skanna QR koden för att se resultatet
av filmningen.

SUMMIT SNOW GOGGLES
Pris:
2.395 kronor.
Batteritid: 1.5-2 timmar
Batteri:
1200mAh
Pixlar:
5 megapixlars kamera
Bildkvalite: 2592x1944
Filmkvalite: 1280x720, HD720p
Minneskort: Upp till 32 GB
Linsvinkel: 136 grader
Ljud:
Inbyggd mikrofon
Vikt:
240 gram
Färg:
Svart och vitt
Hemsida: www.liquidimage.se
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För mig har alltid kolfiber haft något magiskt
och en spännande gloria över sig.

Vattenbadet förbereds, tempen måste
vara mellan 26-30 grader, antiskummedel hälls i karet som är svenskt och tillverkat i Finspång.

Nu är det dags att skära till bäraren
som taggas i kanterna för att inte
skrynkla ihop sig.

Av: Hasse Larsson

N

är jag började bygga min utställningsbil, så var det för mig
självklart att det bygget skulle
innehålla mycket kolfiber. Det blev 52
delar med äkta kolfiber och massor med
klarlack.

I solsken är kolfiber bättre
än sex
När jag började med projekt Xtreme
Rush 800 Pro R så var det självklart
med kolfiber, men nu krävdes det en annan teknik för att det skulle fungera på
en snöskoter som vibrerar och skakar,
samt har svåra plastmaterial för en bra
ytbehandling. Efter några dagars letande och tips från mina kontakter inom
bilbranschen så hittade jag Christian
Petersson i Linköping. En vecka senare
satt jag i bilen som då var full med delar
från min Rush som kanske skulle ytbehandlas med kolfiber. Jag skriver kanske, eftersom jag alltid har fruktansvärt
höga krav och älskar kvalité. Kan redan
nu säga att bilen hem var tom! Christian visade mig några produkter och sin
egen mc, den hade en hel del kolfiber
där till och med bromsoken var kolfiber!
Mobilen ringer och det är Christian
som berättar att mina prylar till Rushen
är färdiga. När jag kommer dit är det en
dag med sol och blå himmel. Går snabbt
in i verkstan och börjar bära ut tanken
och de andra prylarna som är så vackra
i solskenet. Otroligt djup i klarlacken och
galet hög kvalité i varje detalj.

Det är en utmärkt metod för att dekorera
mycket komplexa detaljer som inte går
att dekala.
Allt går att behandla aluminiumhjul,
bensintankar, plastdelar, gevärskolvar,
motordelar, bromsar, snöskotrar och allt
går dessutom att kombinera med lack.
För cirka 10 år sedan började man att
jobba med detta inom styling till bil och
mc i USA. Lite senare kom tekniken
till Tyskland och det är i Tyskland som
Christian har utbildat sig inom denna
ytbehandlingsteknik. Han har hållit på
med detta i cirka 1,5 år på sitt företag
Designchrome och är ensam i Sverige
med tekniken. Tidigare har Christian
en lång bakgrund inom showlackering
för bil och mc. Det finns över 700 olika
mönster att välja på, även om kolfiber är
min personliga favorit.
www.designchrome.se

Bäraren läggs nu i vattenkaret och
sprutas därefter med ”aktivatorn” och
snabbt ner med produkten som ska ytbehandlas, den ”doppas” mellan 1 till
5 minuter.

Klarlacken som Christian kör med är
samma som Volvo använder vilken tål
att böjas. Alla delar klarlackas cirka 3-4
gånger med mellanslipningar!

Produkten flyttas nu till ett annat kar
där den spolas ren med vanligt vatten
så allt överflöd försvinner.

Nya möjligheter för skotern
Allt som glimmar är inte guld och tro det
eller ej så är detta inte äkta kolfiber, även
om det kan lura vem som helst. Tekniken
kallas VattenTransferTryck och har använts i över 25 år inom industrin i Asien.
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Plastdelar som är feta ”flammas”, vilket
tränger ut och öppnar porerna innan
det läggs en speciell plastgrundfärg.
Delen kan lackas med en underton
beroende på kundens önskemål gällande färgval på slutresultatet.

Klart och dags att återmontera på
snöskotern!

Finland är det land där det dricks mest kaffe per innevånare.

Därefter blir det torken för allt utom
gevärskolvar som måste lufttorka.
5-11/12

gången jag körde den i USA då den var
betydligt piggare och rappare då. Dryga
115 hästar ska den fina E-tech 600:an
leverera i inkört läge men har fantastiskt
snällt ställda variatorer eftersom den är
ämnad för att smygas med i skogsterräng. Den extremt smala framvagnen
(81cm) gör att den här maskinen slinker
emellan där den 17 centimeter bredare
RMK:n fastnar. Just denna smygning
är den här maskinen byggd för och jag
törs säga att Extremen är världsbäst på
denna uppgift. Detta i kombination med
att den också har nog med motor för att
sedan orka få ordentligt med snurr på
mattan för att också fungera skapligt
vertikalt. Men det som skulle bli denna
maskins absoluta styrka har blivit lite av
en besvikelse. Det är motorpaketet jag
pratar om, eller egentligen inte. I och
med att BRP har valt den milda variatorbestyckningen så är den mer vettig än
underhållande och jag fattar hur BRP
tänkt och kan hålla med om att dom är
rätt ute. Det här är en maskin som ska
ha ett mjukt ingrepp för att ”smyga”
iväg och en vettig bränsleförbrukning
då vi tror att den är ämnad för yrkesfolk inom rennäring och skogsvård med
mera. Men då jag är lite rädd för renar
och inte har någon skog så tycker jag
att den mer skulle passa den stora massan genom att helt enkelt få lite bättre
förutsättningar på variatorsidan, vilket är
enkelt ordnat. Hur vi grejade detta kan
du kolla genom att bläddra till sidan 40
där vi avhandlar våra långtestare. Men
här jämför vi en standard RMK 600 mot
en standard Tundra Extreme.

Elstartad och backväxlad

Att två till synes lika maskiner kan vara så olika,
men ändå bra till samma sak, och ändå inte!
Vad ska man välja?
Text:Björn Friström
Bild: Stefan Sund

L

össnösegmentet är inte längre
så självklart som man kan tro. Nu
finns det maskiner i olika längder
och med olika egenskaper och denna
klass är numera indelad i flera olika. Vi
har allt från hybridsläktet till de mer extremanpassade freeridemaskinerna och
slutligen de rena lössnöskottarna. Ja
just ja, vi har ju också Ski-Doos säregna
Tundra Extreme som skapat en alldeles
egen kategori som vi kan kalla Crazy
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Lapplander eller nåt. Men hur crazy är
den egentligen och hur ter den sig mot
en renodlad lössnömaskin med samma
längd och storlek på motorn? Just detta
kunde vi inte vänta på att någon skulle
ta reda på före oss utan vi drog på oss
skotertrasorna och gav oss ut i snön för
att en gång för alla ta reda på fakta. Med
oss hade vi förutom en Tundra Extreme
med 1 mil på mätaren också en sprillans
RMK 600 155 av senaste modell.

Idag hittade vi snö strax norr om Orsa
och terrängen bestod av en del myrmark
varvat med tät skogsterräng, ett perfekt
landskap för att hitta för och nackdelar
med dessa maskiner. Cirka 70 centimeter snö och en ordentlig botten gjorde
det lättframkomligt men ändå säkert från
stubbar och andra jävligheter som lurar
under snön.

Inte så crazy
Ski-Doo Tundra Extreme är faktiskt inte
så crazy som vi påstod utan snarare en
snäll maskin som nu har kommit till sin
fulla rätt då den har en motor som har en
chans att göra sitt jobb utan att kännas
slö. Jag är ganska säker på att denna
maskin var annorlunda kallibrerad första

Man hör sämre efter man ätit sig riktigt mätt.

Chassimässigt är Tundran en dröm, och
en mardröm. Jag nämnde förut att den
är världsbäst på att ta sig fram i trång
miljö och jag kan väl vidareutveckla
detta. Jag har egentligen aldrig kört en
maskin som svarar så bra på viktförflyttning som den här maskinen. Detta är
i de flesta fall bra om man är en aktiv
förare. För du ska vara aktiv för att köra
denna snöskoter. Minsta lilla du sitter
eller står och slöar så väljer maskinen
att åka dit den själv vill. Lika mycket så
svarar den på dina instruktioner. Väljer
du att lägga vikten på vänster fotbräda
så svänger maskinen obönhörligen till
vänster oavsett hur terrängen lutar. Du
måste nästan tona ner din aktiva körning
lite eftersom du annars riskerar att välta
när du inte har farten uppe. Nackdelen
är att Tundra Extreme är den sämsta
ledskoter du kan tänka dig och mer än
gärna gör sitt bästa för att kasta eller
välta av dig när du minst anar det. Du
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ska ha klart för dig att det här är en riktig
specialare som gör det den är ämnad
för, inget mer. Som allroundmaskin är
Tundra Extrem riktigt dålig, tro inget annat. En sak är verkligen värt att notera
och det är att den är elstartad, och har
en back som fungerar att backa med.
Tacka den uppflippningsbara bakdelen
på boggiskenorna för det. Det är för
övrigt sällan man kan använda backen i
lössnön, vilket utan tvekan fungerar på
denna extrema Tundra.

RMK 600
En 600-kubikare är vettig då den är
snäll och har en bra tillförlitlighet men
kan också kännas lite slö i en lössnömaskin. Man får helt enkelt anpassa sig till
den mindre effekten en 600 bjuder på
i jämförelse med en 800, och hög fart
är alltid en vän i snön. Jämför vi RMK
600 med Tundra Extreme så är den
betydligt rappare och mer avsedd för
nöjeskörning. Jämförelsevis är Extremen
slö och sävlig. Vid ett sedvanligt ovetenskapligt 200-meters dragrace i lössnön
blir Tundran rejält bakom och förlorar
säkert med 40 meter. Det mesta beror
naturligtvis på variatorbestyckningen då
båda maskinerna är lika starka och av
nästan samma längd (154 tum Tundran
155 tum RMK) men RMK:n har också
lite mer att skotta med i och med sina
61 mm kammar (mot Xtremens 57 mm)
RMK:n är kursstabil och känns inte alls
lika vinglig som Tundran i lägre hastigheter. RMK:n är bättre då vidderna bjuder
in för riktig surfning då den har ordentligt
med tryck i maskineriet och tillåter riktigt
trevlig surfning samtidigt som den också
kliver upp på snön när mattan får upp
farten. RMK:n är också lyhörd på olika
kommandon från föraren, men på ett annat sätt. Den är extremt välbalanserad
och kräver egentligen ingen inkörning.
Den är inte lika lättsvängd som Extremen i lössnön, men kompenserar detta
att vara lättkörd och lyhörd då det gäller
kommandon från föraren. Den känns betydligt bredare mellan skidorna av en naturlig anledning och är så otroligt mycket
bättre som allroundmaskin och klättrare
än Tundra Xtreme. Som smygare och
boondocker i skogsmiljö får den däremot stryk av den smala Ski-Doon, med
hästlängder.

Så lika på pappret men så olika i verkligheten med två totalt olika personligheter och användningsområden. RMK:n är utan tvekan den mest allround av de båda och passar allmänheten bäst. Tundra Extreme är konstig, underlig och faktiskt helt fantastisk, så länge man använder den till vad den är till för.

Tundrans fotsteg lämnar mer att önska då det gäller snöevakueringen och
krävde att man rensade dessa manuellt
mellan varven.

RMK:n har bra evakuering för snön
då vi under rådande förhållanden inte
hade problem med packad snö på fotstegen.

RMK 600 155 är en perfekt lössnömaskin avsedd för låglandet och har även en del
allroundegenskaper i sig. Glöm dock aldrig att detta är en lössnömaskin.

Ledkörning
Då dessa två är ämnade för lössnön är
det väl knappast intressant att köra dom
på leden? Men emellanåt så får man bita
ihop och transportera sig på det hårda
underlaget för att ta sig dit man ska.
Som vi redan misstänkte, är bredare
5-11/12

Kungen i skogen heter utan tvekan Ski-Doo Tundra Extreme då det här är maskinen som tar sig fram överallt trots
att snön är djup och det är trångt.
Porn.com såldes för 9.5 miljoner dollar 2007.
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bättre när det gäller ledåkning och här är
det ingen match mellan de två. Tundran
är ganska så rejält kass samtidigt som
RMK:n bara är kass. Vad säger detta?
Som man bäddar får man ligga och ska
man ha en maskin som fungerar i snön,
blir den sämre på leden. Vi pressade
inte dessa maskiner det minsta utan kan
helt enkelt bedöma stötdämperiet som
löst och ledigt, precis som väntat av en
lössnömaskin. Nu var det också ganska
mycket lös snö på leden och vi hade
vare sig isrivare nere eller problem med
att maskinerna skulle koka, men under
extremare och isigare förhållanden så är
ju detta alltid något att se upp med på
de längre maskinerna. Men detta visste
ni ju redan eller hur!

Sammanfattning
Är du ute efter en på alla vis vettig
lössnömaskin som du nästan kan använda som en hybrid, naturligtvis med
en viss eftertanke, så är RMK 600 155
en riktigt vass maskin. Den har tillräckligt
med motor för att inte vara undermotoriserad samtidigt som historien borgar
för att den också är tillförlitlig. Den har
en sådär bränsleekonomi utan att för
den skull kännas törstig, och som sagt,
den fungerar. Vi gillar verkligen denna
lössnömaskin som passar de allra flesta
av er.
Tundra Extreme har fått sitt namn på
grund av dess egenskaper. Den ser konstig ut, den är så smal mellan skidorna
att vi faktiskt inte lyckats dra av den
från släpvagnen en enda gång utan att
den vält och lagt sig på sidan. Den har
lite slö kalibrering på variatorsidan och
är en udda fågel. Sammantaget är den
fantastisk för det den är ämnad för och
jag vet att ni som har köpt och använder
era maskiner som den är tänkt också är
nöjda. Vill du regera i trånga utrymmen i
meterdjup snö så finns det inte mycket
annat att välja än att inhandla en Tundra
Extreme, så länge du är på det klara
med att den fullständigt suger då det
gäller övrigt användande. Ska vi jämföra
dessa två och på något sätt ta fram den
bättre maskinen för allmänheten så är
det utan tvekan RMK 600 155 som drar
det längsta strået då den är riktigt allround och därmed också vinner denna
duell. Du kanske inte är en allroundkille
eller tjej, du kanske vet vad du ska ha
och mer än gärna har överseende med
en specialiserad maskin? Om så är fallet
så vet du ju nu vad du kan förvänta dig
av dessa två maskiner.
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Vi gillar RMK 600 skarpt och det spelar
egentligen ingen roll vilken längd den
har då det är motorn som sätter begränsningarna. En 800 är betydligt piggare, men vi vet också att de allra ﬂesta
inte behöver mer pulver än 120 kusar, i
alla fall inte på låglandet. RMK 600 oavsett längd är ett riktigt bra köp för dig
som vill göra lite vad som helst med inriktning på lössnö.
Sällan eller aldrig så har vi kört en
maskin som svarar så in i bänken bra
på viktförﬂyttning och lägger sig i snön
på minsta order.
Polaris 600 PRO-RMK 155

Ski-Doo Tundra Xtreme E-TEC 600 H.O.

Motor
Typ:
Vätskekyld 2-cylindrig 2-takt
Volym cm³:
599
Borr/slag mm:
77,25x64
Bränslesystem:
Cleanfire Injektion
Smörjning:
Injektion
Avgassystem:
2-1
Uppgedd effekt/varv: -Start:
Manuell (Elektrisk tillbehör)
Chassi
Uppgedd torrvikt kg:
195,5
Tunnel:
RAW
Framvagn:
PRO-RIDE RMK
Fjädring fram:
Walker Evans
Fjädringsväg fram mm: 229
Boggi:
PRO-RIDE
Dämpare:
Walker Evans
Fjädringsväg bak mm: 406
Typ av matta mm:
380x3937x61
Skidor:
Gripper
Spårvidd mm:
991-1016-1041
Längd/Bredd/Höjd mm: 3277x1181x1295
Tankvolym L:
43,5
Oljetankvolym L:
-Att äga
Cirkapris:
127 900:Färg:
Vit
Generalagent:
Polaris Scandinavia AB

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

Det ﬁnns 330 städer med ﬂer än en miljon invånare.

Vätskekyld 2-cylindrig 2-takt
594,4
72x73
Elektronisk DI 46
Elektronisk pump
2-1
-Elektrisk
225
REV-XU
LTS
Motion Control
150
SC-5U
HPG
356
406x3923x57,2
Pilot DS
813
3329x1002x1296
40
3,7
123 900:Svart
BRP Scandinavia
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Text: Stefan Foto: Henrik Mases

S

trax innan jul var det dags för alla
gröna racingfantaster att samlas för årets AC Race School,
vilken ska ge dom en flygande start på
säsongen. Denna säsong var det extra
viktigt att delta då man hade en helt ny
racingmaskin att presentera.
Race School var obligatoriskt för alla
som kör/köper 2012 års Arctic Cat 600
Sno Pro. Totalt fick man två platser per
maskin, vilket oftast betyder mekaniker
och förare, i år var det över hundra
deltagare från 4 olika länder. De nya
skotrarna levererades direkt till Storuman, så detta skulle bli första tillfället för
förarna att lägga vantarna på sin maskin.
Som instruktörer hade man plockat
ut det bästa som går att uppbringa, från
Sverige hade vi Jan Flemström, Technical Manager på KGK Motor AB, amerikanerna på plats var inga mindre än
Kirk Hibbert, Race Development Engineer och Brian Dick, High Performance
Product Specialist båda från Arctic Cat
USA.

Att få lägga vantarna på sin nya skoter är alltid en speciell känsla, att dessutom få hjälp att justera in skotern av så kunnigt folk
är oslagbart.

Lär mig allt du kan
Allt började med inskrivning och fika,
efter det fick man sätta sig i skolbänken
och lyssna på när Brian presenterade
2012 års 600 Sno Cross. Efter lunch
fortsatte korvstoppningen med erfarenheter från tävlingsbanorna, med fokus
på inställningar och justeringar, vilket
presenterades av Arctic Cat-legenden
Kirk Hibbert.
Direkt efter att man hämtat ut dom nya
skotrarna gjordes en leveransservice
och skotrarna startades upp. Det hela
övervakades av Arctic Cat-personal
som hjälpte till och gav olika tips och
trix. Efter detta vara alla ivriga att få
prova skotrarna på snö vilket skulle ske
dagen efter, då alla samlades på banan
som ligger 2 kilometer söder om Storuman. Här skedde all testkörningen och
utprovningen med Arctic Cat-personal
på plats för att ge sin assistans.
Trötta och lyckliga lämnade man sedan årets upplaga av Arctic Cat Race
School tillsammans med sin nya skoter
och förhoppningsvis fulla med information.
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Tucker Hibberts världsmästarmaskin
hade också hittat till Race School,
borde fungerat perfekt som referensmaskin under testkörningarna.

Arctic Cat´s tekniska chef Jan Flemström gick igenom alla nyheter, tänk
om man lyssnat så här bra i skolan!

Grabbarna som höll i pekpinnen under Race School var från vänster Kirk Hibbert,
Peter Söderhäll, Jan Flemström och Brian Dick.
Ett träd kan maximalt bli 130 meter.

Årets Race School hölls i en hemlig underjordisk anläggning tillhörande Försvarsmakten. Undra vad som händer om
man fotograferar där inne?

Från USA hade man flugit in mycket
kompetent hjälp med Kirk Hibbert som
är Race Development Engineer i spetsen, även Brian Dick som är High Performance Product Specialist på Arctic
Cat USA var på plats.
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Som vanligt har jag inte kunnat låta bli
att vrida några hack åt plussidan, förspänningen är dock orörd.

N

u har alltså den första tanken
med oljeblandat (enl. instruktion) gått upp i rök efter att först
ha producerat hästkrafter. På tal om
hästkrafter läser man ofta på nätet om
olika effektsiffror och de som orsakat
flest diskussioner är nog just Polaris
800. Då det är mycket som spelar in i
hur en skoter är att köra, som t.ex. vikt
och drivlina, tycker jag man kan ta dom
olika dynosiffrorna för vad dom är och
inte lägga för stor vikt vid dom. Denna
motor ger minst lika bra knuff som resten av åttahundrorna på marknaden, om
inte bättre!
Tack vare insprutningen svarar Liberty-motorn enormt snabbt på minsta rörelse hos gasreglaget, vilket faktiskt kräver en stadig tumme när man är bland
träden och klättrar. Någon tvekan hos
Bosch-spridarna har inte heller märkts
av, utan motorn är med på noterna hela
tiden och i alla situationer.

Riktigt allround
Det rekommenderade bytet till tyngre
vikter i primärvariatorn var helt rätt att
göra när man kör på låg höjd, vilket alla i
Sverige gör. Efter bytet verkar den ligga
bra i varv med en bit över 8000 som
max på varvräknaren. En kombination av
många faktorer kan vara orsaken till att
motorbromsen är ganska så kraftig när
man släpper gasen tvärt, vilket faktiskt
kräver lite tillvänjning. Detta kan dels
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bero på att motorn fortfarande är rå och
helt enkelt har en kraftig motorbroms,
men också på tyngden hos vikterna och
det faktum att insprutningen gör att motorn reagerar snabbt på ett gassläpp.
Rent körmässigt imponerar Assaulten
både på och vid sidan av leden. Då jag
inte väger mycket mer än en tank med
soppa och försöker köra med insidan av
hjälmen går den imponerande bra efter
leden jämfört med många andra mountainmaskiner. Visst får man jobba med
kroppen för att hålla ner skidorna, men
Walker Evans-dämparna tar hand om
guppen riktigt bra. Det enda som gjorts
med inställningarna än så länge är att jag
ökat kompressionen två klick runt om.
När det uteslutande står puderåkning på schemat flyttar man med fördel
skidorna till sitt smalaste läge och backar lite på förspänningen, men i det stora
hela är grundinställningen av skotern
lysande och borde passa många förare.
Det samma gäller styret som har en bra
höjd för mig. Trots detta kunde jag inte
motstå BilletX justerbara höjare som ger
10 -15 centimeter extra. Nu lägger man
ner skotern på ett ännu lättare sätt tack
vare den längre hävstången, med den
nackdelen att det kanske är lite högt vid
ledkörning.
Då ingen brant satt stopp för Assaulten ännu ser jag fram emot mera snö, allt
för att se hur Competition-mattan skottar
i bottenlöst puder.

Som ni ser kan man inte montera det
främre paret boggihjul på insidan då
PB-dämparen skulle ta i hjulet och
väljer man att montera dom på utsidan
måste man ta bort eller omplacera isrivarna.
Förare: Stefan Sund

Årets julklapp blev en justerbar styrhöjare från BilletX som höjer 10-15 cm.
Monteringen var enkel och det enda
som behövde göras var att en plastbit
framför styret fick lov att skruvas bort
och ett buntband runt gasvajern klippas av.

För mig som
inte är mer
än 173 centimetrar över
havet räcker
gott och väl
det lägsta
läget på styrhöjaren.

Walter Clopton Wingfield anses ha uppfunnit Sphairistikè och som vi idag kallar tennis.
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D

e första 29 milen är nu avklarade och det är både plus och
minus på den totala upplevelsen
hittills. På minussidan var handskydden
som skulle monteras. Kyla har aldrig avskräckt mig från att åka skoter. Särskilt
inte när man åkt upp många mil från
Stockholm för en helg i fjällen, då åker
man skoter även om det är 25 grader
kallt. Ett viktigt tillbehör dessa dagar är
förstås fungerande vindskydd till händerna så att man inte behöver eskimåtumvantar, utan kan köra med ett par
smidiga fingerhandskar.
Monteringen av original handskydd
var mycket enkel. Bara att skruva ut två
skruvar i plastblocken som håller gas
och strömställare på respektive sida.
Sedan använder man de lite längre skruvarna som medföljde monteringssatsen
och skruvade dit fästena. Tyvärr så finns
det därmed ingen möjlighet att justera
vinkeln på handskyddet och när jag
justerat in tumgasen som jag vill pekar
handskyddet nästan rakt upp och fungerar som ett regnskydd vid stillastående
istället, inte bra. Jag skall undersöka om
man kan få dit aluminiumfästena från
F800 som fästs med ett vanligt överfall
runt styret.

Packning
Jag köpte även en väska med snabbfäste till tunneln. En ganska liten väska
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men som rymmer extra handskar och
hjälmhuva, bogserlina, extrarem och lite
dricka. Den passar perfekt vid normala
dagsturer. Då vill man ju bara ha med
sig lätt packning och inte släpa runt på
något onödigt tungt bagage.
Körmässigt så har maskinen gett mig
ett brett leende. Den är lätt att lägga ner
och vill gärna gå upp på rullen vid minsta
kulle. Nackdelen med det är förstås att
man får burka rejält för att hålla kvar den
på leden när det börjar gå undan. Hittills har den inte pressats utan istället
körts in på ett lugnt och civiliserat sätt.
Det har varit ganska lite snö så någon
djupsnökapacitet har inte kunnat testas.
Planen med XF:en var ju att det skulle
bli ett steg från vanlig crossover mot
mountain-segmentet och hittills tycker
jag att det verkar vara exakt så denna
maskin beter sig. Stötdämpningen är
inte perfekt för ledåkning men jag vill
inte börja skruva innan jag testat riktigt
i lössnö eftersom det är där den skall
fungera som bäst.

PowerClaw
Mattan har fungerat bra i den snömängd
som varit och inte helt illa på leden heller
faktiskt. Bakomvarande har klagat lite på
att det sprutar snö bakom och det beror
nog mest på att stänklappen gärna stannar i uppfällt läge efter att man kört på
rullen.

Motorn går riktigt bra även om jag
inte pinat den på något sätt utan försökt
köra in den så bra som möjligt. Den första tanken hade jag 1 procent extra olja
direkt i bensinen. Det märks absolut på
avgaserna som luktar hederlig gammal
tvåtakt till skillnad från E-tec motorn jag
körde i fjol. Bensinförbrukningen har varit 2,14 respektive 1,98 L/mil på de två
första tankningarna, vilket känns helt ok.
När jag jämför med inkörningen av E-tec
800 i fjol så drog den 2,57 resp 2,07 de
två första tankningarna.

Monteringen av handskydden blev inte
helt perfekt och lösningen kan vara ett
annat fäste.

Styrning
Teleskopstyret är helt underbart. Jag
växlar ganska mycket mellan sittande
och stående körställning och med XF:en
är det så enkelt och blixtsnabbt att i farten ändra höjden på styret. Jag har ett
par SLP PP-skidor liggande men jag
tyckte att original fungerade hyggligt, i
alla fall hittills under inkörningen. Jag får
avvakta tills skotern pressats hårdare
innan jag lägger originalen på hyllan.
Dock så är det märkligt dåligt styrutslag. Konstruktionen gör att skidorna
vrids mindre på slutet och inte i samma
grad som styret vrids. Enligt uppgift så
har Bret Rasmussen tagit fram en liten
adapter för att få längre styrutslag. Om
någon av er läsare har monterat en sådan får ni gärna kontakta redaktionen
och berätta om resultatet.

En grispenis är formad som en korkskruv.

Denna lilla väska är perfekt för en dagstur då den rymmer extra handskar,
hjälmhuva, bogserlina, extrarem och
lite dricka.
Förare: Daniel Orevi
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Förare: Björn Friström

V

intern har varit mild här i Dalarna,
både då det gäller snötillgången
och kylan. Just detta har ställt till
det lite grann då det gäller mitt val av
snöskoter. Jag har nog aldrig haft en
sån här specialiserad maskin förut. Med
specialiserad menar jag att den är avsedd för endast ett användningsområde.
Tundra Extreme är avsedd att användas
i djup snö, ingenting annat. Faktum är
att den har så smalt mellan skidorna att
den svänger som ingenting annat jag kört
samtidigt som den också tar sig emellan
där de flesta andra fastnar. Den är så
smal att jag faktiskt aldrig lyckats dragit
av den av släpvagnen utan att den lagt
sig på sidan. Blåser det ute så riskerar
den att välta. Nyser någon, så välter den.
Dess fördel betyder alltså ett helt gäng
med nackdelar som jag är redo att bortse
från men också inser att vi måste belysa.
Tundra Extreme är kass på allt annat är
lössnökörning. Tro inget annat, men den
är samtidigt så bra på det den är ämnad
för så det väger upp det negativa.

Smart, men inte så rolig
När jag först fick min Tundra så blev jag
lite besviken. Visst gick den väl bättre när
jag provkörde den i USA? Det hela är en
variatorgrej och jag ville ha lite mer snurr
på mattan, direkt. Ski-Doo har valt att
göra den mer till en skogssmygare vilket
säkert är mer användarvänligt och smart.
Men inte så roligt.
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Då Andreas Ljungberg är belägen
nästgårds och en hejare på att få fart på
alla slags skotrar så lät vi honom mixtra
lite med vår långtestare. Andreas recept
ser ut som följer.

Andreas recept
Primärfjädern bytte Andreas ut mot en
med både hårdare starttryck och sluttryck. Han valde en grön/blå fjäder med
200 i starttryck och 290 i sluttryck. Då
ville maskinen varva över lite och detta
löste Andreas med att sänka skruvarna
till ramperna till ettans läge. Original står
dessa i läge tre. Startvarvet höjs och
växlingsvarvet blir lite högre genom hela
registret samtidigt som maskinen fortfarande greppar in utan något ryck.
Under testerna så var snön extremt lätt
att den låg på gränsen att övervarva, men
vi valde att låta den vara så i väntan på
mer och tyngre snö för att utröna huruvida denna bestyckning fungerar. Kanske
just du gått en annan väg då det gäller
bestyckningen? Hör av dig i så fall.
Resultatet blev en betydligt rappare
maskin som helt plötsligt kunde matcha
en RMK 600 istället för att bli hjälplöst
efter.
Mer om detta i sista numret för säsongen. För att svara på min fråga i inledningen. Har jag valt rätt maskin? Så
länge jag håller mig på sidan av leden är
svaret tveklöst, ja.

Hade någon för tio år sedan påstått att
jag i framtiden skulle åka i en röd overall så hade jag garvat läppen av mig. Nu
garvar inte gubben.

Tundra Extreme tar sig fram där andra går bet. Så länge det är trångt och
mycket snö så är denna maskin helt
överlägsen det mesta på marknaden.

Ikea-katalogen trycks i mer än 200 miljoner exemplar.

Lite variatorskoj
på morgonkvisten är alltid
roligt.

Andreas Ljungberg kan det där med
variatorer och följde mina önskemål
om en rappare maskin som fortfarande
smyger iväg utan att rycka. Resultatet
blev en betydligt starkare Tundra som
känns perfekt.
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Dämparna har levererats till Lynx med
lite varierande inställningar, det kan
alltså vara bra att kolla så dom står rätt.

Boende, tvårätters hotellmiddag och frukost.
Dessutom: Bar & restaurang med livemusik,
bastu/bubbelpool med relax mm.

Boka på skotercenter.se eller tel 0280-22370
Välkommen till skoterparadiset!

Myrbus, ledpisk, hopp
o skutt i raviner

A

ldrig har jag ägt en LYNX (förut).
Varför? Ja, det undrar jag oxå.
Kommer ju fortfarande ihåg (med
skräckblandad förtjusning) när jag fick
åka med min morbror på hans LYNX
GLS 3300R -86. Men dra ända in i afton
dans va den skotern gick! Trodde det
var omöjligt att någon någonsin skulle
kunna bygga något som ens skulle kunna vara i närheten av den. Ha ha, men
det har det nog gjorts.
Att det på årets 800:a står 3300 bak
på chassiet är ju därför lite extra kul!
För den här går verkligen som kulor och
krut. Jag har mest kört ospårad puderkörning, trots att jag i mina ögon har
en perfekt ledmaskin. 38mm kamhöjd
funkar faktiskt kanon på den lössnön jag
kört, mycket tack vare att den har lite
längre matta i år. I vanliga fall brukar jag
alltid kasta på en 44 matta när jag har
korta maskiner. Men har inte känt det
behovet än. Ska hem till Funäsdalen nu
i februari och lägga lite ledmil. Det ska
bli riktigt kul, och då kommer jag även
att kolla bränsleförbrukning när man får
möjlighet att tanka på bensinmack istället för dunk.
Sitter och skriver den här texten i understället, ska faktiskt precis hoppa i
skoterpaltorna för att köra BLS (Bästa
LedSkoter test). Spännande att se hur
det går för min långtestare, jag är övertygad om att det går bra.

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.

Sälenhelg till kanonpris!

fr

3 dagar
1 450:-

Förare: Micke Ljungberg

Då jag har rytmen i blodet letar jag efter det perfekta ljudet. Som ni vet finns
det inga genvägar!

Hjulet användes första gången som drejskiva för 5.500 år sen.
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Mycket mer än bara en
bensindunk.
Av: Stefan

T

ill alla former av aktiviteter rörande
motorfordon är det oundvikligt
att dom förr eller senare behöver
bränsle för att det roliga ska kunna fortsätta. I detta läge är man allt som oftast
långt ifrån närmaste bensinstation och
hoppet står till den bensin man lyckats
ta med sig antingen på skotern, kälken
eller bilen. Det är här RotopaX smarta
system kommer in i bilden och då inte
bara när det gäller bensinen utan även
till vanlig förvaring.
Dessa dunkar finns i tre olika storlekar
1, 2 och 4 gallon (1gallon = 3,8 liter).
Tack vare mångsidigheten i hur man
kan kombinera dunkarna med varandra,
finns det många användningsområden.
Du kan exempelvis använda samma

D

etta är en mycket slitstark dyna
fylld med just Woodwool eller
träull på svenska. Dynan har en
utmärkt värmande förmåga och är riktigt skön att sitta på. Den har också en
utmärkt förmåga att skydda till exempel
knän eller rumpa om man åker bak på en
skoterkälke.
Att den skyddar så bra är kanske inte
så konstigt med tanke på att WoodWools
andra produkter är just skydd, då runt
stolpar med mera på till exempel skidanläggningar och travbanor.
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bensindunk på skotern som till båten
och bilen, man ser helt enkelt till att ha
fästen för dunkarna monterade på dessa
ställen.

För skoter
På en snöskoter är det vanligast att man
har bensindunken bak på tunneln, vilket
även funkar för RotopaX. Då fästet monteras med fyra genomgående skruvar
måste det vara fritt från till exempel kylare på insidan av tunneln. Eventuellt får
man även dra om viss el, allt beroende
på modell av skoter, så kolla hur det ser
ut på din maskin före montering. Beroende på hur många och stora dunkar
man har, eller om man vill ha möjligheten
att låsa fast dunken, köper man till olika
fästen/hållare.
Mer information om RotopaX hittar
man på www.v-dm.se

Det finns lite olika dunkar att välja på för antingen bränsle, vatten eller förvaring.

WoodWool är en miljövänlig sittkudde
för den aktive friluftsmänniskan som behöver vila ibland. Kuddarna levereras som
”Fritidsset” med 2 dubbeldynor och 2 enkeldynor, vilket kostar 1.250 kronor. Det
går även att beställa dynorna separat och
även med tryck. Den dynan som passar
bäst för en lugn stund i solen är dubbeldynan, som har en rygg som mäter 60x50
centimeter och sittdynan 50x50.
Mer information om dessa dynor finns
på www.woodwool.se
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Mannen myten
legenden har väl sällan
varit så passande som
på Tucker Hibbert.
Av: Stefan Sund

T

ucker Hibbert är en levande legend inom skotercrossen där
hans meritlista talar sitt tydliga
språk med mängder av X-Games guld
och otaliga ISOC-titlar. Han tog nyligen
sin 68:e seger i Pro Open-klassen och
vinner mer än vartannat Pro-race han
kör, detta gör honom till den näst segerrikaste genom historien! Starten på
denna säsong har varit tuffare än vanligt
mycket på grund av en helt ny maskin
som måste trimmas in, trots detta ligger
han med i toppen av tabellen även i år.
Efter förra årets VM i Finland fick
vi chansen att ställa några frågor till
Tucker, som efter lite tekniska problem
inte lyckades försvara sin titel från VM
i Malå.

Världsmästerskap
Som patriotisk svenne undrade vi naturligtvis hur banan i Finland var jämfört
med den i Malå?
–Banan i Finland var mycket kortare
och hade djupa gropar. I Malå var banan
mycket längre och framför allt snabbare.
Den största skillnaden var ändå att banan i Malå låg i en skidbacke och den
i Finland på en parkeringsplats. Det är
ganska svårt att jämföra då dom skiljde
sig så mycket åt, svarar Tucker diplomatiskt.
Då det är ganska stor skillnad på våra
skandinaviska banor och dom Tucker är
van vid från staterna frågade vi om skotern hade samma set-up som i Malå eller
som i ISOC?
–Vi (teamet) utgick från samma set-up
som i Malå. Sedan gjorde vi lite ändringar som grundade sig på erfarenheter från U.S. national series, vilket gjorde
en stor skillnad jämfört med i fjol, säger
Tucker.
Vilka erfarenheter tog han då med sig
från sitt första VM i Malå?
–Inga saker som gjorde någon större
skillnad, men många små detaljer som
räknas. Tillexempel var det lättare att
förbereda sig när man kände till och
förstod FIM reglerna och schemat med
mera, säger han.

Dubbade mattor
I ISOC-serien kör man med dubbade
mattor på skotrarna, vilket är förbjudet
både i VM och på våra tävlingar hemma i
Sverige. Nu när Tucker tävlat både med
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Foto: John Hanson

och utan dubb undrade vi hur han såg
på skillnaderna och vad som var säkrast?
–Då jag är van att köra med dubb är
det självklart svårare utan. Jag måste
konstant ändra min körstil. Exempelvis
måste jag gå på bromsen tidigare och
inte lika aggressivt. Utan dubb är det
lättare att tappa kontrollen och man
måste vara alert på hur skotern beter
sig, säger han och fortsätter. Min åsikt
är att det är säkrare att köra med dubb.
Utan dubb är det större risk att man
tajmar ett hopp fel bara för att man inte
vet hur mycket fäste man har, det är för
oförutsägbart i min mening. Den stora
nackdelen med dubb är naturligtvis om
man blir överkörd, vilket kan vara riktigt
farligt om mattan är dubbad. Men i det
stora hela är det enligt min åsikt säkrare
att köra med dubb, avslutar han.

Jobba hårt
Vad är då hemligheten bakom detta
fenomen, är det bara hårt jobb och energidryck?

–Hårt jobb, förberedelser, ett bra
team, en solid skoter plus Monster Energy = framgång, säger han med ett
leende.
Men hur mycket tränar du för att nå
dessa framgångar?
–Ingen vecka är den andra lik på
grund av tester, resor och tävlingar, så
det finns inget givet svar. Dessutom är
all träning top-secret! säger T-train med
en blinkning.
Har det alltid gått så här lätt för dig
genom hela din karriär?
–Att vinna tävlingar är aldrig lätt. Vissa
tävlingar är mer utmanande än andra,
men varje seger har sina svårigheter. Att
vinna på den högsta nivån är som sagt
aldrig lätt. Det kräver hårt jobb och engagemang, inte bara från mig utan även
från mitt crew samt sponsorer, säger
han bestämt.
Hur viktig har din pappa (Kirk Hibbert)
varit för dina framgångar?
–Min pappa har en stor del i mina
framgångar inom skotercross. Han är
dagligen involverad i mina förberedelser.

Han spelar en stor roll i setupen och
utvecklingsarbetet av min skoter. Hans
egna tävlingserfarenheter hjälper mig
otroligt mycket. Jag känner mig lyckligt
lottad att kunna jobba nära honom, det
är inte många som har en sådan fördel,
säger Tucker.

Egna motorer
Till slut fick vi lov att fråga hur Tucker ser
på det faktum att Arctic Cat i framtiden
kommer tillverka sina egna motorer?
–Det känns spännande att Arctic Cat
ska tillverka sin egna motorer. Detta
kommer betyda att Arctic Cat får mer
kontroll över utvecklingen och produktionen av motorerna, vilket i slutändan
borde kunna ge en ännu bättre skotermotor. Det är dessutom extra roligt att
veta att både motorn och skotern tillverkats i Minnesota (Tuckers hemstat),
avslutar han.
Nu ser vi fram emot resterande säsong i ISOC-serien och VM med Tucker
och grabbarna, vilken ser ut att bli tätare
än någonsin.
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HMK Backcountry-ryggsäck med spade har det
man behöver för skoteråkning.
Av: Stefan Sund

O

m vi börjar med ryggsäcken
är den 19,5 liter stor, vilket är
alldeles lagom för vad man vill
och behöver bära med sig på en dagsutflykt. För att den ska sitta tight kan man
spänna remmarna både över axlarna,
bröstet och midjan. Även om man lastar
ryggsäcken dåligt finns det stoppning
som skyddar ryggen från obehagliga
kanter med mera.
Invändigt finns det förutom det stora
facket två små, där den ena är avsedd
för mobilen eller MP3-spelaren med hål
för hörlurarna. Skulle man bli törstig på
skoterturen behöver man inte längre
stanna, denna ryggsäck är försedd med
en ficka för Hydrapak Hydration System
(ingår inte) som ger tillgång till 3 liter
vätska.
Utvändigt hittar man också en massa
smarta lösningar med olika fickor samt
fästen för spade, yxa, lavinsond och
snowboard/skidor. Botten på väskan
är gjort i ett slitstarkt och vattentåligt
material, vilket gör att sakerna i väskan
skyddas väl.

Foto: John Hanson

till väskan och dess delar går således utmärkt
att bära med sig på ryggsäcken. För att matcha
väskan finns det lite olika färger att välja på som
Svart, Orange, Rosa och Vit till väskans färger
Svart, Camo, Orange, Rutigt, Röd eller Rosa.
Denna spade är inte bara en spade med alla
dess fördelar som även kan förlängas till en bekväm längd, utan även ett slags multiverktyg!
Börjar man plocka isär spaden hittar man även
en såg som är över 20 centimeter lång, vilket
faktiskt gör att det möjligt att såga av något
som är större än en kvist. Handtaget till sågen/
spaden har även en ishacka i ena änden och en
kompass i den andra.
När man har utrustat sin ryggsäck med dom
nödvändiga tillbehören för till exempel lavinsäkerhet, har man ett komplett paket som man
enkelt och smidigt alltid har med sig när man
åker skoter. Det är bara innehållet i ryggsäcken
som behöver ändras ibland.
Mer information finns på www.ruco.se, rygsäcken kostar 799 kronor och spaden 699
kronor.

HMK spade
Foto: Erik Åhman

Till Backcountry-ryggsäcken har jag kört
med en HMK-spade som är ett tillbehör

Inte nog med att spaden går
att förlänga till en behaglig
längd, man har även tillgång
till en såg, kompass och
ishacka.

På utsidan av HMK Backcountry fäster man enkelt
all utrustning man har behov utav som spade, yxa,
lavinsond och snowboard
eller skidor.

På VM i Finland 2011 var Tucker snabbast runt banan, men oturligt nog satte
ett rembrott stopp för en chans på totalseger.

Foto: John Hanson
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Team FX Jacka

M

ånga av våra presentationer
handlar ofta om att man ska se
bra och lite tuff ut när man kör
skoter, men ibland är det faktiskt tvärtom. I denna presentation handlar det
om så mycket mer än själva utseendet,
det handlar om att överleva om olyckan
skulle vara framme.
Med denna milda starten på vintern
är årets isar kanske extra förrädiska,
vilket kräver extra försiktighet av
alla skoteråkare. Men man kan ju
åka på vatten med en skoter kanske någon tänker och det kanske
stämmer i vissa fall, men inte på
en svag is! Då just drunkningsolyckor tillhör dom vanligaste dödsorsakerna med snöskoter gäller
det att vara väl förberedd. Just det
faktum att man sitter på en snöskoter
gör att man ofta tar sig väldigt långt ut
innan man märker att isen inte längre
bär.
Det finns många saker man bör tänka
på innan man ger sig ut på en is med
skotern. Man bör inte köra på okända
vattendrag och är man på ett nytt ställe
bör man kolla med någon som kan stället
innan man ger sig ut. Man ska inte heller köra ensam och undvika att köra på
omärkta leder över is när det är mörkt.
Den utrustning man har med sig bör
innehålla isdubbar, torra kläder, räddningslina och sist men inte minst har
man med fördel någon form av flytkläder på sig.

FXR Team jacka, med invändig
flytmembran, vattentät och vindtät.
Solid nylon/polyester yttertyg med
HydrX™ laminat med 500D Kordura®
förstärkta partier. 10.000mm/8.000g/
m² vattentätt/andandes laminat.
Fuktighetsavvisande nät med
invändig mobilficka. F.A.S.T™
floatation membran (125g R värde)
body/125g Thermal Flex™ ärmar.
Urtagbart 100g Thermal Flex™,
Cold-Stop med dragkedja.
Färger: Svart, Svart/Röd, Svart/Vit,
Svart/Blå, Svart/Gul, Svart/Grön,
Svart/Camo.
Storlekar: XS-XXXXXL
Pris: 3290:-

Float Underwear by Thermotic
Det osannolika är faktiskt sant!
Tvådelade thermo-flytunderkläder
med mycket hög flytförmåga,
väldigt smidiga och superlätta där du
själv väljer vilka ytterkläder du vill ha
utanpå. Unika andningsegenskaper i
hela plagget.
Finns i storlekarna XS-4XL,
dessutom barn stl. 6-8 år, 9-11 år.
Svart färg med ljusgrått foder.
Vikt: ca 450 gram (stl M) för helt ställ.
Pris: Väst 1390:- Byxa 1390:- Tröja
1590:-

Flytoverall 848R
Flytoverall med invändiga elastiska hängslen,
förstärkta knän, muddar i ben med snölås och
dragkedja samt mobil-/GPS-ficka på ärmen. Varm,
skön, bekväm och självklart godkänd som flytplagg
enligt EN393 samt som Sjöräddningsdräkt enligt
ISO 15027-1.
Färger: Orange/svart
Storlekar: S-XXL
Pris: 2.990:-

Flytoverall 845GS
Prisvärd flytoverall med extrem flytkraft och
termiskt skydd. Godkänd som flytplagg enligt
EN393, samt som Sjöräddningsdräkt enligt ISO
15027-1.
Färger: Gul/svart
Storlekar: XXS-XXL
Pris: 2.190:-

Sundridge Crossflow

Marinepool

Nova

Helventilerad flytoverall med det
unika materialet Crossflow som
släpper ut kroppsfukten, men
behåller värmen i overallen.
Smidig passform som passar perfekt
på skotern. Vindtät och
vattenavvisande.
Storlek XS-GIANT.
Pris: 2995:-

Flytoverall 50 N
Mycket komfortabel
vattentät flytoverall
med integrerat
perforerat flytmaterial
som gör att overallen
andas. Kraftig krage
med huva. Kraftiga
förstärkningar på knä
och bak. Reflexband
på axlar och krage.
Röd.
Finns i M, L, XL, XXL
Pris: 2798:-

Speciellt utvecklad för bland annat vinterfiske och
trollingfiske. Fem utvändiga fickor, två av dem
fleecefodrade samt en innerficka. Vattenlås i bensluten
och PU-muddar i ärmarna. Vattentät. Väl synliga reflexer
samt visselpipa. Invändiga hängslen för bästa passform.
Testad och godkänd som flytplagg och godkänd enligt EN
ISO 15027-1 termiskt skydd.
Färger: Röd/svart
Storlekar: Child, Junior, XS-XXXL
Pris: 1990:-

Lightweight
Den lättaste flytoverallen från
Sundridge. Skön passform, varm,
vindtät och vattenavvisande.
Finns i 2 färgsättningar och som
byxa+jacka-kombination. Flytkraften
endast i jackan.
Storlek: XS-GIANT
Pris: 1995:- (röd/blå),
2095:- för byxa+jacka och grön
färgsättning
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Tundra
Varm och vattentät flytoverall, testad och godkänd som
flytplagg och godkänd enligt EN ISO 15027-1 termiskt skydd.
Förstärkningar på sittytorna, sju fickor av vilka fyra har
vattenavvisande dragkedjor, fyra högreflekterande och
köldhärdiga reflexer, invändiga hängslen för bästa passform.
Färger: Svart
Storlekar: XS-XXXL
Pris: 3500:-

Tvåäggstvillingar kan ha olika pappor.
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Anrika Arctic Cat Cup har körts under olika
namn i hela 40 år. Inför jubileet satsade
arrangörsklubben hårdare än någonsin på
att göra den bästa upplagan av tävlingen
någonsin. Lyckades de? Svar ja!
Text: Rickard Stenberg Foto: Björn & Klockar

A

rctic Cat Cup körs i Östersund
i början av januari varje år och
är den första stora tävlingen på
en intensiv skotercrossäsong. När vi säger stor, så menar vi också stor. Det är
nämligen Europas största skotertävling
med cirka 200 förare fördelade över fem
klasser. Att den inleder säsongen gör
den också helig för de flesta och lockar
även de absolut bästa förarna från både
Norge och Finland. I år fanns även förare från Ryssland med, vilket gjorde det
hela mer eller mindre till ett inofficiellt
Europamästerskap.

ytterligare än nivå för 2012. Det fanns
marknadsplats, man höll utlottning av en
miniskoter, det var veteranuppvisning
med tidigare vinnare av cupen, det kördes knatteuppvisning och mycket annat.
Just knatteuppvisningen var riktigt kul
att se. Det har hållits tidigare i samband
med Arctic Cat Cup, men i år var det rekordmånga knattar (knappa 20 stycken)
till start. Så mycket ren glädje som de
små uttryckte när de susade omkring
på innerplan var ett rent nöje att se och
det ingjuter också hopp om sportens
framtid.

Kringarrangemang

Tävlingarna

Förutom tävlingarna anordnas en hög
med kringarrangemang på Gräfsåsens
Motorstadion. 40-årsjubileumet gjorde
att Östersunds SSK i år tagit detta till

I år hade Östersund med omnejd begåvats med rikliga mängder snö och banan
var något av den gropigaste och mest
utmanande man haft under de 40 åren.

Det blev en bra semifinal av Opendebutanten Marcus Johansson, i finalen slutade han på en 15:e plats efter
en vurpa.

Segrare i den tuffa Pro Stock-klassen
blev Oskar Norum från Umeå.
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Populärt bland förarna och precis som
det ska vara. Lite smolk i glädjebägaren
var den snörök som också kom med
snön och kylan. Detta ledde till att en
förare skadade sig på träningen och fick
föras till sjukhus med punkterade lungor
och knäckta revben. Han mår dock under omständigheterna väl och vi önskar
honom ett snabbt tillfrisknande.

Ungdom 12-14 och 14-16
De båda ungdomsklasserna bjöd på tät
racing från första heatet. En del av de
yngre är så pass små till växten att det
är helt otroligt hur fint de hanterar kolosserna på 200 kilo de har mellan benen.
En av de minsta men ändå den allra
snabbaste var Elias Ishoel från Oppdal
i Norge. Han styrde sin Lynx till seger
före Albin Lundqvist, Arvidsjaur, och
Hampus Lövenius, Bygdsiljum. I klassen kom också två tjejer till start. Ellen
Bäcke och Ronja Renheim körde riktigt
bra och blir att räkna med framöver.
I den äldre ungdomsklassen fick vi se
något som mig veterligen inte har skett
innan. Ettan och tvåan var inte bara brö-

Efter ett uppehåll från skotercrossen är
den forne världsmästaren Peter Ericson
tillbaka och tog en åttondeplats i Pro
Open-finalen.

der, de var dessutom tvillingar! Philip Andersson vinner före brorsan Emil, vem
som är äldst och yngst får vi låta vara
osagt. De båda bröderna körde snyggt
och körstilen påminde om en ung Emil
Öhman. Nu blev dock finalen dramatisk.
När förarna gick ut på sista varvet så ledde Edvin Hamberg från Lycksele. Men
med två kurvor kvar till mål går Edvin
ihop med en varvad förare och slår ikull
i vallen. Det tar tid att få upp och fart på
skotern igen och Edvin korsar mållinjen
som åtta. Otur, men han har många år
på sig att ta revansch. Trea blev Marius
Nord från Alta, Norge.

Dam
I damklassen tog en av sportens stora
profiler de senaste åren avsked. Desirée
”Dessan” Stolt, tidigare Fransson, tvingas sluta efter Arctic Cat Cup på grund
av problem med handlederna. Trist, den
forna SM-vinnaren hade annars kunnat
blanda sig i toppstriden i årets SM på
allvar. Dessan slutade trea och såg i övrigt ut att vara i god form. Vann gjorde
SM-vinnaren 2011, Marica Renheim

Den nykorade mästaren i backe Henrik
Mases poserar med sitt Team och Catskruvaren från SMP, Patrik Löfdahl.

För att göra skäl för titeln seriemördare måste man ha mördat tre människor vid olika tillfällen.
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från Lima. Tvåa blev Elina Öhman, Älvsbyn, som gjorde comeback efter nästan
ett år som knäskadad. Elina är dotter till
legenden Mats Öhman och dessutom i
skrivande stund tillsammans med SMettan i Pro Open, Petter Nårsa. Där har
vi framtid som heter duga.

Pro Stock
Segrare i damklassen blev ingen
mindre än SM-vinnaren från 2011,
Marica Renheim från Lima.

Efter en överlägsen körning kunde Petter Nårsa som etta i Pro Open ta med sig
vandringspokalen hem till Moskosel.

Knattarna var riktigt många i år och
bjöd på stor underhållning.

Rutinerade Johan Eriksson leder Pro Open-fältet in i
första kurvan. Johan slutade på en fjärdeplats i finalen.

Då mörkret föll på lördag kväll beslöt
man att skjuta upp den avslutande
kvalomgången för Pro Open till söndagen.

Desirée ”Dessan” Stolt tvingas sluta
efter Arctic Cat Cup på grund av problem med handlederna, trots detta blev
det en fin avslutning på pallen med en
tredjeplats.

Adam Renheim visade med sin andraplats att han även i år kommer tillhöra
eliten i Pro Open.

Pro Stock är den stora klassen till deltagarantalet sett. Ett 80-tal förare mötte
och i och med det är det också extra
svårt att kvala sig in till final. Pro Stock
känns i år också som den i SM-sammanhang mest ovissa klassen resultatmässigt. Det finns helt enkelt så många
som har potential att vinna. Det visade
sig inte minst på Arctic Cat Cup. Efter
lördagens kval var det fyra man (eller
pojkar kanske man skulle säga i vissa
fall) som hade vunnit båda sina kvalheat:
Filip Eriksson, Marcus Ogemar, Nisse
Kjellström och Pontus Engström. Men
i slutändan visade det sig att ingen av
dem fick kliva högst upp på pallen. Det
blev istället Oskar Norum, Umeå, som
efter ett par kurvor i finalen gick upp i
ledningen och höll den ända in i mål.
Han jagades av ovan nämnda Ogemar
och Kjellström, men de fick nöja sig med
andra respektive tredje plats.

Pro Open
De två senaste årens vinnare i tungviktsklassen går under namnet Petter Nårsa.
Frågan var alltså om han nu skulle få in
en tredje fullträff och därmed få med sig
vandringspokalen hem till Moskosel.
Till en början såg det ut som om Nårsa
skulle få konkurrens. Både Adam Renheim, Lima, och Viktor Stenman, Storuman, såg heta ut under kvalrundorna.
Men när väl starten gått i finalen tog det
endast ett halvt varv innan Nårsa var
uppe i ledningen. Sedan visade den lille
mannen vilken stor skoteråkaren han är
och fullkomligt flög ifrån konkurrenterna.
Han tog en betryggande seger före Renheim och sedan blev det finskt på tredje
plats genom Ville Ylianttila. Så numer
bor alltså vandringspokalen i Moskosel.

Avslutning

Pontus Engström var en av fyra som lyckades vinna
båda sina kvalheat i Pro Stock.

5-11/12

Han är hårig, ljusskygg och sällsynt,
bredvid honom står snömannen.
Japan är det land där flest tittar på TV.

Allt som allt fick de cirka 3 000 i publiken
se bra racing i dagarna två. Förutom att
den avslutande kvalomgången för Pro
Open fick köras på söndag morgon istället för lördag kväll på grund av mörker
(ett helt riktigt beslut) flöt det mesta på
som tänkt. Och visst var det den bästa
Arctic Cat Cup hittills. Ingenting är dock
perfekt och vi hoppas att Östersunds
SSK kommer tillbaka och gör det ännu
bättre 2013.
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Pimp my ride är
något som blir allt
populärare.
Av: Stefan Sund

A

tt ha en personlig touch på sin
snöskoter blir allt vanligare och
alternativen blir bara fler och fler.
Det finns många områden på en snöskoter som kan göras både vackrare
och mer effektiva. Då den första ägaren
förhoppningsvis köpt rätt skoter är nog
detta fenomen vanligast när den andra
eller tredje ägaren lägger vantarna på
maskinen. Men inget är så bra att det
inte kan bli bättre, så vi bestämde oss
för att ge våran Polaris RMK Assault en
rejäl omgång med äkta billet både här
och där.

Från början
Då kanske inte alla vet hur dessa glänsande metallbitar blir till tar vi det från
början. Vi går inte så långt tillbaks som
till en öl-burk, utan startar med en klump
aluminium. Då detta material kan ha lite
olika egenskaper beroende på hur det
framställts och bearbetats är det viktigt
att välja rätt aluminium som håller för
uppgiften. Till exempel väljer man på BilletX ett material som är lite mjukare och
som återtar sin form efter en smäll, vilket
är extra viktigt när det gäller boggihjulen.
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Att man dessutom lägger stor vikt på toleranserna gör att delarna som produceras har en mycket bra passform.
–Vi kan tillverka nästan allt till en snöskoter i våra NC-maskiner, det gäller
bara att ha idéer och att det finns en efterfrågan, säger Ingemar på BilletX.
På BilletX är det två operatörer som
jobbar heltid med att tillverka uteslutande skoterdelar under högsäsong, där
förlängningsskenor och boggihjul står
för en stor del av produktionen. På senare tid har man även gett sig in på att
göra justerbarastyrhöjare, främst för att
man kände att kvalitén och passformen
på det som fanns kunde göras bättre.
Som ett bevis på att man håller en bra
kvalité lämnar man också livstidsgaranti
på många delar.
En annan fördel om man ser det rent
ekonomiskt är att många av BilletX saker
går att ta med sig till nästa skoter när
det är dags att sälja. Många av kunderna
består av Yamaha-ägare, vilket kanske
beror på att man tidigare inte kunde byta
lagren i boggihjulen och då passade
ägarna på att pimpa lite när det ändå var
dags för ett byte och på så sätt få utbytbara lager på köpet.
–Just till Yamaha har vi även valt att
göra hjulen lite större för att minska slitaget på slidesen, säger Ingemar.
Nu tar vi och följer hur ett stycke aluminium kan göra Assaulten ännu vackrare.

För att enkelt kunna rita av den delen som ska modifieras och få in den i datorn har
man införskaffat denna fiffiga pryl.

Ormar ömsar skinn för att dom växer, men inte skinnet.

En av åtta NC-maskiner är denna såg.
Ett ämne till vändhjulen väger 5 kilo,
efter fräsning och svarvning återstår
det ett hjul som väger 500 gram.
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För att kunna hålla en hög finish lägger operatörerna en putsande hand på
delarna.

Totalt är det åtta nya hjul som ska ta
plats i boggin, vilket tillsammans med
offsetblock, monteringsplattor, mellanaxel, mattspännare och lager kostar
6.495 kronor till Polarisen. Hjulen finns
för närvarande i fyra olika utföranden,
vi valde 6-Spoke på boggihjulen och
5-Star på vändhjulen.

Då man max kan gå upp 2 tum från
original, innan det tar i tunneln när
boggin fjädrar ihop, ska det sitta 9 tum
stora vändhjul på Assaulten. Detta
kräver ett offsetblock som flyttar hjulet
uppåt och framåt. Om man sedan vill ta
med sig hjulen till en annan skotermodell behöver man oftast bara byta monteringsplattan som blocket löper på!

Till bultarna för mellanaxeln ska man
också använda den medföljande Loctiten och sedan dra åt dom hårt med
hjälp av en lång insexnyckel med kula
i änden.

För att delarna ska gå att hålla i gradas alla vassa kanter och till slut får dom BilletX-emblemet ingraverat.

Slutligen har man på Loctite även på huvudbulten till offsetblocket och spänner
mattan enligt tillverkarnas föreskrifter. Om man skulle höra ett klapprande ljud när
man kör beror det på att glidklackarna slår i slidsen på grund av att radien på hjulen ändrats. Detta löser man enkelt genom att runda av slidsen i bakkant.

För att förgylla dom övre boggihjulen
krävs det att man lossar boggin bak
och återmonterar med Loctite på bultarna. Man kanske skulle köra med
boggin till detta läge?

Det följer med en mycket detaljerad
beskrivning på hur arbetet ska gå till
och när dom enklare boggihjulen är
monterade är det dags att demontera
vändhjulen. Arbetet görs lättast om
boggin är snöfri.
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Nu sätter man fast offsetblocket på
monteringsplattan, vilka man sedan
monterar på boggiskenorna med hjälp
av mattspännaren och M6-bultar. Monteringsplattan och brickor hålls med
fördel på plats med hjälp av lite fett
medan man skruvar. Slutligen skruvar
man dit offsetblocken temporärt och
monterar vändhjulen.

På Polarisen sitter mattspännaren nitad, dessa måste borras bort med en
6mm borr följt av en 10mm borr. Dessa
går sedan att ersätta med bultar om
man skulle vilja återställa maskinen.

Resultatet blev lysande och dessutom borde mattan snurra lättare tack vare dom 2
tum större vändhjulen! Om den ökade ytan hos hjulen gör att det samlas mer snö i
boggin återstår att se, kanske extra viktigt att slå av snön så att det inte blir isbildning över natten.

Totalt har det levt 105 miljarder människor på jorden.
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En härdsmälta av
galningar på is
Text:Togga
Bild:Photo4fun där inte annat anges

V

anligtvis händer det inget i
Orsa. Då och då hoppar det
kanske fram någon gatumusikant från något hörn och det
händer att lokalbefolkningen blir sittandes på parkbänkar för att hålla
koll på vad dom andra ortsborna gör.
Centrumet innehåller en konsumbutik, två hattaffärer, en garnbutik och
alla bensinmackar utom Statoil har
stängts ner för gott. Det var med
förtjusning och stor lättnad som orten tog emot eventet Speed Weekend med öppna armar. Alla ville vara
med, alla pratade om det och motorintresserat folk inom en radie på tio
mil gick man ur huse.

Massa motor
Succén var ett faktum. Köerna till arrangemanget ringlade sig tre kilometer och arrangörerna skottade för
glatta livet för att få fram fler parkeringsplatser. Dom 5 000 åkband
som förberetts till entrébevis
tog tidigt slut och arrangörerna fick improvisera ett nytt
biljettsystem. Skådeplatsen
var norra Orsasjöns is och den
tre kilometer långa banan hade
preparerats ända sedan det gick att
beträda isen med motorfordon.
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Själva tävlingsmomentet var enkelt. Klassa in ditt fordon i en av
fyrtio klasser och försök sedan att
köra så snabbt som möjligt. En kilometer acceleration, en kilometer
mätsträcka och en kilometer för att
få stopp på ekipaget. Fartrekordförsöken var huvudnumret men det
fanns också kringliggande motorarrangemang. Snowrider Grand Prix
med veteranskotrar på ovalbana
avgjordes och en kurvbana för rallybilar bjöd på bredställ, snurrningar
och täta fajter.

Diplom till alla
Deltagarna benämns i termer som
galningar och fordonen varierar från
vråltrimmade bilar, moppar, skotrar,
gokarts till pulsjetdrivna sparkar.
140 team från hela norden samlades
för att göra upp och sätta nya rekord
på en väl preparerad bana. Hela två
kilo diplom delades ut som bevis på
fartprestationerna. Tyngsta diplomet
fick Peter Nymark med hela 274,998
km/h i snitt på flygande kilometern
med sin Audi.
Om ryktena stämmer har Landracing och Färnäs Night Cruisers
lovat att göra tävlingen i ytterligare
tio år och alla är nog eniga om att
det är ett bra initativ. Speed Weekend 2012 går av stapeln i Orsa 9-10
mars.
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Peter Nymark med sin Audi Urquattro
dominerade med 274,998 km/h. Helgens absolut snabbaste tid.

Skanna koden
för att se den
officiella trailern för 2012
års upplaga av
Speed Weekend.

Foto:Seth Friström

I SnowRider GP tog Hans Emerén förstaplatsen med sin Sno-Twister, Ockelbo-Per
kom tvåa och Micke Sundin trea i A-finalen. Micke vann B-finalen och fick köra Afinalen direkt efter där han tack vare modig körning på vallkanten tog en hedrande
tredjeplats med en helt standard 503:a under huven!

Förarna Emelie Wallinder och Guckas delar på samma snöskoter. Den snyggare
av dom två toppnoterade 201,612 km/h.

Dom tio snabbaste
Nr
Namn
4570 Peter Nymark
708 Petter Brandstopp
930 Stefan Söderstedt
306 Daniel Haglöf
13 Peter Vestman
304 Jimmy Alnehed
273 Freddie Lindgren
822 Joakim Rönnbäck
186 Erik Askjem
274 Thomas Nilsson

Klass
14B
14B
16A
16A
6B
5A
15B
16B
23A
16A

Ingångsfart
262,39
222,772
227,56
208,574
212,765
218,446
201,229
201,68
203,619
205,949

Slutfart
263,736
212,264
252,454
239,043
211,764
222,91
217,917
226,13
223,463
215,182

Medelfart
274,998
242,228
241,708
227,029
221,361
220,17
218,565
213,308
212,439
212,414

We call it a kick
and we’re kicking
164,083 km/h.

5-11/12

I slutet på 80-talet kostade en mobiltelefon 30.000 kronor.
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POSTTIDNING B
SnowRider
Sågbacksvägen 8
792 91 Mora

7 8 8 0 0 6 0 0 1

motocross mc fiddy snöskoter streetwear

24mx.se

Dela upp din
betalning/månad

1 795 kr
4 499 kr

Svart

128

Röd

Dela upp din
betalning/månad

995 kr

ARCTIC FÖR TUFFA TAG
Artic GT är en riktig heavy-duty sporttouring jacka med ett vattentätt och
ventilerande GoreTex Z-foder. Skaljackan
är tillverkad av vattenavvisande Cordura
och har tejpade sömmar och blixtlås som
garanterat håller snö och väta ute. På
framsidan finns två stora fickor med lock
och dragkedja. De reflekterande partierna
på rygg, ärmar och huva ökar din synlighet
vid kvällskörning.

2 499 kr

Scott Hustle SX
HYD Arcade Sky

449 kr
899 kr

Köp till byxor!

Köp till byxor!

Den inre Soshell-jackan är urtagbar och
kan bäras separat. Jackan är sydd i
partier för att bibehålla form och vaddering även eer tvätt.

skoterdelar
ett
på 24mx.se Nu även
HItta dina

Handske Scott
Snowcheck Gauntlet

enormt sortiment av
ehör!
reservdelar och tillb

Betala senast sista

Februari 2012. Sweet!

Fakturaavgiﬅ 29 kr. Ingen ränta eller

395 kr

479 kr
699 kr

Prova
hemma-service

Lägsta
pris-garanti

Fraktfri
leverans

60 dagars
öppet köp

Aktuella
lagersaldon

Trygg e-handel

619 kr
899 kr

andra avgiﬅer!

Handske
Scott Sensor

Drivremmar
fr.

Prova
hemma-service

Erbjudandet gäller så långt lagret räcker eller fram till och med 2012-01-24.
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Jacka Scott
Comp-One TP

TRENT.SE

Jacka Scott
Arctic Gore-Tex

der

rklä
Massor med skote
r!!
till galna reaprise
fler
Kolla in 24MX.se för
n!
de
oslagbara erbjudan

