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Lynx nya Xtrim-serie. Kraftfulla, sportiga modeller med liingre drivband for dig i extra stort behov av rcirelsefrihet. Du fAr tillgAng till hog berighet

utan att minska maskinens mAnga suveriina sportegenskaper och kan pA sA siitt tillbringa lika mycket tid pA leden, som utanfdr. Det nya fcirlZingda

R-evo chassit, den avancerade A-VRC framfjddringen och de stAende gasstotdamparna med hela 260 cm fjAdringsviig ger dig optimala styr och

koregenskaper och en garanterat rolig, liittkcirci och smidig maskin. Det hiir 2ir dessutom sportteknik for tvA, dA passagerardyna finns som tillbehor.

Och ett tiventyr med 1000/o kdrkAnsla blir viil alltid roligare nZir man kan dela pA upplevelsen, eller hur?

W W XTRIM 8OO POWER TEK/XTRIM 6U) SDI/XTRIM 550



Toppklass!
Ldrdagen den N okober dr en

stor dag fdr bdde Granec i LuleA

samt Arctic Cat fiir dA ipPnas

ndmligen en Top Class Store, den

f6rsta i Europa.

En Arctic Cat Top Class store dr
en koncepthutik som bygger Pd

ett fullmatat sortiment fr\n Arctic

Cat hfide vad gdller skotrar och

tillbeh6r till dessa. Granec gdr

tillsammans med Arctic Cat en

stor satsnrng pd de tta f6r att bygga sitt varumdrke samt att se till att fa ut Arctic cats breda

tillbehdrsprogram.
Fdr mer infomation, surta in pd; www.arcticcat.se eller www'granec'se

*^#-]€+-+---:eq4-'5;5+

Pratsugen?
FrAn och med den l:a Oktoher siinkte

Neckmike priserna pA sina produkter.

Anledningen till detta positiva beslut

iir att dom nu har klarat av alla

utvecklingskostnader Neckmike iir en

kombination av tuA bullerdiimpande

1ronpluggar och en strumpmikrofon'

Strumpmikrofonen tar upp anv iindares

rdst direkt ifrAn huden pA halsen.

Rdckvidden dr upp till 1 km sA du enkelt

kan prcta med din passagerare eller
polaren pe skoter brevid, fflrutsatt att

Sven han har liknande utrustning.

Prisexempel:

GSM-Neckmike,

liirr 1595r nu

885r-

Kolla in dessa

smarta
pAwww.

neckmike.se

_' --r+, -+. -*.,".r|ln*+ r

P& hog h6id
Helt enligt senaste mode sA presenterar

Sno Pro sina nyaste tilhehdr fiir att fA rdtt

utseende och hojd pA styret. Ett nytt chrome

moly-styre med 10" vinklar, bredd pA 813 nn
och en diameter pd 22 mm kostar 273- Och

den kompletta aluminium-styrhdiarsatsen

kostar 13fit I satsen ingrr tre st styrhhiare

2n , 4n , 6" samt pad och pivot ffu att f Wa
sgret fran och till baka.

Knappa in wwwduells.se pd din dator

fA mer information.

Stdlar till klubben
Du som iir aktiv i en skoterklubb, nu har du chansen att hillpa

din klubh att tjdna extra pengar pA ett enkelt sdtt'

Genom att siitja Snowrider-prenumerationer kommer kluhben

att fd ett stlrre utrymme till roliga kluhb-anangemang eller

varfdr inte till att siinka medlemsavgiften?

Och som om inte detta var nog, den kluhb som sdlier flest

prenumerationer vinner en Silia Line-kryssning 161 12 personer'

Oslo
Kanadensiska Kamik tillve*ar skor fiir
extrema fdrhAllanden. Deras senaste heter

Oslo och skall tdla temperaturcr ner till -74"C.

Innerskon dr gjord av Zylex 3'lager som tack

vare sin konstruktion tar bort fukt innan man

bdrjar att frysa, ger tillbaks vdrme till foten

och Thermofolien

reflefterar tillbaks

kylan utifrdn,

Stiiveln kostar
1895t och salufdrs av

Lectica International
AB som kan bes6kas

pA www.lecticaint.se

Spdnn pA!

Det hiir dr No Fear

Stockhorms senaste

och hetaste oumhdrliga

pryl. Bdltesspdnnet

har formen av ett
M altese rkors och kostar

599i
Sugen? Surta dA in pA

www.nofearstockholm.

,::rttiji.i. se- i.ir

Klarsynt
Fdr 895:- sA kan man bli 6gare av en av Scofts

senaste brillon FMX som den heter har ett imfritt
glas med sd kaltat Turho Flow. Den har ocksd

ansiktsfoam i tre lager; alltsA niuk och sk6n

passform utlovas.

www.scottusa.com har mer information.
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Tdvling
Du missar vdl inte tiivlingen pA sidan 44' Fixar du

klurigheterna sA har du chans att vinna ett smart

och roligt pris,

ffiolarn's snabbpump!

il:-- *^-.,*r*

Huvudsaken
KBCs senaste kreation heter Moto-X1' Den

kommer att finnas i storlekarna XXS-)fit. Se

klart har den senaste tekniken anv1nts och

skalet 6r tillverkat i Thernoplast'Powercore.

Inredningen dr sjdlvklart uttagbar fdr att
kunna fueftas. Hjdlmen kommer att kosta

1495r och hittas hos

VtlV,lW,pmc'

bike.se
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Ny generalagent
Under de senaste dren har

detvaritlite si och sd ned
vem som har ansvaret

fiir kanadensiska AD

Boivins produkter i
Sverige. Men nu skall

det bli dnding
pA det och det
dr Ahina Group

som gdr in och tar befdlet.

AD Boivins mest kdnda produkt er Snow Hawk men dom har dven

bandsatser till fyrhjulingar och sd kommer det i Ar en barnmodell av

Snow Hawk som heter Hawk Jr
Ar du pA jakt efter ett riktigt roligt och lite annorlunda fritidsintresse fdr
vintern? Om ja, sA kontakta Abina Group genom www.abinagroup'com

eller B-28 17 99

,*ta{ffif;r"--e€+''- -.=+-- 

-:.-.Helt KLART bra!

Ulfrotte AB i Ostersundvill presentera deras nya

KLAR-vdst. Den 6r sydd i frottdstickad merinoull

och finns in svaft och b6tt. Priset ligger pA 540

kr fiir en herr- och 510 fdr dammodell. UIIen

kommer frdn Australien men tyget stickas och

p/aggen sys i Ostersund. Dom som iobhar
och syr Ullfrotds olika plagg dr
sd stolta cjver srTf jobb att dom

miirker varje plagg med stlt
egna namn, du kommer

allts| att veta vem som

sytt ihop just din vdst.

Ullfroftd AB har en

kompleft serie med
ullf roft6kl!)der.

AIII frdn mdssor

och vantar till
Itngkalsonger och

strumpon

Besdk dom gdrna pd

www, ullf rotte. se eller
ring 063-14 85 20 fdr
met information

--:?*=4;)2 *J>- ,F4+ q

Effektivtare diselbil
KCR har ldtit avgastesta sina effektboxar till Common Rail-motorer'

Testet utlordes pA en BMW 5fid-04 och rcsultabt er mycket
glddjande. Detta eftersom testet visar att nyare motorer med en KCR'

box inte fdrsdmrat motorns mefuarden, utan till och med fdrb!)ttrar

motorns renhet i vissa ldgen.

KCR har effektboxar till dom flesta diseldrivna personbilat men dven

till litta och tunga lastbilan

FA mer information och se kompletta testresultat pA: www.kcr.se

Matchat!
Om du skall dubba mattan sA kan du viil

samtidigt fors6ka att matcha fdrgerna ocksfl.

Woodys har dessa pulverlackade stddplattor i
sitt so/timent
Dessa sdf's b/and annat av Arctic Cat-handlare,

prata med din lokala handlare eller bes6k www.

arcticcat.se eller www.woodystraction,com

-t24;4+ a -=-4-- --l.:lril:

Rdv #3
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f
hjdlmvdska och en extra skerm.

Hitta mer information pd www.bruhns,com ell^'
0176-22 45 99

l- :--_'e': - -* *={I#lt-i***

Varm dragbil
Nu kan du sitta inne i stugan upp till en kilometer frAn bilen

och svra viirmen i den. Med Webastos nya generationens

briinsledrivna bilviirmare iir detta miiiligt! Med handsdndaren

till FjdrrstartTl()0 HTM kan du direkt starta och stiinga av

vdrmaren. Men du kan 6ven ldta systemet si6fu beriikna

uppviirmningstiden innan avresan. Temperaturcn fdljer du pd

h a n dsdnd arens d i spl ay,

Kan det hdr vara nAgot? Bes6k dA www.kgk.se f6r mer

information.
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HAll det kdraste varmt!
Enligt den anerikanska reklamen

sA 6r det hdr en av dom biista
presenterna du kan ge din kiira.,, en tangatrosa i fleece.

Att ge bort en sddan skall vara det blsta sdttet att aft fA fllrckvdnnen aft kiinna

sig omtyckt medan du 6r ute och Aker skoter

Tror du pd det hdr och vill veta mer st kan du surfa in pd www.ruoutside'com

SnowRiderbutiken!
PA Skoternsdag har Snowrider invigning

av nArea 51' som et den nya butiken

med vdrldens tuflaste fritidskl1der.

Hdr kommer du att kunna hitta det
senaste och hetaste frAn bland annat

Fox, Skin och TOBE och sjdlvklart hela

vdr nya egna Snowrider och Street&Strip

kollektion. Butiken ligger bredvid busstationen

nitt iMora.

2/05-06
srowrr(let



Hybridel
Hybridsegmentet blir allt mer intressant
och de flesta mdrken har utOkat sina
modellprogram vad det gdller skotrar som
bAde skall fungera pa led och att ploia
puder med.

Text: Patrik Larsson Foto: Snowrider

dr det nya R-evo chassit pre-

senterades av Lynx forra 6ret sA

var forvdntningarna stora. Och

huruvida det blev en lyckad forsta sAsong

kan man diskutera...

Mycket blev i alla fall helt riitt och RAVE

800 gjorde riktigt bra ifrAn sig pA Biista

Ledskoter 2005.

Nu kommer den logiska utvecklingen for

ett nytt skoterchassi. Man monterar helt

enkelt ien ldngre matta i chassit och en ny

modellserie iir fodd som klassar in under

beteckningen hybrider. Serien baseras

allts6 pA R-evo chassit som lanserades pA

sportmaskinerna forra sdsongen. Namnet

Adventure frAn forra iret har Lynx valt atl

overlAta till sina touringmodeller i Ar. De

nya hybriderna har fAtt namnet Xtrim vilket

skall uppmana till de lite mer extrema

formerna av korning.

Odemarken

Pressvisningen dgde rum i trakterna

runt Rovaniemi i norra Finland. Det di-

rekta korintrycket var mycket positivt, och

kdnslan ar som pA en typisk LYNX. Hela

skotern kdnns vdlbyggd och rejiil vilket

b6Ldar gott infor sdsongen. Vi fAr tre mod-

eller av LYNX"hybrider i Ar med identisk

utrustningsnivA, XTrim 800 Power TEK,

Xtrim 600 SDI och Xtrim 550.

Rejiila och renoveringsbara ddmpare

ar monterade runt om. TA 36 Piggy Back

fram och de lite grovre TA 46 i boggin.

RCG 2 boggin fAr hAlla reda pA den 38

cm breda och 365 cm l6nga mattan. Man

har valt att satsa pA 32 mm kammar vilket

vi fir se som en bra kompromiss pA en

skoter som iir tiinkt att ha ett mycket brett

anvdndningsomrAde,

For alla smaker

Det som skiljer modellerna emellan dr val-

et av motorer. For dom som vill ha brutal

kraft och effekt i overflod sA dr det Rotax

800 Power Tek motorn som fAr gora job-

bet. Denna, vid det hdr laget beprovade

och sakra motorn, kan nu dven anses

som miljoviinlig, Den klarar namligen

avgaskraven enligt EPA 2006.

For de lite mer sofistikerade koparna

finns det hogteknologiska motoralterna-

tivet i Rotax 600 SDl. lnsprutningssysie-

met har visat sig fungera riktigt bra och

motorns rapphet och ioljsamhet Ar en

av de btista marknaden har att erbjuda.

Aven bensinforbrukningen har visat sig

vara forvAnansvdrt lAg och det iir vi ju

inte bortskdmda med i skotervdrlden.

Och for att fA en riktig bredd pA mod-

ellutbudet sA finns det aven ett budgetal-

ternativ med en fliiktkyld Roiax 552.

Prisbild

Skotern som vi kallar budgetalternativ,

alltsA Xtrim 550, vill Lynx-handlarna ha

endast 71 500:- for, och det kdnns rik-

tigt billigt. DA fAr du ett av marknadens

basta chassin och riktigt bra dampare

runt om. Men du fAr dven en smidig sko-

ter som bland annat tack vare fldktkyl-

ningen ocksA dr minst 20 kg ltittare ln
sina storre kusiner. For att bli iigare till

nAn av de storre kusinerna sA krdvs det,

som ni forstAr, ocksA en storre plAnbok.

600 SDI kostar 107 500:-, och om du

vill vara vdrst sA kostar dei 119 900:-.

Lynx iir pA ratt vag och har nu ocksA fAtt

till en design som ger en betydligt kaxr-

gare uppsyn gentemot forra sdsongens

R-evo skotrar. Kommer mer attityd och

brutalare look att rdcka for att charma

den krasna svenska publiken? Det kom-

mer vi fA se under den har sdsongen,

men visst kdnns det onekligen bra?

Ski-Doo
Famillen Renegade vdxer och den se-

naste familjemedlemmen dr en brutal

best som i de flesta ldgena kommer a1t

2/05-06



XTRIM 550 dr en vdlutrustad budgetfubrid. Helt enkelt mycket skoter
f6r en \verkomtig peng,

Platsfiir lite bagage. XTRIM 5r utrustade med bdde pakethdllare och

ett fowaringsutrymme under sdtet.

t::

'l.l,t'1rit1r,i:::1

Trevlig och \verskddlig fiirarmilj\. Och burkremmen sitter
originalmonterad vilket 6r fdred6mligt i denna klass.

':ij

Det finns inget negativt att sdga on kdrstdllningen, Tvdrtom skall Lynx

ha mycket berdm fdr deras siftgeometri.

smidigheten

11



slA sldktingen Mach Z pA fingrarna. De

forbdttringar infor sasongen som Ski-doo

utvecklat for REV-chassit

har dven hybridmaskinerna fatt ta del

av.

Fjadringsviigen i framvagnen dr minskad

med 13 mm och de nya Pilot 175 mm ski-

dorna dr monterade for okad stabilitet.

Dessutom sitter Ski'doos utrustning'

spaket monterat pA alla modeller vilket

ger dem till2iggsnamnet X.

Detta gor att 600 SDI har klivit ett reiiilt

steg uppAt i utrustningsligan. Den storsta

och mest utmdrkande skillnaden dr att vi

numera hittar HPG Piggy Back ddmpare

ifronten och HPG Racing Klick som bak-

diimpare i boggin redan frAn fabrik.

Vrdare har dven en forldngd version av

den for REV-chassit anpassade SC'4

boggin fAtt ia plats i chassit. Den satt iu

tidrgare bara pA Mach Z,\llxZ 800,600

och 440. Mattvalet ar dock samma som

forra sdsongen, 44 mm kammar pA 800:

an och de ldgre 32 mm kammarna PA 600

SDl. Pe tansmissionssidan kdnns foriin-

dringarna igen med den nya HPV Roller

sekundarvariatorn.

Brutalbest
Arets stora nyhet frAn Ski-Doo fAr en helt

egen lrten avdelning hiir. Valet att salufora

MX Z 1000 Renegade pA den svenska

marknaden dr formodligen for att fylla igen

det glapp i Ski-Doos modellutbud som

fanns forra sdsongen.

DA kunde du bara valja pA de diametralt

motsatta vdrstingarna Mach Z och Sum-

mit 1000 om du ville ha det grymmaste

som gick att uppbringa i motorvAg. Alter'

nativen var alltsA att antingen bara Aka pA

hArdpackad led eller skyffla metervis med

pudersno.

Men i 6r kommer du sAledes att kunna

njuta av Rotax 1000 SDls underbara ka'

raktdr aven om du inte Ar den som bara

vill ha en skoter pA snodjupsskalans bAda

ytterkanter.

Chassit som anvAnds dr det samma

som pA Mach Z och Summit 1000, alltsi

RT-chassit, som ger lite mer plats for mon-

stermotorn pA 165 hk.

Renegade 1000 levereras dven den sA

klart med X-paketet. Och den har precis

som Renegade 800 44 mm hoga kammar,

Glappet i modellutbudei ar nu fixat och vi

ser val alla fram emot att hora vilka stordAd

som kommer att utrattas med Renegade

1000 under kommande sdsong.

Yamaha

VAra japanska vdnner presenterar i 6r tvA

hybrider och den stora nyheten dr RX

Warrior. Den Ar i princip en RX-1 ER SP

med en 136" matta och hogre ruta. For

. 
. :l i:j-::,:rl:1t:irt::i:::_ i :,.,:jt

:.;1i:.::liril'i'l:'.: 
:' '' ' '
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Arets STORA nyhet dr monstret Renegade 1000, Nu kan du kiira l\Ncc-twin med en skoter som pd ndnga sdtt 6r idealisk fdr den svenska

vintem,

Tung och urstak, iir det nflgot du klarar av? Maximaft utnyttjande av utrymmet dr ett nAste on yttenneften skall

h{llas pA en smidig nivA

2/05-06

X-paket Ar original pA det mesta som BRP tar in i Ar. 2-TEC lW SDI i egen hdg person.



Detfinns inte nflgot som ens liknar den nya Genesl's Ifi Fl-motorn pA marknaden' Liudet'

sty*an ach tekniken, man f\r stfipdls av mindre'

Rage har fortfarande en mer klasssisk

kdrstdllning, men det 6r nog sista dret vi fAr

se den hiir modellen,

Yamaha som alltid har varit snusfdrnuftiga

och prydliga, bjuder i Ar pd tribalflames!

MC-inspirerad instrumentering och smidiga

reglage gdr resan angeniim.

Anttigen har Yamaha fltt till en bra och

modern kdrstiillning,

Visst dr det snyggt och tufft med tvA

avgasutbl{s bak. Men vart skall man siitta
pakethAllaren?

Stdtddmparjusfe rin gen sitter ldftilgd ngligt
pl acerad p t ban dtunn el n,

14 2/05-06



svenska forhAllanden si matchar denna

ldngre matta den nya Genesis 150 Fi-mo-

torn battre dn en kort. Och formodligen

sA kommer inte en enda Wanior att vara

osAld i slutet av sAsongen.

Yamaha har inte prutat mycket pA le-

degenskaperna och ddmparutrustningen

skdms absolut inte for sig. Fram sitter det

Soqis 40 mm gasddmpare och i boggin

Kayaba-gasdiimpare pA 46 mm.

Ny for Aret ar den justerbara Mon-

oShock-boggin. Ratten for att justera

ddmparen sitter bekvami monterad pA

utsidan av bandtunneln. Mdnniskan dr i

grunden en lat varelse, sA det kan vAl vara

en bra id6 att slippa krypa pi knd och

krossa knogar for att testa en ny instAlln-

ing, Och det vet vi viil med oss alla, att i

det lAnga loppet i stiillet for att boka med

instdllningar sA biter man oftast ihop och

hoppas att ryggraden skall hAlla.

Ursinnig

Den andra av dom japanska hybriderna

dr RS Rage. For Aret har dven den upp-

daterats med den lite langre modellen av

MonoShock-boggin. Aven Rage har fAtt

en liittilgiinglig justeringsratt monterad

pA bandtunneln, Precis som sin storre

sliikting Warrior sA har Rage en 46 mm

Kayaba-ddmpare i boggin men ar lite

klenare utrustad i framvagnen med Kaya-

ba-dampare pA 36 mm.

I ovrigt iir Rage sig lik frAn forra Aret och

dr ett bra alternativ om man vill Aka sportig

fyrtaktsskoter med allround-egenskaper.

Polaris

Flest nyheter i sitt hybridprogram kan Po-

laris stoltsera med. Alla modeller dr base-

rade pA det framgAngsrika lO-chassit, Det

dr bra, fram med det nya och ut med det

gamla.

Det Ar tre modeller introduceras, en

med klassvdrstingen 600 HO pA 120 hk

som drivkdlla, en med 866 cc motorn med

det nyutvecklade insprutnings systemet

Cleanfire och Polaris har vAgat sig pA att

lansera en sportig hybrid med deras tur-

bomatade fyrtakts 750 cc motor.

HO

Aven om alla skotrar egentligen Ar helt nya

modeller sA iir det vdl iindi den minsta

som ar den mest intressanta modellen for

de flesta blivande Polarishybridkoparna.

Switchback 600 HO, diir HO stAr for

High Output vilket i sin tur syftar pA det

relativt hoga effektuttaget. Denna skoter

dr en riktigt smrdig och lekfull maskin, Mo-

lorn har en vdldigt underhAllande rapphet

och forgasarna till trots sA skall den vdl

kunna matcha Rotax 600 SDI som dom-

inerat 600-klassen den senaste tiden med

2/05-06 15



sina underbara och imponerande egen'

skaper. Ett stort plus i kanten fAr aven

600:an for den trevliga racinginspirerade

fargsattningen i rott och blAtt med den

stora nummerskylten pA sidan som visar

pA attityd och indikerar att det har inte

vilken skoter som helst.

Storebror Switchback 900 dr en brutal

best och dven om chassimitten dr iden-

tiska med 600 HO sA kdnns den storre

och den kraver en hel del mer av sin forare

ndr det dr dags att tygla den stora motorn.

Storleken pA motorn inverkar direkt pA

koregenskaperna med sin betydligt storre

svAngmassa,

Men nu dr det iu efi faktum att det finns

ett stort antal skoterAkare som helt ignor'

erar att en stor motor inverkar negativt pA

smidigheten och i stAllet njuter av den bru'

tala kraften framAt och uppAt i stelbt.

lntressant satsning

Att Polaris ocksA ger sig in i kampen om

koparna av sportigare fyrtaktsskolrar skall

helt klart applAderas. Och att ge nAgot

rdttvisande betyg efter nAgon timmes

provkorningar i forhAllanden som inte rik'

tigt liknar de svenska ar svArt.

Och for att fA komma med en filosofisk

utldggning angAende skillnaden mellan

fyr och tvAtaktshdstkrafter. Att direkt gA

frin en tvitaktsskoter pA ca: 135 hk till en

motsvarande som denna fyrtaktare med

lika m6nga kusar under huven stdller verk-

ligen till det for kroppens olika sinnen.

Och vid en s6dan upplevelse sir forstir

man verkligen hur mycket bland annat

motorljudet och motorns karaktdr inverkar

pA fartupplevelsen. Ndr man accelererar

med den nya FST-motorn sA iir allt sA tyst

och det kdnns som 0m prylarna inte ror pA

sig som dom skall. Men vid en snabb blick

pA hastighetsmdtaren sA sdger den nAgot

helt annat. Det hiir dr nAgot vi mAste borla

vdnja oss vid, for fyrtaktarnas fordelar 6r

minga och kommer att vdrderas hogre

och hogre for varje Ar som gAr. Aven pA

sporligare maskiner.

Utvecklingen dr i alla fall intressant och

det kdnns som om detta kommer att bli ett

av dom storsta diskussionsdmnena den

hdr sdsongen.

Lika som bdr

Alla Polaris hybrider Ar helt identiska foru-

tom fargsattning och motor. Ja sen har iu

FST en lite mindre tank dn de ovriga tv6

modellerna. Och det iir ju helt i linje med

fytaktsmotorns lagre bransleforbrukning.

Stotddmparukustningen bestAr i gas-

diimpare av mdrket Fox i ett lite mindre

avancerat utforande utan "Piggyback".

Boggin dr tirvd frAn Swrtchbackarna frAn

Hdr bak finns det mycket plats fdr medhavd

utrustning,

Muftifunktionsinstrumentet visar det mesta:

brilnslenivfl, max hastighet och varvtal. Och

even temperatur och hoidskiltnader skall vara

mditigt att tA fran.

Det hdr 6r nflgot vi kommer fA vdnla oss vid. En fyrtaktsmotor under

huven Aven pi tite sportigare maskiner

Eft ldttanvlint och,elativt stort fhvaringsutrymma giimmer sig under

sadeln.

Polaris iir hiUlts ensanma om aft ha en funktion som gdr att du kan

dndra pA kdrstdllningen efter behov och hum6r'

:.:ii:,.. '

lJnder huven pt Polaris tvitakts'hybrider kdnner man igen sig.
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AIIa Polaris hybrider har en rejdl f1rldngning au chassrt Det ser brutaft ut oeh 6r prakJtisftJ. ldr
den som {ill anvdnda sin Switchback som /astdsna.

Det skall verkligen b/i intressanf aft se hur FSI Swttchback blir
mottagen av det svenska skoterfolket.
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forra sdsongen och gor det den skall utan

gniill.

Nigot som Polariskoparna dr ensamma

om dr det justerbara styrsystemet Rider

Select. Hela konstruktionen dr vdl kanske

inte livsviktig eller egentligen nodviindig.

Men nu sitter den ju dar och den tillfor inte

speciellt mycket vikt pA skotern, bAttre

att ha an att onska sig skulle man kunnna

sdga. BAda dom yttre liigena pA Rider

Select dr formodligen for extrema for dom

flesta skoterAkarnar men det kan ju vara

kul att testa en ny korstallning utan stora

ombyggnaiioner eller byte av skotermod-

ell.

Arctic Cat

De Amerikanska katterna skall ju all-

tid forsoka att vara lite speciella. Och

i Ar sticker dom ut genom att endast

presentera en hybrid for den svenska

marknaden.

Namnpolitiken som vAra skotertil-

lverkare hAller pi med dr ibland riktigt

svAr att forstA sig pA. Forra Arets hybrid,

Sabercat 700 har i Ar fAtt en kortare matta

och mindre motor och pA det viset blivit

ekonomisportmaskinen Sabercat 500 EFI

LX.

Sabercat 700 frAn forra sdsongen var

baserad pA samma chassi som F-model-

lerna och var ddrfor en ledmaskin anpas-

sad for lite djupare sno. Crossfire 7 ddre-

mot som Arets hybrid heter dr i grunden

byggd pA ett M-chassi och skotrarna har

darmed inte sA mycket gemensamt med

varandra forutom 700 motorn. Att man

for Aret har valt att bygga hybriden pA

M"chassit beror helt enkelt pA att man

ville anvdnda den bredare 38 cm mattan.

Diirmed betraktas Crossfire 7 med riitta

som en helt ny skoter,

Sabercat fick negativ kritik pA grund av

det lite tama stotdamparpaketet som den

levererades med. Det hdr misstaget frAn

Arctics sida dr tillriittat med rAge. Fram

sitter dom snygga och tuffa Fox Floal

ddmparna och i boggin Arctic Cats egna

2" renoveringsbara gasddmpare.

Anpassningsbar

Crossfire 7 dr en mycket trevlig skoter

att kora. Den alltid sA grymma F7 motorn

stAr for farlresurserna och i och med en

kortare version av M-maskinernas bog-

giddmpning FasTrack Long-Travel system

sA dr fjiidringsvdgen bak hela 38 cm.

En hybrid skall ha ett brett anvdndning-

somrAde och tack vare den justerbara

spArvidden sA dr chansen yttedigare

storre att skotern skall passa just for dina

behov. Crossfire dr dven ldttare an sin

foregAngare och det dr mycket tack vare

Arctic Cats Diamond Drive. Med Diamond

Drive sA slipper man den extra vikten som

variatoraxeln och kedjehuset ldgger pA to-

talvikten pA dom flesta andra skotrar.

Trots att Arctic Cat bara presenterar en

hybrid i Ar sA kdnns det som om dom i

alla fall har en riktigt stor chans att ta hem

kampen om hybridiilskarna i Sverige.

Beslutsdngest

En av dom starkaste krafterna i viirlden

dr den kdrlek som dom flesta skoterAkare

har trll "sitt" mdrke och det skall mycket till

for man skall byta sida. Men i Ar sA finns

det flera stora anledningar att testa nAgot

nytt. Av dom riktiga varstingarna med

monstermotorer sA finns i Ar flera relativt

olika modeller att viilja emellan, Renegade

1000, Warrior och Switchback 900 vilka

alla har 150 hk eller mer. Dom ar alla pA

sitt eget lilla sdtt helt sanslosa skotrar.

Det dr bara Lynx som har en hybrid som

kan betraktas som en skoter av lite enklare

modell. Det dr den billiga XTrim 550 med

sin fldktkylda motor. Att inte n6got annat

marke kan presentera en enklare instegs-

hybrid hdnger formodligen ihop med att

dom som efterfrAgar hybrrder idag inte vill

ha nAgot annat dn en hogpresterande och

riktrgt potent maskin.

SA for er som kan valja att kopa en ny

skoter i At titta garna At hybriderna om du

inte dgt en forut, for i Ar skall det mycket

till innan du blir missnojd.

M ultif un kti o n si n stu mentet v isa r
atlt nodvlndigt med hjdlp av ndgra

knapptryckningar.

ri;*

Den rosade F7 motom dr det enda alternativet vi ftr in till Sverige. Och de riicker vdl?

t_

I Ar iir Arctic Cats hybrid baserad pt M-chassit fiir att dom skulle fA plats med en brcdare matta'
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accessjacket #lOO34
colours: Black or ChaJk
sizes: S to Xl-
info: SOOO mm
ca. pris: 1699:-

back comtPy II pmt #04189
colows: Cha,lk or Chtrcoa,l
sizes: XS to XL
iBfo: 1O0OO rm
ca. pris: 1699:-

$n
eiil
w
sil
ur$
ffi

05 l06
access pmt #o4188
colous: Black or Dilk Stone
sizes: S to XL
info: SOOO ]]m
ca. pris: 1299:-

FdF, MER INFO-RMATION KONTAKTA DrN Fox ArERFonsAlua_nl ELLEF, BRUHNS 599, WWW
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Patrik *Chefen" Abrahamsson besokte naturligtvis Vilhelmina.

.dts. .€S:" ''ir,:

Att lyckas locka 42OO personer till
ett utomhusevenemang i Februari i

Lappland gor man bara med extremt
bra marknadsforing och en bra ide. Tdta
Holeshotrace och en Big Jump Jam i den
hogre skolan lockar tydligen ut folket ur
stugorna. Vdlkomna till WWW.

Text & Bild: Bjdrne SnowRider

J ocke Strandbe rg U met..

{
{
?

€g
p

Aven de yng"sta fAr k6ra Holeshoten, '

24

I
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en relativt nya grenen HoleShot

har slagrt viil ut dA den iir liitt

att anangera eftersom banan

ar extremt korl och kompakt. Med rdtt

tillstAnd frin kommunen sA kan man i

princip fA till en holeshottiivling pA vilken

parkering som helst i de centrala delarna

av en stad. Det enda du behover dr en

motiverad arrangor, forare och bra vdder,

folket kommer jag lovar.

Mannen bakom tavlingsgrenen Hole-

shot heter Kenneth Andersson och hAller

till i Wilhelmina. Detta har dock inte hin-

drat honom frAn att arrangera tdvlingsfor-

men runt om i norra Sverige.

Eftersom Kenneth gillar ndr det ror pA

sig hemma i byn sAg han till att dra ihop

det storsta arrangemanget i Wilhelmina

under namnet WVW, Wilhelmina Win-

ter Weekend. lnte nog med att Hole-

shoten fanns mitt i byn, en av de bdttre

BigJumpuppvisningar jag varit pA fanns

dar ocksA.

Eliten

Norska 0ystein bjod pA ett giing hog-

kvalitativa backflips med cross och Jes-

per Rosling visade hur man inte och hur

man ska gora med en quadracer. Han

bo4ade med nAgra riktigt cleana trick

och avslutade med att peta ur vdxeln i

rampen och satte Pretdatorn riitt i kortsi-

dan pA landningen. Vi traffade honom pA

den lokala pizzerian efterAt och han sAg

minst sagt justerad ut eftersom han gick

som en robot.

SkoterAkarna visade ocksA dom att de

visste vad de holl pA med bland annat sA

var Jerry Jonsson, Ankan, Macen och

Erik frin Frosty Demons ddr och visade

var skApet skulle sti. Micke Ljungberg

drog ner de storsta applAderna och hop-

pade i alla fall en gAng innan skoter gav

upp, snacka om antiklimax.

Hoppa pA t6get

Varenda hotellsdng var bokad under hel-

gen och gott om partaj fanns det ocksA,

hela Wilhelmina riktigt andades festival.

Jag bodde sjdlv pA Lilla hotellet och kan

ldtt rekommendera det till er alla. Jiikligt

trevlig personal och mycket riktigt som

namnet skvallrar, Iitet.

Hoppas for Wilhelminas basta att kom-

mungubbarna forstAr att uppskatta even-

emanget och hoppar pA tAget till 2006.

Kenneth med planen

-Planerna dr redan utstakade for ndsta

Ar, fortsdtter Kenneth.

-Di kommer vi att kora tre varv istdllet

Mr Holeshot, pojken bakom hela iden heter Kenneth Andersson.
fire.:r .r€trE i-:rc
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for ett, vi fAr mer tid pA oss att lina upp

ndsta heat och det hela flyier pA bdt-

ter med mer action. Vi mAste ju forsoka

uiveckla hela id6n med Holeshot. Hela

id6n bygger pA att det ska hAnda nAgon-

ting for bAde publik och forare hela tiden,

dotid dr bannlyst, avslutar Kenneth.

Att hela tiden hAlla publiken sysselsatt

dr ingen ldtt sak men en nodvandighet for

att locka folk,

Vi pA SnowRider hade mojlighet att ta

en helikoptersvdng runt hela omrAdet un-

der pigAende tdvling och synen av ndr-

mare 5000 personer imponerade stort.

Planerna for nasta Ar ar redan dragna

och vi Aterkommer i amnet ndr saker och

ting dr helt bokade och klara. Naiurligtvis

ska ni som var dar dven Aka dit igen, for

det ska ndmligen vi.

'. Strandberg vann alla sina heat,

11,000 rikare.

Veteranklassen har blivit en succe.
%

i tanken!

I
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Mikael Bef gon

..,. .,,,.irisq-til 
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lnte m6nga skulle sA fullkomligt anpassa sitt liv
och ekonomi till skoterakning som den har unge
utflyttade studenten giort' Utflyttad, visst' Men
det dr aldrig for lAngt hem'

Text: Torgny Bertilsson Foto: Hans Wiirdell, Matias BygdestShl

i:ri;t . fiFil!{

**eM*- '

jj 
- *-w"*ffi *o@t

'2l{5-06



j

I

.il

,:'rll:ir:,r...1::,i:.{]-']:ufir,"l - -

.i.r,.tt'rp..'' 
i::,: ,r' ., . . -i;:'i'i.li-lillll:t-)''

. ::::tjiiJ:,.-,,

*€$*s

2/05-06
. t".i..:..:; :.4.'.. :,.:..:::.. )..::r.:' r.r,,._:..t,-i ;:
T



or Mikael Berntsson stadar en vanlig

helg i fjdllen fredag eftermiddag niir

han med munnen full av halvtuggade

nudlar och en hastrgt ihoprafsad ryggsdck

innehAllande det nodviindigaste snubblar

in pA perrongen i Linkoping och tAget

hem till Ostersund. Med ett lycklrgt leende

dntrar han tAget och ser fram emot en 1 2h

Aktur med sin sittplatsbiljett och matte'

bockerna som enda sdllskaP.

Vi plockar uPP honom Pi stationen

i Ostersund pA lordagmorgon, glatt

visslande gor han smA schottis-steg

hela vagen bort till bilen. Tre timmar

senare kommer vi fram till ett snotyngt

Jormvattnet dar vi skyndar oss att lasta av

och ge oss upp pA fjdllet. Ndr det morknar

beger vi oss hem till campingen och den

vd,ntande bastun och pilsnern. lbland blir

dei en ol, ibland fler, oavsett vad sA ar

Mikael uppe forst morgonen efter och bar

in vAra klader frAn torkrummet. Medan vl

andra stapplar ur sdngen stAr Micke pA

huk ute i morkret och yrsnon och plockar

isdr variatorn eller rengor forgasarna pA

polarnas krAnglande skotrar' PA sondag

eftermiddag nar vi andra dodstrotta sdtter

oss i brlen iir Mikael fortfarande som ett

liten unge pA magiska champinioner. Tre

timmar tillbaka till Ostersund, vi skippar

pizzan i Giiddede for att hinna med tAget

soderut.

Han kommer fram till LinkoPing PA

mAndag morgon! missar forsta lektionen

och halvsover sig igenom resten av dagen.

Slitsamt? Javisst, men nu Ar det ju bara

nAgra Ar kvar innan han tar examen frAn

universitetet, sA det iir ju inte hela vdrlden,

Och det iir 1u nAgra dagar kvar till ntista

fredag bara..,.

Hur boriade det hdr med

skoterAkning for dig?

Som liten grabb var jag nog inte sA aktiv i

onodan, hade man lov sA var det lov, det

var det absolut inget alternativ att odsla

bort det pA att 1obba. Argument som att

"Du kan ju tjiina pengar" bet inte pA mig'

Vad skulle jag med dom till? Jag var en fri

och lycklig sjiil utan materialla behov.

Ofr, tut att hora det frAn dig. Vi som

kanner drg nu for trden har nog en annan

uppfattning, Atminstone vad gdller skotrar

och tillbehor. Vad giiller resten skulle iag

nog vrlia pAstA att inte mycket Andrats'

jiikla bohem,

Ja, djavulen slog klorna i mig ddr nAgon

gAng i 15 Ars Aldern' Jag kommer ihig

vAndpunkten som kom att forandra det

mesta i mitt liv. Brorsan skjutsade mig

en dag ett hundratal meter runt gArden

till garaget pA sin Lynx 3800 Rave, en for

sin tid obeskrivligt otiimlbar best. Vilket

drag! Niir vi drog pA gick det ndstan inte

snCIrundel

Dp n.lyri!4laS ry lfirdrocks V i pe r n 
u, 

so m d e n

iiiiiiiri3iirioes ut som, visade sig van allt

annat 6n svArsdld. Arlighet varar ldngst!



att andas, det var ddr vid garaget jag

bestdmde mig for att tjiina ihop pengar

och kopa mig en egen skoter. Hosten efter

kopte jag min SRV 540 och inledde mitt liv

i ekonomisk katastrof och forodelse.

Det iir alltid roligt att hora hur andra

arbetat sig upp genom modellfloran och

vilka skotrar som varit den f ullandade

skolpojksdrommen vid olika tidpunkter.

Efter min SRV fick jag tag pA en av de

ganska sallsynta -93 Cobra Enduro med

536 motorn. Ohlinare runt om, det var

tider det. PA sommrarna satte man plant

tills hdnderna blodde och slet som ett

djur for att fA ihop dom 20-30 000:-som

behovdes for att kunna byta upp sig. Sju

veckor av varje sommarlov i hdnderna

pA mer eller mindre galna formdn hos

SCA. Men det var kul med, man ldrde

sig uppskatta beloningen for jobbet. Jag

hann med en -97 Enduro 500 som fick

ett abrubt slut mot en sten, som tur var

hade jag forsakrat sA for de pengarna

fick jag tag pA en -98 XC 440. SkolAren

var verkligen en kamp for att kunna byta

skoter, for att inte tala om att tanka!

Hmm, nostalgi ner
som finast. Vilket dr
skoterminne d6?

For ett Ar sen var vi till USA och htingde

med grabbarna bakom Alticity, det var

ganska svArslaget. Hela grejen med stora

diesel pick-up:s, pudersno och hoga berg

var skon. Men trots allt dr det nog hdr

hemma som jag har de bdsta minnnena

och upplevelserna, sAnt som formar en till

den man ar.

Tiink de gAnger i morkret vi varit fast i

bottenlosa raviner pA fjdllet med den dAli-

ga reservremmen, uttorkad, hungrig, och

med lite bensin. Fiirdiga att ge upp har allt

plotsligt lost sig, dagsmejan frusit pA sA

vi kunde ta oss upp, nAn lyckats trampa

ett nytt spAr runt de dar trdden som stod

i vdgen, sAnt som i slutdndan leder till att

man lyckas ta sig hem och fAr krypa ner

i badtunnan och njuta av en kall pilsner.

I vAras hade vi en ganska skon tur upp

till en overgiven snowboard park, i dalen

under oss var det gront och sommmar

medan vi hade av sno och en otrolig

solnedgAng.

Det iir omojligt att viilja ett bdsta minne,

i slutdndan handlar det ju bara om att fA

ldgga den ddr perfekta pudersvdngen.

den dr
ditt bdsta

2/05-06 fl8ur

Ah, jagvill utoch

31
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Btlden ilrtagen ibarit, tu iunil#W!:.,
minut skoterdkning klnns som ett frispet
pd favorit flippret, med kdrsbArs topping.

'r4ii*'

en gul -85 Mazda 82290

Dom matchar varandra!
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Hc clffi Gffiffiffi tf'' HffiS&mtr
Att investera i ett par gula
Ohlinare infor vintern kan vara
i saftigaste laget for plAnboken
och i slutdndan onodigt
eftersom du inte har en aning
om hur du ska stdlla in dem.
Var lugn, det finns bot pA bAda
dessa problem.

AV: Bjtirn Fristrcim venne Revelj med foretaget Revelj

Racing har levererat Ohlinsddm-

pare till det Svenska skoterfolket

sedan Hedenhos dagar och di frdmst till

tavlingsforare.

-MAnga av dem som koper Ohlinsdiim-

pare har inte en aning om hur man staller

in dem pA bdsta sdtt, vissa har inte ens

koll pA kompression och returinstallnin-

garna, sdger Svenne Revelj.

For att rAda bot pA ovissheten och sam-

tidigt gora det lite smidrgare rent ekono-

miskt for kunden sA har Revelj Racing

tillsammans med Ohlins dragit ihop en

paketlosning for hela sdsongen.

Stotddmparkursen

Fore sdsongen betalar du 9000:- + moms

for en komplett uppsAttning av 0hlins

vdrstingddmpare 46 mm PRX i boggin

och PRX 36:or till framdndan. Du och din

skoter samt mekaniker dr sedan inbjuden

till en stotdiimparkurs veckan fore Arctic-

Cat Cup (4-5 Januari) i den hogre skolan

ddr du inte bara fAr ldra dig stotddmparens

funktioner utan ocksA fAr din maskin helt

unikt installd. Ddmparna kommer alltsA att

chimsas in for just dig av Ohlinspersonal.

Krokig kolvstdng

For er som hoppar pA det hiir tAget kom-

mer det ocksA att finnas support pA vissa

tavlingar dar ett utbytessystem for trasiga

ddmpare dr framarbetat. Si har fungerar

det. Du kor tillexempel SM-finalen. Du blir

pAkord i det forsta heatet och en av fram"

dd,mparna kroker sig. Du skruvar av den

knallar bort till Svennes 0hlinsvagn och

byter ut den bojda ddmparen mot en ny.

Du fAr sedan en faktura pA overenskom-

met belopp, i detta fall en kolvstAng samt

arbete for byte av denna.

Uppdatering

Det kommer ocks6 att bli en andra stot-

ddmparkurs som gir under arbetsnamn-

net

"Nr 2 Uppdatering" ddr ni fAr chansen

att chimsa om maskinen Aterigen. Ni fAr

dA ocksA lite kompletterande information

om just settingen pA just er maskin. Under

dessa stotddmparsessioner fA ni reda pA

det mesta om just Chassits funktioner och

den individuella installningen av mask-

inen. 0m ni tar detta pA fullaste alvar dr

det meningen att ni ska vara mer eller min"

dre sjiilvgAende efter denna sdsong. Det

som inte tas upp under dessa dagar dr ren

service av ddmparna.

Sammanstdllning.

1. Du betalar 9000:- + Moms for 4 st

0hlinsddmpare fore sdsongen.

2. Du dr inbjuden att delta i stotddm-

parkurs med tillhorande individuell chim-

sning for just din maskin. For boende och

mer information ring Svenne Revelj.

3. Du har tillgAng till support och stot-

ddmparutbytessystemet eftersom Revelj

Racing kommer att vara pA plats pA alla

de stora tavlingarna sA som bland annat

VM, vissa SM-kval SM-final och ArcticCat

cup.
4.Efter sasongen koper du loss dam-

parna med 40% rabattering av ordinarie

pris.

For mer information om detta ringer du

helt enkelt revelj Racing i Hedeviken.

De har telefonnummer 0684-120 59.
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Modellen Outlaw skall sliljas till dom iktigt
avancerade fiirarna.

Avgassystemet dr nytt och skall vaft tystare.

Hdr iir den nya skidinfdstningen som gjorl

Snow Hawk mer liittkdrd.

Barnmodellen av h,6ken kommer dven den att
importeras till Sverige.

vdnda?

Text: Patrik Larsson Bild: Snowrider

SportTrail sitter 6ven en ljuddampare, allt

aft fjdska ftir en bredare kundkrets,

De hdga kammarna sliter upp en hel del is

och sn6 rnen stdnkskdrmentar ellektdhand
om sprutet.

,: 
tmla**i

infor sesongen- 2OO2 och utvecklingen har vAl
inte varit nAgon succe direkt. Men h&ller det pA att

.....t'l'

..,:l)
'{r;

s$' ,,'jffi**,.'
'F {ix

4

Snow Hawk var nagot helt nytt da den presenterades
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l\ et skall erkdnnas, infor provkor'

| | ningrn av Snow Hawr sa var jag

lJ tit.l.r.ruas eftersom det var forsta

gAngen for mig. Och det vet vi ju att det

kan vara lite nervost forsta gAngen man

skall komma till skott sA att siiga. Jag hade

horl hur svArkorda dom var och att dei var

svArt att fA ett bra flyt i korningen,

Jag forsokte snappa upp tips frAn alla

som ansAg sig veta lite mer. Jag proces-

sade informationen och "torrflog" Snow

Hawk inne i huvudet.

Torrflygning ar nAgot jag ltirt mig under

mina flygutbildningar och den kunskapen

har mAnga gAnger hjdlpt mig i mitt liv. Det

kan vara som forberedelse infor en upp-

korning, en uppflygning eller till exempel

en jobbintervju. Att torrflyga innebAr att

man helt enkelt forestaller sig att gora en

viss sak 0m och om igen. Ndr du sen stAr

diir infor din uppgift sA kdnner du igen dig

i stdller for att kdnna dig helt och hAllet

frdmmande och osdker.

Nu var det dags att kora pi riktigt. Forst

nAgra forsiktiga varv pA plan mark och sen

bar det ivdg uppfor skoterleden och ut pA

fdlten vid foten av ett av Utahs mAnga

hoga berg. Det var jag, Webb-Owe och

Henrik. Henrik har korl en hel del Snow

Hawk i sina dagar och det syntes att han

kiinde sig hemma direkt. Vr fick tiven med

oss ivA representanter frAn AD Boivin

som ville instruera och visa oss vad man

kan gora med en Snow Hawk.

Husqvarna

Nu var vi igAng och jag tog det lite for'

siktigt och tiinkte pA dom olika tipsen jag

fAtt. Egentligen sA iir det hanteringen av

rullgasen som dr den stora grejen. HAll

hela tiden jAmn gas och sldpp inte av for

fort och for kraftigt. Snow Hawk har en

tendens att ndstan tvdrstanna ndr man slAr

av pA gasen for snabbt.

Eftersom man har en upprdttstAende

korstdllning sA kan det kdnnas som om

man Ar pA viig att flyga over styret vid

sAdana tillfiillen,

Jag vet inte om det dr den nya skrdin-

fdstningen eller mina mentala forbere-

delser som gor att jag kiinner mig riktigt

hemma direkt, den Snow Hawk av model-

len fiirgglad Sporl Trail som jag kor dr helt

enkelt liittkord! lnga konstigheter alls och

korkanslan pAminner om en tidig 8Otals

Husqvarna enduro-cykel,

I omloppsbana

VAra tvA vdnner instruktorerna stannar till

ovanfor en brant pA kanske tre-fyra meter

som utgor overgAngen mellan tvA stora

och plana ytor. Den har branten bildar

pi det siittet ett naturligt hopp ddr ute

pA fiilten. Den engelsksprAkige av vAra

inskuktorer sager att nu skall hans fran-

sksprAkige kompanjon visa hur man hop-

par. Killen Aker iviig en kilometer bort och

vdnder,

Han hAller sen rullen stumt i botien hela

vagen rakt in i den uppAt-sluttande vallen,

Baauu!! Han flyger, flyger, flyger och sen

flyger han lite till. Under tiden stAr vi pA

kna med hdnderna i kameravdskorna och

bara gapar. lngen fick med det pA bild...

och alla dr helt stumma,

Han hoppar nAgra gAnger till sA att vi

kan fota och nu hors det att han slapper

av lite innan hoppet som en mdnniska med

normal sjdlvbevarelsedrift skall gora. Och

det syntes pA hans ansiktsuttryck att han

vart nog lika skdrrad/imponerad av vad

han holl pA med som vi.

Fri6kning

Sen dr det dags for friAkning i lossno. Och

instruktionerna lyder: HAll ALLTID fotterna

pA fotpinnarna och hAller du pA att ramla?

Gasa fullt! Och sist men inte minst, ha

roligt!

Det ar i lossnon som Snow Hawk trivs

bast och det borde i princip vara omojligt

att kora fast med den. For det finns inget

som den kan hdnga upp sig pA.

Det dr liitt att gora riktiga femoresvdndn-

ingar och luta ner ekipaget riktigt brutalt.

Skida och matta hAller verkligen i greppet.

Vid riktiga nerliigg i lite djupare sno gor att

kniit och benet fungerar som en snoplog

At fel hell. Och efter lite svdngande sA har

du hela famnen anda upp till hakan full

med sno. Och hAller du pA att ramla? DA

finns det bara en losning: det ar att gasa

fullt och hAlla i sA fAr du en chans till.

Mini Hawk

Det skall bojas i tid det som krokigt skall

bli, sa alltid min farmor,

Och det dr vdl lite av det som dr tanken

med den nya HAWK Jr. Eftersom jag ar

minst med mina 182 cm over marken i det

htir sdllskapet av tvAmetersmdn, sA var

det jag som fick agera barn och provkora

den har minihawken,

Konstruktionen dr enkel. Man har tagit

en motorsAg, monterat av svdrd och drev

men behAllit cetrifugalkopplingen, det hela

har sen monterats i den lilla hawk-ramen,

klart!

Ja, sen skall man koppla gasreglaget

och drivningen till mattan, sen iir det riktrgt

klar1. Man tankar helt enkelt i sAgens vanli-

ga tank och man startar motorn med hjdlp

av den fore detta sAgens magnapull.

Enkelt och kul. Men modellen iir till for

barn som dr 6tta Ar eller aldre sA mina

korupplevelser dr val inte riktigt relevanta.

PA Hawk Jr som skall siiljas i Sverige

kommer en svensktillverkad kartmotor

frin Radne Motor AB att monteras.

600 Ho
Snow Hawk 600 HO finns i Ar i fyra olika

utforanden, den svarta Outlaw i kort och

lAngt utforande och den fdrgsprakande

Sporl Trail ocksA den i en kort och en lAng

version.

Nytt for Aret dr ett tystare avgassystem,

ny skidinfiistning som dndrar styrge-

ometrin nAgot, styrskenorna snow tracker,

stiillbar siiteshojd och det nya sattet att

dekorera huven.

Dessa nyheter sitter pA modellen Sport

Trail och det dr tiinkt ait den skall passa

gemene man battre dn tidrgare. Egenska"

per som liigre ljudnivA, ldttare och mindre

trottande styrning samt att man kan an-

passa den efter forarens liingd iir nAgot

som AD Boivin tror att kunderna vill ha.

Outlaw skall vara modellen for dom

riktigt avancerade forarna som beharskar

den har typen av "skoter" fullt ut. Outlaw

kommer att vara utrustad med alla nyheter

utom ljudddmparen och den insiallbara

boggin.

Snow Hawk har funnits nAgra 6r pA

marknaden nu. Och mAnga trodde viil

att det bara skulle bli en dagsldnda som

snabbt glomdes bor1. Men AD Boivin

verkar vdgra att ge sig och dom har for-

modligen nAgra riktigt uthAlliga och int-

resserade finansidrer bakom ryggen.

lntressant dr att notera att Snow Hawk

dyker upp allt oftare i skoterfilmer och

dom verkar iill och med gA rikiigt bra pA

oppet vatten.

6+6

Enligt Abina Group som dr den nya gener-

alagenten r Sverige och Finland for AD Bi-

ovins produkter. SA fAr dom bara tillgAng

till 12 stycken maskiner for varje land, sex

Outlaw och sex Sport Trail. Och alla dr

av den koda modellen med 121" matta.

Anledningen till detta ar att efterfrAgan ar

sA stor i Amerika just nu och att produk-

tionstakten pA 250 maskiner om Aret helt

enkelt inte riicker till for att fylla den allt

mer okande efterfrigan som uppstAtt.

Historien om Snow Hawk ar definitivt

inte over dn och dven om den formodligen

aldrig kommer att bli nAgon dussinmaskin

sA kommer vi med all sakerhet att fA se

den dven ndsta sdsong, men dA som bAde

kort och lAng version.
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RffiffiRffi
rrr, brrr. Den amerikanska telefon'

signalen ringer nAgra gAnger.

-Hi, Simons CPR, svarar nAgon.

-Hello, is this Jeff Simons, owner of the

Simons CPR RX-1? Stammar jag fram PA

fin dalmAlsbruten svengelska,

-Yea, speaking, sager Jeff.

Jeff Simons har varit i branschen i 23 Ar

och CPR iforetagsnamnet betyder "Com-

puterized Pipe Research" och hdrstam-

mar fr6n de glada tvAtaktsdagarna. Han

och hans sex anstdllda gor fort{arande lrte

trimdelar till tvAiaktare men huvudinriktnin-

gen har helt slagit over till fyrtaktmotorns

fordel. Han siiljer lite delar till Sverige och

di dr det dr mest turbo- och variatorkit

som skeppas over Atlanten.

PA frAgan om hur det iir mojligt att Aka

sA hdr forl med en snoskoter svarar Jeff

att det helt enkelt den gamla vanliga san'

ningen att finns det inte tillriickligt med

kraft sA fAr man trycka fram lite till. Den

hiir sliiden gAr helt enkelt fort tack vare rA

och brutal kraft.

Skotern dr i grunden en Yamaha RX'

1 Warrior 136" frin 2004 och har bara

byggts om med delar som kan koPas

pA marknaden av vem som helst. Och

mycket av delarna och de olika omby-

ggnadssatserna tillverkar Jeff och hans

foretag sjiilva. Dom bygger ocksA mer an

giirna ihop en hel motor At en om man vill

och Jeff sager At mig att om jag skickar

en RX-1 motor plus 15 000 dollar sA skall

han bygga en likadan motor At mig.

Motorn levererar 550 hk men har 75

hk tillatt ta fram med hjdlp av lustgas. De

hdr.extra hdstkrafterna finns till bara om

;.det:skulle behovas, helt enkelt om nAgon

iAr snabbare an dom. Det har hittills inte

skett.

Flaska:nummer tv&

Det sitter dven en flaska till monterad men

den:anvAnds bara nAgon sekund i starten

for att underlittaatt trycket i turbon byggs

uPP. '
lMed:simons CPRs iurbokit monierar

man turbon i motorutrymmet, bakom mo'

torn. AvgasutblAset leds ut genom "tank-

en" pA hoger sida. Kanske inte den basta

placeringen i horselskadesynpunkt, men

det sparar vikt enligt Jeff som har tagit

fram ett paket speciellt for detta,

Viktbesparingen skall vara ca: 13 kg

For bara nAgra Ar sen var det som att sparka en
dod gris i roven nar man korde en fyrtaktsskoter'
Nu k6rs kvartsmilen pA under Atta sekunder och
med en slutfart pA 274 krnlh, vad dr det som hAller
pA att hdnda?

Text: Patrik Larsson Bild: Simons CPR

iirbon fram,
Hdr skulle den gamla

ktyschan om att visa

den hdr sidan till
resten av startfiiltet
passa pertekt, men

den fdllan kommer

inte vi att gA i.

v,lket.visatsig vAn mycket positivt iust
ino.m dragracing, Hera konkunenter har

fdtsiikt att g6rc det samma men inte

lyckats riktigt lika hra.

SNCM/nller 2/05-06



Originalprylarna hi5ll inte, Drivaxeln gick av

och tog med sig vdxelhuset i fallet. Notera

konstuerken till drivhjul, Nationalmuseum ndsta!

Tidkortfrdn
v d rl dsrekordk6r n i n ge n

qch: detrkostar 1000 dollar men dA ingAr

avgassy!-tem, 9,5'liters tank och en ldttare

specialsitS. . i: :

. Rageklar vdger skotern cirka 256 kg dA

iir'det inklusive,,lustgasflaskor och en 1

3l8" drevaxel mont€rad. ' r,

O,r,i!jinaldrevaxeln visade sig inte riktigt

hAlla mAttet for krafterna som motorn pro-

ducetir. Den gick hehenkelt av och den

smdlJiin.skielade iiven vevhuset,in i den

snart.overf uJla motordtitstimt4.

L6Sningen vaiatt moritera i en starkare

ibch'ldngre drevaxel och att bygga om
rlediehuslocket sA att bAda axlarna har

bdrande kutlager dven pA husets ytter-

tlda',' .

Centrifugalkraft

Asfalts-boggin och skidorna dr av mdrket

Proline, mattan ar en 136" Camoplast as-

faltsmatta. Och pA tal om mattan sA frAgar

jag hur hoga fader mattan klarar av. Och

Jeff svarar: Jag vet inte.

Ait studera krafterna som pAverkar ett

objekt som spinner i mycket hoga has-

tigheter kan man mycket ldtt gora och se

verkningarna av pA en dragracingbil.

I starten stAr bilarna med bakdacken

helt ihopsjunkna, ddcken hiinger likt pAsar

runt fdlgarna. Sen ndr starten gAr och

ddcken borjar att rotera sA vdxer diam-

etern mer och mer, dom blir dven smalare

och smalare ju ldngre ner efter strippen

bilen fdrdas i en allt hogre och hogre has-

tighet,

For man over det hdr resonemanget pA

en snoskoter som har en matta som mer

och mer strdvar ett anta en form som ett

hjul, sA kan man ldtt forestiilla sig vilka

krafter som matta, boggi, drivaxel och

vdndhjul utsdtts for.

Jag fortsdtter diskussionen med Jeff om

vad som kommer att hdnda den gAngen

en matta gAr av i farter upp emot och over

280 km/h.

-Ja, i vdrsta fall avlider vdl foraren...

sdger Jeff eftertanksamt.

Vdrldsrekord

Klassen som dessa tAvlingar kors i heter

"Ouick16-Shoot Out" och i den klassen

finns det bara en regel och det ar att det

inte finns nAgra direkta regler. Och det

gor detta rekord dnnu mer imponerande

for skotern dr ju byggd pA en maskin som

finns att kopa ute pA marknaden av vem

som helst.

Varldsrekordet som Team Simons CPR

slog lAg pA8,22 s med en slutfart pA 262

km/h och togs enligt Jeff under helt per-

fekta forhAllanden.

Att forhAllandena var bra dA kan

@ft
330 ft
6ffift
1W0ft
114 nile

s

s

s 237,55 knlh
s

s 273,91 kmlh

Vdrldens snahbaste skoter, enligt Jeff Simons, Ar det nAgon som inte hfitter med?



Vdrldsrekordhflllaten pd 500 ft i
ktassen Full Mod Grass Drag. Et

4,077 s och 2M kmlh. Det loppet

kdrdes under Woodys Top Gun

Shoot-Out. Jag $cker vi i Sverige

har en hel del att ldra vad det
giill er serilsa tiiv lingskldde r.

val stdmma eftersom det rekordhAl-

lande teamet presterade som best 8,60

sekunder pe tavlingen dA Simons CPR

tog det nya rekordet.

Jeff vill ocksA att jag skall veta att 7,98

sekunders Aket ingalunda kordes under

idealiska forutsd:ttningar. Omborddatorn

visade att mattan spann vilt i de fyra for-

sta sekunderna av racet och vindmataren

visade att dom hade en latt motvind. Och

uppskattnigsvis sA har skotern potential

att prestera tider ner mot 7,50 forsoker

Jeff overlyga mig om och berattar att dom

kort 282 km/h pi trdning.

Om nAgon ar intresserad sA kan man se

rekordAket pA lnternet. Adressen ar dA:

http://media.putfile.com/cpr797

Vad man dA ser dr ait raceforloppet och

speciellt starten inte alls sA brutal som

man skulle kunna tdnka srg. 60 fotstiden

ligger pA mAttliga 1,4857 sekunder och

det dr inte forrdn "lAngt" senare det verk'

ligen borjar att rora pA sig. Tillexempelvid

660 fot och 5,2 sekunder ar farten uppe

i 238 km/h.

Nu har Jeff verkligen fAtt upp varmen

och sldnger ur sig att dom minsann dven

har tagit vdrldsrekordet pA 500 ft gras.

4,077 sekunder och 204,4 km/h Ar den

trd och fart som skall slAs om man vill bli

vdrldsbiist i den grenen.

Filosofen

ieffs filosofi niir han bygger en skoter dr

att man skall kunna anvanda den dven

ndr man inte tavlar. Det skall inte vara en

sA kallad "Trailer Oueen". Nej, den skall

kunna koras fram trll startlinjen, kora racet

och vinna, sen skall man dven kunna Aka

tillbaks till depAn for egen maskin.

Ndr man helgen efter vill ut och Aka sko'

ter hemma pA isarna sA byter man bara ut

matta och skidor till mer ldmpade modeller

for is och snokorning. Och sen skall det

bara vara att gasa sig trott eller tills sop'

pan tar slut.

Den hdr RX-1:an dr alltsA egentligen

tdnkt som en "lake-racer" och ddrfor har

bland annat kylvdtskevolymen utokats iill

5,7 liter mot originalets 3,8 liter for att biil
tre hAlla temperaturen i schack.

-By the way Patrik, this sled is for sale!

Slinker Jeff in. Och jag frAgar om jag fAr

vara sA oforskamd och veta hur mycket

pengar han vill ha for att ldmna ifrAn sig

den, Han svarar utan att tveka att jag fAr

den hdr startnyckelklara 7,98 sekunders-

maskinen for 45 000 dollar Och jag inser

att, tdvla i skoterdragracing kraver en hel

del mer dn bara ett brett kunnande, det

kravs ocksA en hel del pengar.,.

SNOW
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Statr'tsl{ott€t
Morsdag, farsdag,
internationella
kvinnodag€h,
kanelbullensdag.
Det finns speciella
dagar f6r det
mesta nu f6r tiden.
Skoterfolkets dag
heter Skoternsdag
och dr en hel helg
lAng, vi har det allt
bra vi.

Av: Patrik Larsson

koternsdag var frAn borjan ett initia-

tiv av skoterhandlare och skotertil-

lverkare. Tanken var att samordna

startskottet for den nya skotersasongen.

Och vi snoskoterdlskare har hdngt pA och

verkligen tagit dagen till vAra hjArtan. Det

hiir iir helgen man fAr se alla spdnnande

nyheter. Det har ar ocksA helgen dA mAn-

ga bestdmmer sig for vilken skoter dom

skall investera i for att fA ut sA mycket dom

kan av kommande sdsong.

Att slA till och gora affdr kan vara lon-

samt dA handlarna brukar ha riktigt bra er-

bjudanden pA allt frAn skotrar och kldder

till nya remmar. Dessa erbjudanden kom-

mer inte tillbaks forrdn sdsongen dr slut

och utforsiiljningarna kommer pA vArkant-

en efter pAsk.

SA packa in familjen eller polarna i bilen

och besok sA mAnga skoterhandlare du

hinner med under Skoternsdag-helgen.

Om det inte dr for att boka upp dig pA

en ny skoter eller fornya din personliga

utrustning, kan du val helt enkelt Aka runt

och kdka sA mycket gratis korv du orkar,

Kinesmat

Enligt vAr lokala kinarestaurang sA dr just

denna helg en av Arets biista helger efter-

som det kommer mycket lSngvdga och

hungriga gdster pA besok. Restaurang-

personalen kan ocksA med liitthet se pA

klddseln att det ar just snoskoterfolk som

dr i farten, vi brukar helt enkelt giirna skylta

med vilket skotermdrke vi iir frdlsta vid.

SA kom rgen, ut och skylta! For nu star-

tar sAsongen pA riktigt!

vi s€s dilr ute!

l-
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IoPetar
NTC

Luva Motor
Tuppz BiIAB

Skoterbutiken
Haralds Bitar

Motor & Frilid

Jockes Skoter

Kalix Maskiner

Yamaha Center

Abris Sjti & Snti

Paceraiser
LuleA Skoterdemonl
Granec
Kalix Maskiner

Area 51

Abris Sjii & Snti

Sparrs Motor

Grirans Molor
Team Granaths

Snow n'Racing

Lindbloms Marina

Season AB

Din MC

Staffans Motor&Mek

Yamaha Center

Mk Frykenstam

Sdters Cykel&Motor

S-0 Larsson Mask.

Yamaha Center

Motor Expo

Yamaha Center



VECTOR ER SP RXl ER SP

4-taktsrevolutionen fortsdtter med de optimala .,

"cross country"-skotrarna ftir seriiis kiirning i tuff terrdng.

Vector ER ESP med 1 20 hk fyrtakhttipp:l g:l grymtdrag'
progressiv boggie-fjddring och 0hlins stiidddmpare fram.

Och miiktiga RX-1 ER SP! Fyrcylindrig rikraft p6 150 hk med

direktinsprutning och boggie Monochock RA med 20 fjiirrstyrda

ldgen. Drdmmaskiner med idealisk viktfiirdelning och balans.

Du miste bara prova!

YAMAHA SMARTCHECK GER

DIG 5.000:- RABATT PA

ALLA O6-OR. GALLER TILL

1s/r1 2005.

Utitkornrrrer'l. tiII oss. lngen lTor rt7e.r- Inge.n uet rrter-

YAMAHA CENTEE
WWW.YAMAHACENTEE. CAM

KTRUNA 0980-630 05 LULEA 0920-t 85 85 SKELLEFIqA 09 io-11 44 20 oRrusrdlosur oo60- 1 82 oo osrrnsuno 063-51 0l 47

SUNDSVALL 060-64 t S AO VASTERAS OZl-12 48 20 ST0CKHOLI\4IARFALLA 08-505 730 00

sTocKHOL|\4/HAN|NcE 08-556 523 0o KARLSTAD 054-777 58 00 GoTEBoRG 031-700 17 00 HELSINGBORG 042-15 55 55



SkoterlAnet
Prata med din handlare eller ring 08-585 965 50

Niir du finansierar din snoskoter genom FSB Finans fir du en

ffWryt - helflrsprenumeration !

(Erbjudandet giiller tom 31 Januari 2006)

Finans



Vart tog du vdgen?

Lm&$ ffirffiffiffigm
FA har lyckats i skoterbranschen som den
legendariske Leif Granath frAn Mora. Han har
i Artionden f6rsett mdngder av mdnniskor
med snoskotrar och fAr nog anses som en
av de mest framgAngsrika
snoskoterf6rsdliarna genom
tiderna fram till 61 2OOO dA han
avyttrade sitt f6retag.

Av: Bi<irn Fristrom

& $ iir jag var liten hemma i Mora tog

$\$ri beroende pA Arstid alltid cykeln

E S eller sparken till Granaths for att

provsitta eller bara titta pA nAgon av alla

snoskotrar som alltid fanns pA gArden in-

nanfor grindarna, Det brukade alltid sluta

med att nAgon av oss snorungar vAgade

stoppa in niibben pA kontoret och frAga.

-Vad kostar ET 250:n?

Svaret blev alliid det samma.

-Samma som fona veckan, tolvAfem.

Blev svaret.

Trots att ingen av oss hade nAgra pen-

gar och trots att vi aldrig kopte nAgonting,

blev vi i alla liigen vdnligt bemotta.

Niir jag blev dldre och det var dags for

min forsta 125:a, Akte jag naturligtvis till

Granaths for att gora slut pA mina surt

forvarvade sommarjobbsstAlar, ganska

snart Atervdnde jag och inhandlade en

Yamaha RD 350. Eftersom jag krockade

och vurpade nAgra gAnger per sdsong,

var jag storkund pA alla slags reservdelar.

Ett Ar senare kopte jag min forsta egna

skoier och halvAret efter det min forsta

GSX-R 1 100, av samma gubbe.

Jag har ingen riktig koll pA hur mAnga

skotrar, fyrhjulingar och motorcyklar han

har lurat pA mig under Aren, Eftersom

jag varje gAng tyckt att det var angendmt

och att affdren varit bra. Men jag vet exakt

varfor jusi Leif Granath lyckades med att

bli en av Sveriges genom tidernas mest

framgAngsrika snoskoter{orsaljare. Han

brydde sig, och ville gdrna sdlja nAgonting

nytt till dig Aret efter.

Redan 1969

Det hela borjade egeniligen redan 1969

dA en 25 Arig Leffe jobbade pA Bil&Buss

iMora dar man dven sAlde Ski-Doo. 1973

tog bilfirman dven upp Yamaha som mdrke

och Leif har sedan den dagen varit det

blAa market trogen.

1978 startades den egna firman AB Leif

Granath hemma i det egna garaget, som

ganska snad vdxtes ur och flytten till de

vAlkiinda lokalerna pA Selbdcksvagen var

ett faktum.

Genom Aren har Granaths salufort bAde

Lynx, Polaris, ArcticCat ochYamaha.

-Det har alltid varit bra att ha en bredd

pA utbudet sA att man alltid kan ge kunden

vad den vill ha. Det kan vara svArt om man

dr lAst till bara ett snoskotermiirke. Sager

Leif.

Vad dr det som har drivit dig under alla

hr?

-Jag har alliid tyckt om ait trdffa folk,

sA det har niistan alltid varit roligt att gA

till jobbet. Att fA sdlja en ny snoskoter for

tionde Aret i rad till samma person betyder

att man har ett fortroende och en relation,

det betyder minst lika mycket som att man

i slutdndan har tjdnat pengar, berdttar

Leif .

Yamahafamiljen

Jag har sjdlv stAtt i den ringlande kon

utanfor det lilla kontoret pA Granaths

och forundrais over hur Leif egentligen

pallade med att hAlla koll pA alla kunder.

PA nAgot sdtt holl han inte bara reda pi
bAde kundens namn utan ocksA pA vilken

maskin kunden hade haft, hade och ville

ha, samtidigt som han visste om kunden

hade nAgon skog att dra momsen pA. Jag

mins att en kund vid ett tillfdlle frAgade

om det fanns nAgon begagnad Femnia

att tillgA. Leffe llte luren slog ett nummer

ur minnet och sa till en mycket forvAnad

gubbe, "Jag har sAh din skoter, det ar bdst

du kommer ner med den". Gubben kom

ner med maskinen, kunden fick sin begag-

nade Femnia och gubben Akte forvAnad

men glad hem med en ny. Allt detta under

loppet av en timme. Under samma timme

hade tre andra begagnataffdrer och ett

nykop gAtt Leffes vdg.

-Vi okade omsattningen varle Ar och de

fem sista Aren sA sAlde vi cirka 300 nya

och 600 begagnade maskiner. Minns Leif

som faktiskt vid nAgot tillfdlle silde mest

Vikingar i hela vdrlden!

1979 var Leif med om en skoterolycka

dar han bland annat skadade lungan sA

till den milda grad att han idag endast har

en fjdrdedels lungkapacitet, hur orkar man

hAlla ett sA hogt tempo i liingden.

-Det var det jag inte gjorde. Jag kdnde

att jag inte riktigt hdngde med foretagets

utveckling pA slutet och niir jag fick tillfdlle

att sdlja foretaget Ar 2000 sA var det en

ldttnad. Jag skulle ju jobba kvar i tvA Ar for

att hjdlpa igAng de nya dgarna och det var

ju menat som en skon avslutning. Berdt'

tar Leif.

Vad saknar du mest nu ndr du dr Pen-

sionerad.

-Jag saknar kundrelationerna men ock-

sA Yamahafamiljen och den gemenskapen

den innebdr och som jag hAller hogt, dven

*.!(':
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Hunden Bamse

har ocksi han
pensionerat sig frAn

skobrtdrsdljningen .

om jag kanner mig delaktig i den dnnu sA

ar det inte riktigt samma sak.

Med Yamaha sA har jag rest jorden runt.

Vi har varit pA visningar och konferenser

bAde i Amerika och Japan och har haft

otroligt roligt. Berdttar Leif.

GAtt hem pA en g6ng

Vad hade du gjort annorlunda med ditt

foretagande om du fAtt chansen.

-DA hade jag gAtt hem samma dag som

jag sAlde foretaget. Det sdmsta jag gjort

vara att vara kvar sA pass ldnge som jag

var. Det var svArt att se nAgon skota fore-

taget pA det viset dom gjorde, det hade

varit mycket battre att lamna in mrn nyckel

samtidigt som pappren skrevs. SAger

Leif

Granaths blev senare ett rent Yamaha-

center som sedermera gick i konkurs, hur

kdndes det?

-Det kdndes inte alls bra eftersom mitt

namn fortfarande figurerade i det bolag

jag sAlt nAgra Ar tidigare. Siiger Leif med

en bekymrad min.

Klingar bekant

ldag har yamahaskylten plockats ner frAn

vaggen och lokalerna hyser nu skoter-

market Arctic Cat i regi av tvA foredetta

anstdllda till Leif, Johan Olmats och Micke

Gyris, som jobbar under namnei Team

Granaths.

-Jag dr inte inblandat pA nAgot sdtt nam-

net till trots, men de tyckte viil att det klin-

gade bekant och att namnet dr inarbetat,

siiger Leif.

Sitter du och matar duvorna nu ndr han

dr pensionerad?

- Det kommer jag aldrig att gora, jag har

alltid fullt upp, travhdstar och dlgjakt dr det
just nu. DA det gAller foretagande sA fAr vi

se vad det blir framover och jag har en del

saker pA gAng. Avslojar Leif.

-Jag kommer inte att sAlja nAgra fler

snoskotrar den saken dr klar. Men vi f6r

vdl se vad jag hittar pA. Avslutar mannen

som krangt tusentals skotrar genom sitt

yrkesverksamma liv.

Vad den 61 Arige pensiondren Leffe

Granath dn kommer att foreta sig i fram-

tiden behover vi nog inte oroa oss for

honom, han reder sig alltid, och vi onskar

honom lycka till,



2 Stroke Cold Smoke 8
"Off the Chain"
Detta 5r Frontier Filns senaste skobrtih.
Enligt don sjdlva sA bestflr denna film av

dom allra vdrsta och galnaste filmklippen

dom nAgonsin har tagit. Allt utspelar sig ute

i vildmarken och dr filmad med btde vanlig

kamera och headcam. lnnehflller iiven ca: 30

min ute r bo n u sm ate ri al.

K6ps av: www.iceman.se, www.duells.se

Pris:299i

Montain Mod Mania 3
Hiiskrafter och dter hdstkrafteti i den hiir
filmen sA fAr du se skotrar med allt frAn 400

hk till ett kompressormatat nitrometan-

monster pA 750 hk! FiSlj med pA ett gdng

olika tiivlingar son: King of the Hill, Big

hon Shootout i Revelstoke-B0, Fairview

Shootout och Montain Mod lnvitational

Shootout. F6lj dven med pd kliiftfingar via en

helikopterkamera.

Kdps av: www.iceman.se

Pris:299t

Redneck Fury 2

Dan Gardiner med viinner tar med er ut i
vildmarken. Ddr du fAr se riktigt mdktiga

drops, hopp i naturliga miljder och djup

puderAkning. Du fAr iiven filnklipp pA sn6-

konverterade KTM-hoiar som aldrig tidigare

har visats. Hiing dven med Blair Morgan pA

race under X-games. Se Sven freestyle, climb'
tdvlingar och mycket, mycket mer

Kdps av: www.iceman.se

Pris:299i
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Sledporn 4
Fdlj med Sledporn-killarna till deras lekplats
hland berg och dalar. Se grymma drops, whips

och flips i ett lndldst skdnt vinterlandskap.

Hela filmen utspelat sig i det vilda och ofta i
bottenlast puder Filmen iir 99.90/0 rampfri.

K6ps av: www.iceman.se

Pris:299:-

Excon Freeride
Hdr finns det mesta: vattendkning, kracher,

Snow Hawk, pudet; enorma vdghopp och sd

kallad "ditch banging". PIus mycket mer.

Kdps av: www.iceman.se

Pris:299:-

Adventures of O-Dog
"Kids Gone Wild"
Fdlj ned ll-Ariga Q-Dog och hans vAnner.

Dom dker snoskote4 go-kart, juniondragster

och allt miSjligt annat som drivs framdt med
amotor och dr kul. Q-Dog klSttrar bland annat
med en 350 hk sndskoter. En film av barn f6r
barn, iir du 6ver 18 och vill se den sA fAr du
g6ra det i ett harns s5//skap.

K6ps av: www.iceman.se

Pris:299i
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Att oka effektuttaget hos sin skotermotor dr
nAgot som alla inbitna snoskoterfanatiker
dr6mmer om och vad vore enklare dn att
dA anfalla topplocket? Under ungdomsAren
ldr vi teknikfantaster oss att en moped
med bearbetad topp gAr fortare sA det dr
bara att plana villt sA uppnAr vi samma
pestandaokning hos vAra skorar? Eller?
Nu dr det inte riktigt sA enkelt da den i

vAr ungdom h6gt dlskade Puch Dakota
inte har sA stora likheter med dagens
hogpresterande tvAtaktare som en del tror.
Det dr faktiskt riktigt stora skillnader. Hdng
med nu sA ska Professor Alexander berdtta
hur allt hdnger ihop
AV: Alexander Beronius

e flesta av oss snoskoterAkare

vet nog om att forbrdnningsrum,

met styr motorns kompressions-

forhAllande och att det ddrmed pAverkar

motorns effekt. Detta resonemang stods

dven av termodynamikens lagar som ty-

dligt talar om att en forbrdnningsmotors

effektivitet dr direkt beroende av dess

kompressionsforhAllande. Men vad de

flesta av oss inte vet dr att forbriinning-

srummet har ytterligare en parameter som

iir helt avgorande for om motorn skall fun-

gera bra eller inte, den sA kallade maxi-

mala klamhastigheten.

Kldmhastigheten

Vad fasen iir dA kliimhastighet och var{or

ar den sA viktig? Ordet kldmhastighet dr

direkt oversatt frAn engelskans squish ve-

locity och for att ratt forstA betydelsen av

detta behover ldsaren en grundldggande

forstAelse av forbrdnningsrummets olika

delar och dess funktioner vilket beskrivs

nedan.

Varje forbriinningsprocess bygger pA

att dA kolven ndrmar sig ovre dodpunkt sA

komprimeras gasen som iir fAngad mel-

lan kolvtoppen och forbrdnningsrummet.

Den gas som befinner sig mellan kolvtop-

pen och kldmbandet kommer till en borlan

att utsdttas for en hogre kompression dn

den gas som befinner sig i skAlen, detta

pA grund av det lilla utrymme som finns

tillgdngligt mellan kolvtoppen och kldm-

bandet. Termodynamikens lagar sAger att

trycket i ett slutet rum ar lika over hela det

slutna rummet och darmed mAste en del

av den mdngd gas som ar fAngad mellan

kldmbandet och kolvtoppen siromma in i

skAlen for att trycket skall vara lika i hela

forbrdnningsrummet. Det Ar under denna

stromning som den maximala kliimhas-

tigheten uppkommer. Det ar namlrgen ett

mAtt pA den maximalt uppnAdda stromn-

ingshastigheten i omrAdet mellan kolv-

toppen och kldmbandet dA gasen strom-

mar frAn cylindervdggen och in i skAlen

som avses med maximal kliimhastighet.

Stromningen som uppkommer dr lamindr

(motsatsen till turbulent) i omrAdet mel-

lan kolvtoppen och klambandet men dA

gasen strommar in i overgAngsomr6det

mellan kldmband och skAl kommer den att

overgA till en turbulent stromning, Denna

turbulens finfordelar brdnsledropparna

som finns i gasen och hjdlper pA sA sdtt

trll att skapa bra forutsattningar for en bra

forbriinning och darmed dven for en hog

effekt och mindre skitiga avgaser. Be-

tydelsen av en korrekt kldmhastighet iir sA

stor att en motor med ett forbrdnningsrum

med hog kompression kan ha lAgre effekt

dn en identisk motor med ett forbrdnning-

srum med ldgre kompression men med

korrekt kldmhastighet.

Lagom 6r bdst

Turbulens medfor hogre effekt sA varfor

inte gora forbrdnningsrum med sA hog

turbulens som mojligt? Jo den turbulens

som uppkommer hojer forbrdnningshas-

tigheten och dA forbrdnningshastigheten

blir tillrdckligt hog sA kommer den snabba

forbranningen att skapa en mycket snabb

tryckokning i kliimbandet och ddrmed

hoja temperaturen pA gasen i kldmbandet

sA mycket att den sjdlvantAnds innan flam-

fronten nAtt fram,

DA den sjdlvantdnda flamfronten krockar

med flamfronten frAn forbriinningen sA

sker en superpositionering av forbrdn-

ningstrycken hos de olika flamfronterna

och motorskador dr oundvikliga. Med

andra ord sA skapar en for hog turbulens

detonation.

Turbulensen fAr alltsA inte vara for lAg

och inte for hog. Hur skall man dA gA

tillvdga?

Den turbulens som uppkommer vid

stromningen frAn kldmbandet och in i

skAlen ar direkt beroende av stromning-

shastigheten och passande nog sA kan

just stromningshastigheten hos ett speci-

fikt forbrdnningsrum berdknas teoretiskt

och genom testning kan passande grdns-

vdrden for stromningshastrgheten tas

fram. Passande grdnsvdrden skiljer sig

mellan olika motorer och olika anvdndn-

ingsomrAden sA for att erhAlla en optimal

kldmhastighet for en viss motor och ett

visst anvdndningsomrAde sA krdvs det

praktiska tester i bromsbdnk.

Kldmspalt, kldmarea och
motorvaMal

Det som avgor vilken kliimhastighet som

ett visst forbrdnningsrum presterar dr

frdmst tjockleken pA den sA kallade kldm-

spalten, dvs. avstAndet mellan kolvtopp

och kldmband, kliimbandets area och

dven motorvaMalet. Det som giiller iir ju

tunnare kldmspalt desto hogre kldmhas-

tighet, ju stone kldmarea desto hogre

kldmhastighet och ju hogre motorvarvtal

desto hogre kliimhastighet.

Den begrdnsande faktorn vid fordn-

dring av kldmspaltens tjocklek dr att den

inte kan vara hur liten som helst. Detta

eftersom de krafter som kolven vid hoga

varv utsdtter vevstaken och vevaxeln for

medfor att vevaxeln tempordrl bojs och

vevstaken tempordrt forldngs.

For att lattare forstA att denna bojning

och forldngning dr mojlig sA skall man ha i

Atanke att den maximala belastningen frAn

kolven i en viss 250 cc motor uppgAr till

ndstan 700 kg redan vid 8000 rpm.

Bojningen och forliingningen kombin-

erat med lagerglapp kan medfora att kol-

vens ovre vdndpunkt flyttas sA mycket up-

pAt att kolvtoppen slAr i kliimbandet. Har

man tur sA medfor detta endast ett litet

klickljud som talar om att man mAste oka

kldmspaltens tjocklek men har man otur

sA bojs vevstaken och kolven sprdcks.

Klamspaltens tjocklek bor inte heller vara

for stor dA den gas som befinner sig i

kliimspalten inte hinner forbrannas tillrack-

ligt tidigt for att hjdlpa till att producera

nAgot ndmnvart tryck mot kolven. Ddrfor

kan man sdga att den miingd gas som be-

finner sig i kldmspalten skall hAllas till ett

minimum for att minimera effektforlust. For

att hitta den tunnaste kldmspalten som dr

mojlig i en viss motor sA mAste praktiska

tester utforas dA varje motors komponen'

ter ar olika.

Eftersom kldmspalten skall vara sA tunn

som motorkomponenterna tillAter, det on-
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skade motorvaMalet ska vara det man

sjalv onskar och kliimhastigheten ocksi

skall vara den man onskar sA Ar helt enkelt

vdrdet for den kvarvarande parametern,

kldmarean, givet. Det skall helt enkelt vara

av en sAdan storlek att det tillsammans

med de andra parametrarna ger den on-

skade kldmhastigheten.

Att kldmhastigheten okar med motor-

varvtalet kan stalla till det om man har en

motor med ett optimerat forbrdnningsrum

som ger den maximalt tillAtna kliimhas-

tigheten vid 8000 rpm och sedan bestdm-

mer sig for ati hoja varvtalet exempelvis

med nya pipor. Detta kan betyda att kldm-

hastigheten okar sA mycket att motorn

detonerar sonder vrd det nya hogre var-

vtalet.

En kall motor dr en glad motor

Ytterligare en anledning till att kldm-

spaltens tjocklek inte skall goras for stor

dr att gasen i forbrdnningsrummet enbart

kan kylas dA den befinner sig i kontakt

med meiallen iforbranningsrum eller kolv-

topp. Denna avkylning dr helt avgorande

for att forebygga detonation.

Med tanke pA att detonation i 99 % av

alla fall upptrtider i klamspalten sA iir det

ldtt att forstA att en avkylning av gasen i

denna region dr av yttersta vikt for att

forhindra detonation. Om ett antagande

gors att metallytans avkylning av gasen

strdcker sig 0.5 mm ut frAn metallytan

(betecknas med blAtt i figuren ovan) sA

betyder det att en kldmspaltstjocklek pA

0.95 mm skulle sakerstdlla att all gas

som befinner sig i kliimspalten garanterat

avkyls, detta dA avkylningszonen frAn

kolvtoppen overlappar avkylningszonen

frAn kldmbandet, Detta skulle medfora det

bdsta mojliga skyddet mot detonation men

med en sAdan tunn kliimspaltstjocklek iir

det dven en vdldigt stor risk att kolvtop-

pen slAr i kliimbandet vid hoga varvtal. Att

anvdnda sA extremt tunna kldmspalter for

att forebygga detonation dr endast nod-

vdndigt hos motorer med extrema cylin-

dertryck, exempelvis racermotorer.

En titt pd verkligheten

Hur ser det dA ut i verkligheten? Ar det

nAgon tillverkare som har anammat detta

idnkande?

Svaret pA dessa frAgor ar ja. Anvdndan-

det av en kldmspalt i forbrdnningsrummet

har lange varit en praxis hos motortil-

lverkarna men det iir forst pA senare Ar

som det har tagits seriost pA allvar hos

snoskoterlillverkarna,

Vi snoskoterAkare har enligt min Asikt

alltid fAtt ta del av gArdagens teknologi,

jdmfor exempelvis en crossmotor och en

snoskotermotor frAn 1988.

Snoskotermotorn hade pi den tiden

gjutna forbranningsrum, gjutningen med-

forde skeva ytor och dAliga toleranser, De

dAIiga toleranserna tvingade tillverkarna att

sdtta basmAtten vdldigt mycket i overkant

for att forhindra mojligheten att kolvtoppen

skulle kunna slA i kliimbandet vid olyckliga

kombinationer av vevstakar, kolvar, cylin-

drar och topplock. Som ett exempel kan

ndmnas att en Polaris lndy 400 hade en

kldmspaltstjocklek pA skrattretande 2.5

mm, detta monstruosa avstAnd medforde

en ytterst lAg kldmhastighet, dAlig forbrdn-

ning, dAlig avkylning avgasen iklamspalten

och en stor risk for detonation. Den hoga

risken for detonation tvingade tillverkarna

att ha en lojligt lAg kompression pA motorn

for att minimera risken for garantidrenden

orsakade av detonation. En rolig grej att

ndmna dr att dven "muskelmaskinen" lndy

650 hade lrknande vardelosa forbriin-

ningsrum. Forst de senaste 5 Aren har

forbrdnningsrummen pA snoskotrar borlat

komma upp i den klass som crossmotorer

hade redan 1988. En 125 cc crossmotor

hade namligen svarvade forbrdnningsrum

och en kldmspaltstjocklek pA 1.5 mm, vis-

serligen dr det en ganska tjock kliimspalt

dven den men vid jdmforelse med skoter-

motorn sA Ar det ljusArs avstAnd.

I och med att tillverkarna nufortiden har

borjat optimera forbrdnningsrummen sA

medfor det ett nytt problem som dr myck-

et pAtagligt hos de stora twinmotorerna.

Dessa mAste p.g.a. det stora avstAndet

frAn tiindstiftet ut till cylindervdggen an-

vanda sig av mycket hogre forbrdnning-

shastigheter dn mindre motorer for att

gasen i forbrdnningsrummet ska hinna for-

brdnnas tillrdckligt snabbt for att minimera

effektforlust och oforbrand bensin i avgas-

erna. For att uppnA en hog forbriinning"

shastighet anvdnder sig dessa motorer av

hoga kldmhastigheter och detta stiiller till

det nar det Ar dags att kopa eftermarknad-

spipor som arbetar vid ett hogre varvtal an

standardpipan, Med varvtalshojningen

foljer dven en hojning av kldmhastigheten

som vid det nya arbetsvaMalet blir sA hog

att detonation upptrdder.

Med detta vill jag sdga att den som

dr van att trimma en gammal lndy 650

genom att svarva av topparna 1 mm efter

att ha monterat sina nya trippelpipor fAr

tdnka om dA han koper exempelvis en

nyare Polaris 800 twin. DA fAr han nog

snarare svarva bort lite av kldmbandet

sA att skAlen blir bredare och kldmhas-

trgheten och kompressionen sjunker. Se-

dan kan eftermarknadspiporna anvdndas

utan nAgot irriterande pingande ljud under

huven.

Professor itrimning?
Det har alltid varit populiirt for efter-

marknadsforetag att marknadsfora for-

brdnningsrum som ger okad effekt genom

okad kompression. Men under borlan

av -90 talet sA borjade aven klamhas-

tigheten tas i beaktande vid design av

eftermarknadsforbrAnningsrum. Denna

utveckling beror frdmst pA att under

samma tidsperiod sA sliippte Professor

Gordon P. Blair en bok som behandlar

ndstan alla teoretiska designparametrar

hos en tvAtaktsmotor. Med denna bok

foljde iiven kdllkoder till program for berd-

kning av bl.a. kldmhastighet. Ndr vdl kun-

skapen i denna bok samt programkoder

som enkelt behandlade denna kunskap

var tillgdnglig for allmanheten sA borjade

utvecklingen sA smAtt att ta form. Vissa

personer startade foretag som sAlde pro-

gramvaror med smAtt modifierade version-

er av ursprungskoden och det var frdmst

detta som gjorde att kunskapen letade

sig ut till de olika eftermarknadsforetagen

som tog till sig metoden att utifrAn teor-

etiska vdrden pA kldmhastigheten designa

forbrdnningsrum. Dessa programvaror

anvdnds numera flitigt av alla de stora

eftermarknadsforetagen likval som av de

f lesta snoskotertillverkare.
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1€orn stuntman ar niigonting som iag

',,,ti.€,frli!i€'bn,. 
ka n vE nja' rn ig:,m e d' D et s o m

t'.A'd'l6fidiit elter, titl det i mitt tiv ar mina
stdndiga drommar om Pamela. Det boriar
ocksA bli dags att g6ra rdtt for sig, dagen D dd
vi ska hoppa fett b6rjar ndmligen n6rma sig.

Text : Micke. *skinnvridarnl Liungberg Bild : Hans Berggren
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om jag beriittade iforra nr av snow-

rider dr Babas bilar en svensk lAng-

film som utspelar sig i Kiruna,

En riktig spelfilm med riktiga skAdisar,

hiiftiga skotrar, explosioner och eh Micke

Ljungberg?? Ja sA jdkligt foll det sig att

jag fAtt dran att gora skoierstunt i denna

palt western.

Nu ndr rekningen av stora hoppet pA

lkab ar avklarat ska det bli kick off middag

pA ripan. Det dr genomgAng om var alla

inspelningsplatser ligger nAgonstans samt

en presentation av alla som arbetar med

filmen, det dr ju inte bara skAdespelare,

det iir ju det danska dynamit gdnget, reg-

issor, filmare, bakom filmare, sminkoser,

kock, blAdArar & ryggkliare medmera,

Niir jag kom hem ifrAn gruvrekningen

motte jag en kille i helskdgg och piils-

mossa som sa

-"Tjena det iir jag som dr Andreas", ja

tjanare, A jag iir Micke svarade jag och

fortsatte mot stugan, Det dr inte fordnns

vid middagen som jag kdnner igen honom

det var ju Andreas Wilson, ni vet, sny-

ggingen frAn Onskan. Han och Sara

Sommerfeldt satter sig mittemot mig vid

middagen. Vi smApratar lite medan alla

kommer till bords och Andreas undrar vad

jag ska syssla med vid inspelningarna

-Det skulle tydligen vara nAgra kdr-

leksscener i filmen och dom ville att jag

skulle vara stuntpill, svarar jag. Efter den

meningen blev det vAl inte sA mycket mer

smAprat, det skulle tydligen vara kdrle-

kscener ifilmen,

Dagen efter var det dags for hemresa,

skoterhoppscenerna dr ju inte fordnn om

tvA veckor. Men fore det hinner jag och

Kimmo 6ka och kolla pA nAgra inspelnings

scener. Kimmo ska inte Aka hem, han dr ju

riktig stuntman och ska reka infor ett ramp

hopp med en Cadillac som ocksA ska vara

med i filmen. Hoppas att han inte horde

ndr jag dromde om Pamela i morse.

Efter tvA veckor av slit pA Hd,rjedalskok

hemma i Fundsdalen iir dA tiden kommen

att bege sig till Kiruna och gora ratt for

sig, jag har dromt min stuntmansdrom

varje natt. Flygresan gick utmdrkt och

jag hann till och med somna. Jag har

Aterigen Pamela bakom mig men sitter

den har gAngen pA min F7:a. Hon hAller

hArt i mig och viskar i mitt ora, "Wanna se

my beaver". Jag vrider gasen i botten......

vaf,.vdnta lite jag har inte rullgas pi F7:

an och vaknar med ett ryck, vad dr det dA

jag gasar med? Jag sldpper snoppen och

somnar om, hoppas flygvdrdinnan inte sAg

nAt.

Vdl framme och jag fAr se maskinerna

som ser ut att vara hdmtade ifrAn en Mad

Max-film. Man blir ju direkt lite uppost.

Det handlar om en -05 Arctic Cat F7

som dr lackad mattsvart med fyra stycken

arga avgasror upp igenom hoger sida pA

buken, den andra ser likadan ut fast dr en

-04 Arctic Cat F6 med fyra stycken 0h-

lins ddmpare. Skont rngen av dom hade

rullgas tdnkte jag och rodnade . Lite ldn-

gre in i garaget pA Fjdllguiden stAr tre till

Arctic Cats en gron M7, en orange M7

samt en rod Sabercat. FrAn borlan var det

tiinkt att dom tvA vilt hoppande broderna

vi ska spela skulle Aka M7:orna men det

lyckades jag dndra pA. lstdllet ar det dom

tre finska maffiabroderna som styr dom,

jag lovar er handlingen ar stortskon. Ta

en provtur vetja ropar Max, han ar den sA

kallade chefen pA fjdllguiden i Kiruna, det

dr han som styr A sttiller med inspelning-

splatser kor ut skotrar och filmfolk sA dom

ska hamna pA rdtt plats vid rdtt tidpunkt.

Han fixar ocksi in och utresetillstAnd pA

lkab och vet vilka trAdar som det ska dras

i. Han ar namligen med i en mc-klubb som

gAr under namnet Svinkallt MC. SA hans

efternamn bor hAllas hemligt eller viskas.

Skdmt 6sido, kul A sndll filur den dar Max,

Plikten kallar sA jag sldnger mig pi en M7

och trycker jdrnet ut igenom garaget och

tvdrs igenom 122, mitt gamla nedlagda jd-

gar{orband. Ddr hinner precis slanga runt

7:an en gAng i pudret innan jag ser

att soppan ndstan dr slut. Som

sagt kul filur den ddr Max.

lngen sno

Som tur dr lyckas 1ag ta

mig tillbaka till fjdllguiden

med den lilla soppa jag

-Jag har inte
rullgas pA
F7:an, vad

dr det dA jag
gasar med?.

En nysprdngd F7:a som sett sina bdftrc dagan Det mdste vara eft
av de bdttrc jobben som finns, ja att fA sprdnga saker alltsd.
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Senare hoppar
vi skarpt med

toppluva 6
mekoverall.

har, och dA ser jag att dven Kimmo har

anldnt.

-Bra att du iir hdr Micke vi

mAste reka hoppen igen, sdger

Kimmo.

Solen och vdrmen har inte

varit nAdig mot vArat lAng

hopp. Det som en gAng var

en fin sluttning med sno, dr

inte lika fin langre. Snon ar

nasta helt borta och. Upp ur snon

sticker nu vassa stenar, hela vagen

ner ddr vi ska landa.

-Va faan ska vi gora, sdger Kimmo med

liie dngslan i rosten. Vi hinner inte fixa

nAgot nytt hopp stdlle.

-Air nar gAr det att hoppa vi kan

provhoppa med hjdlmar A skydd sA fAr vi

anpassa hoppet efter forutsdttningarna,

hor jag mig sjalv sdga, satan ocksA.

-Okej om det ser spiksakert ut kan ni

hoppa, sager Kimmo. Anledningen till att

vi provhoppar med hjdlm A skydd dr att

dessa tvA broder i filmen kor utan hjdlm

& skydd. Dtirfor provhoppar vi fore med

skydd och senare hoppar vi skarpt med

toppluva A mekoverall, Anledningen till

att jag skriver vi ar att en vapendragare

ifrAn Gdllivare ska vara med och hoppa

och han dr ingen annan dn Mr Jonas Pers"

s0n.

D.DAY

Hoppa lAngtdags. Glider ut ur stugan trdf-

far iintligen Jonas som har en del frAgor

angAende hoppningen for han har inte

sett hopplatserna dn. Han blir vdl inte di-

rekt overfortjust ndr jag berattar att vi ska

hoppa en sisAddr 30-35 meter och landa

pA en massa vassa stenar iford toppluva

och mekoverall. Efter en blek frukost ar

vi antligen pA viig upp iill hopplatserna.

Vdl pA plats blAser vi ur varsin madmax

skoter och dA kanner vi oss lite biittre till

mods med tvAtakts roken upp over oro-

nen. TAIamod ar bra i filmbranschen dA

vi fAr vdnta A viinta A iter vdnta eftersom

filmteamet mixtrar med sAna dar vrnklar A

riggningar av kameror.

Det forsta hoppet dr en take off snutt

ddr vi skuttar ett Svenssonhopp pA c:a 1 5

meter nerfor en klippa allt for att fA den fina

bakgrunden. Ndr vi viil landat har vi en yt-

terst kort men fullt tillrdicklig bromsstrdcka

innan ett viil tilltaget stup ner mot gruvor-

nas avgrunder. Detta hopp synkroniserar

vr och utfor ett tiotal gAnger for att fi med

alla vinklar och ljus. Hoppsan dA var det

redan lunch och vi har bara filmat en

scen pi nAgon sekund, Sjdlv hade man ju

awerkat denna scen pA tvA roda.

Tystnad tagning.

Teamet packar ihop all utrustning och

forflyttas en kilometer borl till niista slag-

ghog, inne pi lkab. Nu ar det dntligen

dags for mig och Jonas (eller Jonte som

han envist kallar sig) att fA en riktig flyg-

tur. Vi kastar pi oss lite skydd och antrar

Ater "vAra" skotrar, Jonas drar ivag mAste

testa stoppstrdckan efter sluttningen, fore

vi kan provhoppa pA allvar. Provbromsnin-

gen ser jdkligt ryckig A dan ut men det gAr.

Min tur. Gasar pA lite mer och flyger nAgra

Hallshuggning ned skoter kriiver

mer jobb dn vad man kan tro.

PI a nerin g och nog ran n h et,

decimeter, ja lite ryckigt dr det, stenarna

hjdlper ju inte direkt till. Vi beslutar oss dr-

rekt for att ta av styrsiAlen pA skidorna.

Vi tesiar Aterigen och nu flyter det pA lite

biittre. Vi gor iintligen ett provhopp samti-

digt och kdnner oss for lite. Till slut hittar vi

en lagom och sdker hoppfart att anvdnda

oss av vid sjiilva filmningen. Vi ar redo.

Jaha dA var det Aterigen dags att viinta pA

filmteamet.

Fem minuter tilltagning ekar det i mega-

fonen och Jonas och jag blir vi lite bleka

igen. Mekoverallen kdnns inte direkt mjuk

att landa i fast jag har en flanell skjorta

utanpA, jag langtar efter min TekVest,,

Toppluvan har jag fAtt knyta fast efter-

som den hela tiden vill Aka ner for ogonen

niir jag ror pA mig. lnte blir det biittre ndr

jag vet att det bara dr tre veckor sedan

jag brot nyckelbenet i en oren landning, ja

upp och ner alltsA.

-Skoterforarna redo ropar, Kimmo.

Jag och Jonas tittar pA varandra (ag kan

svdra pA att Jonas pep som en liten ham-

ster) och nickar sedan till Kimmo.

- Tystnad tagning, ekar det.

Vi gasar, Jieehu vilken kdnsla, adrena'

linet stiger, ut over kicken och ivdg, kan

inte lAta bli att titta pA Jonas (som blundar)

i luften och dA kan jag inte hAlla mig for sk-

ratt. Fy faan va rolig han ser ut i sina svada

mek-byxor och svarta jacka och p6lsmos-

san som fladdrar i luften. Slut del tvA. I del

tre blir det prick flygning & sprdngning av

& med Arctic Cat
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Text: Fatrik LarEson Foto: gno$rrider

ar Yamaha introducerade sitt

SXR-program for mediavdrlden

infor sdsongen 99-00 ans6gs sko-

trarna som en av de storsta nyheterna pA

marknaden det Aret. SXR eftertrddde SX-

modellerna och tillforde en hel del forbiit-

tringar och forandringar. Den stora saken

var att fjddringsvagen hade forldngts till

hela228 mm fram och 292 mm bak, vilket

var en okning med c:a 90 mm. SpArvid-

den hade aven den utokats till 107 cm

mot SX:ens 104 cm, och aven styret hade

breddats nAgot.

Men trots att skotern hade vuxit si my'

cket pA hojden sA lyckades Yamahas te'

kniker behAlla bAde strykjdrnskdnslan och

kursstabiliieten, ett verkligt konststycke.

Vid tidiga provkorningar sA hade dock

skotrarna en tendens att ploga sig genom

kurvorna, formodligen for att for mycket

tryck hade stdllts in framtill i boggin. Detta

Atgiirdades dock och skotern hojdes till

skyarna av Snowriders testkorare. "Den

SNOWfl(ler

svdnger som en gocart", "Chassit foljer

minsta vink" var nigra av de positiva kom-

mentarer som falldes.

Whoop!s

SXR-chassit dr helt underbart med dAti-

dens mAtt mdtt och svdljer de vdrsta

whoopisarna som en barnlek. Saken dr

dock den att Kayaba-damparna hade

verkligt underliga shimsningar, ibland

kiindes damparna pA tok for hArda sam'

tidigt som de slog igenom allt for ldtt. SA

trots resor med omsom genomslag och

omsom stenhArd boggi sA gick det alltid

fort, riktigt fort. Det mesta var positivt,

men vi stdllde oss lite tveksamma till hAll-

barheten hos trailingarmar och chassi vid

riktig hArd korning. Och problemen visade

sig kvarstA frAn den tidigare SX-modellen

men giillde sA klart forst och frdmst pA tiiv-

lingsbanan.Med lite forstiirkningar och nA-

gra andra modifierrngar nAdde SXR flera

framgAngar pA tdvlingsbanorna. Och det

finns nAgra skona historier om vad vissa

kunde prestera med Yamahas smidiga

tdvlingsskotrar.

Amekdot

Ar 200'l sA holls det bara en deltiivling i

Enduro-SM, Bland andra sA stdllde Fre-

drik Granberg upp pA en SX 500R. Han

var tydligen overldgsen storre delen av

loppet och de som var med kan fortdlja

att Fredrik Akte overkligt fort pA den lilla

smrdiga 500:an. Men c:a en kilometer

fore ett depAbesok sA holl en stubbe pA

att satta stopp for Fredriks solklara SM'

vinst. Badang!! Det tog tvdrstopp. Men

skam den som ger sig...

€n skida

Med halva framvagnen intrycki och skidan

hangande och sldngande bak och fram

sA fortsatte Fredrrks framfarl. Detta utan

att ndmnvdrt slA av pA takten. Tdnk er

den obetalbara synen av en enduroAkare
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i full farl och pA en skida komma in mot

depAn. Fredrik lyckades att med lAnade

prylar och kluriga losningar fixa till fram-

vagnen trll hjdlpligt trivlingsskick. Han

linade bland annat en fem centimeter

for lAng Arctic-stotddmpare vilket fick till

foljd att den skadade sidan blev hogre dn

den andra . Den innerst inne skadeglada

Andreas Ljungberg som sammanlagt lAg

tvAa efter herr Granberg boryade vddra

morgonluft, Han tyckte att nu borde han

vdl kunna rA pA den hdr raketen. Men icke,

den har dagen sA kunde ingenting stoppa

Fredrik Granberg frAn att ta hem Endu-

roSM-bucklan for Aret 2001. Vad kan vi

ldra oss av det har? Ar det Fredrik eller

skotern som ar bra? Formodligen sA var

de bAda tillsammans helt enkelt en oslag-

bar kombination. En av historiens bdsta

skoterforare sitter pA en av historiens

mest lattkorda skotrar Resultatet blev att

inte ens stubbar och fullfarlsresor pA en

skida kunde hindra dem frAn att utklassa

motstAndet.

L&ffiviktstrippel

SXR-serien kom i tre olika kubikut
foranden, 500, 600 och 700 cc. De tvA

storre pA 600 och 700 cc ar trecylindriga

och vagde trots det inte mycket mer dn

vad en konventionell tv6cylindrig motor

vdgde vid den har tiden. Motorerna dr

enkla i sin uppbyggnad, tre Mikuni-for-

gasare, inga rorliga avgasportar och en

enkelpipa. SXR 700 motorn anvdndes av

Yamahas tavlingsforare i racingklassen,

den storsta anledningen var formodligen

att SXR motorn var hela nio kilo liittare dn

den mer avancerade SRX-motorn,

Dubbla iysen

Till sasongen 2001 sA skedde endast

smA forandringar och det mesta var ko.

smetiska detaljer. Framvagnen lackades

i silver, nya handtag monterades och

strilkastaren forbattrades och fick dub.

bla reflektorer. Dekalerna dndrades ocksA

men hela skotern var fortfarande blA. PA

den tekniska sidan sA fick SXR 700 drva

tandningen frAn SRX 700 motorn, och re-

glaget till handtagsvdrmarna och tumvdr-

maren separerades.

lVlanlig skoter
Hurw var det har med tjejskoter dA? Jo,

saken dr den att SXR dr en av de mest

ldttkorda och samtidigt snabbaste sko-

trar som har byggts. Alla kan kora riktigt

fort med en sAn, det dr bara att sikta och

gasa. Motorerna dr inga monster som

trottar ut foraren, fjddringen med sina

Kayaba-dampare svaljer det mesta och

skotern dr relativt ldtt vilket gor att den dr

ldtta att hantera.Och vad dr det for tleligt

med det hdr dA? Egentligen ingenting,

men det dr ju faktiskt sA att just personer

av det kvinnliga konet brukar kunna gora

lite smartare val dn vi som kallar oss mdn.

Och att kopa en Yamaha SXR ar ett smart

val.

Frisbild

Begagnatpriser ar verkligen ett kapitel

for srg. Det kan ju lona sig i ldngden att

betala lite mer for en iildre skoter i riktigt

fint skick dn mindre for en nyare itveksamt

skick. Men det finns vissa riktlinjer i han-

dlarnas listpriser. En 500:a frAn 00 ligger

pA 27 000 kr och en ett 6r nyare kostar 32

000 kr. 600:an borlar pA 30 000 for en 00:

a, 38 000 for en 01:a och en 02:a betingar

ett pris pA 41 000 kr. Det var for ovrigt

bara 600:an som impoderades det sista

Aret, 02. Vill du ha den storsta pA 700 cc

sA dr prisbilden 34 000 kr for en 00:a och

cirka 40 000 kr for en av 2001 Ars modell.

NAgra detaljer att hAlla lite koll pA dr trail-

ingarmar och om chassi-forstarkningar ar
gjorda, Det dr en stor risk att mAnga SXR:

er har gAtt relativt hArt tack vare att hela

skotern uppmanar till lek och korning pA

grdnsen av var gemene man klarar av. I

ovrigt sA dr det som vanligt sA att Yamaha

skotrar har en speciell kdnsla av passform

och kvalitet, ingenting dr tillyxat och allt

sitter

som det skall. I Snowriders "Bdsta led-

skoter 2000" sA var ett omdome om SXR

700 att det gick forl utan att det kiindes

som om det gick fort. Flera forare

kom in efter deras testvarv och trodde

att de presterat en medelmAtiig tid ndr

sanningen var att de i sjdlva verket Akt

riktigt fort. Och det dr just ldttkordheten

som dr utmdrkande for SXR. SA for er

som kan framfora en skoter snabbt och

sdkert mellan trdden sA skall det inte

vara helt omojligt att fornedra kompisar

med feta 8O0-racers med en SXR 500:

a, Mycket roligt for pengarna med andra

ord och dessutom ar ju skotrarna riktigt

snygga ocksA, vilket inte dr en egenskap

som skall foraktas ndr du dr pA jakt efter

en ny ndra vdn.

Med ffi0:a
notorn blir

skotern
en av dom

liittkiirdaste
skotrarna som

byggts.

Lettuikts-
trippeln 6r

inged direkt
effek-

monster

men den
producerade

kraften
recker gott
och vel fiil.

SXR 6r en skoter som passar dom flesta. Gasa och slkfa dr kijrstilen ndr det skall gA undan.

srowfloer



Originalprylarna hiill inte. Drivaxeln gick av

och tog med sig vdxelhuset i fallet. Notera

konstuerken till drivhjul, Nationalmuseum ndsta!

Tidkortfrdn
v iirld sreko rdkd rn i n ge n

ffift1

,ochrdet.kostar 1000 dollar men dA ingAr

avgassystem, 9,5liters tant och en ldttare

specials,its. r' , ,, . '

,,,:RAceklar viger.skotern cirka 256 kg dA

dr det inklusivdi.lustgasflaskor och en 1

'3l8" drevaxel monterad.

Originaldrevaxeln visade sig inie riktigt

hAlla mAttet for krafterna som motorn pro-

ducerar, Dert gick helt enkelt,av och den

smiillen.skie,kade dven vevhuset,m. i den

snart 6verf u,la motordelshimlen,

L6sningen'vai'ati montera i-en starkare

ach'liingre drevaxel och att bygga om

'kqdiehuslocket sA att bAda axlarna har

,biirande kullager aven pA husets ytter-

rsida; r'r i:,

Centrifugalkraft

Asfalts-boggin och skidorna dr av mdrket

ProLine, mattan dr en 136" Camoplast as-

faltsmatta, Och pA tal om mattan sA frAgar

jag hur hoga fafter mattan klarar av. Och

Jeff svarar: Jag vet inte.

Att studera krafterna som pAverkar ett

oblekt som spinner i mycket hoga has-

tigheter kan man mycket liitt gora och se

verkningarna av pA en dragracingbil.

I starten stAr bilarna med bakddcken

helt ihopsjunkna, ddcken hdnger likt pAsar

runt falgarna. Sen ndr starten gAr och

diicken borlar att rotera sA vdxer diam-

etern mer och mer, dom blir aven smalare

och smalare 1u liingre ner efter strippen

bilen fdrdas i en allt hogre och hogre has-

tighet.

For man over det hdr resonemanget pA

en snoskoier som har en matta som mer

och mer strdvar ett anta en form som ett

hjul, sA kan man latt forestdlla sig vilka

krafter som matta, boggi, drivaxel och

vdndhjul utsatts for.

Jag fortsatter diskussionen med Jeff om

vad som kommer att handa den gAngen

en matta gAr av i farter upp emot och over

280 km/h.

-Ja, i vdrsta fall avlider vdl foraren...

sdger Jeff eftertdnksamt.

Vdrldsrekord

Klassen som dessa tavlingar kors i heter

"Ouick16-Shoot Out" och i den klassen

finns det bara en regel och det ar att det

inte finns nAgra direkta regler. Och det

gor detta rekord dnnu mer imponerande

for skotern dr ju byggd pA en maskin som

finns att kopa ute pA marknaden av vem

som helst.

VArldsrekordet som Team Simons CPR

slog lAg pA8,22 s med en sluifart pA 262

km/h och togs enligt Jeff under helt per-

fekta forhAllanden.

Att forhAllandena var bra dA kan

330 ft
6ffift
1N0ft
ll4mile 7,

s

s

s 237,55 kmlh

s

s 273,91 knlh

Vdrldens snabbaste skoter, enligt Jeff Simons, Ar det ndgon som inte hfltler med?
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Ingenting rir sfl bra att det inte behover forbzittring!
Vi har kort SnowRider Race School i fem flr och behover hitta pi nigonting extra for att locka [nnu fler
forare. Vi kor drirfor vir Racescool under tvi helger pi raken med tillhorande enklare tiivling under res-

pektive sondag. Vi borjar vanan trogen pi Walles FjiillHotell under Luciahelgen (9-11 dec) for sjzitte 6ret

pi raken och avslutar med helgen efter (16-18 December) pi Grlifsisbanan i Ostersund. Vi gor detta i
samarbete med OSSI< i Ostersund och Team Walles i Bruksvallarna. Den enklare tiivlingen vi kor under de

bida sondagarna rir av cup-modellen drir vi korar en totalvinnare. Vi kor den speciella allamotallaklassen

dtir helt enkelt den snabbaste foraren tar hem Raceshoolbucklan. Det kommer ocksi att finnas nigra riktigt
fina priser for er andra ocksi. Du ska naturligtvis dtirfor anmdla dig till de bida helgerna eftersom vi rdknar

ihop po[ngen frfln de bida tdvlingarna. Det hiir ir inte bara ett utmtirkt tillfiille att testa din nya maskin utan

ocksi testa dig siiilv mot bide proffsen och nyborjarna, alla zir ju viilkomna. Intresset iir a11tid pi topp nir det

giiller SnowRiders Raceschool, se diirfor till att anmlla dig nu pi stort. Antingen foljer du anvisningarna pi
andra sidan eller si surfar du helt enkelt in pi www.snowrider.se for att fi mer information.
VALKOMMEN!



Race School #1

Fredag:

Ldrdag:

Sdndag:

Race School

Fredag:

Lcirdag.

Sondag:

Bruksvallarna Walles Fi iillhotell Fre-S on 9- 1 0- 1 1 december

Ankomst Walles: Incheckning samt lAttare middag kl 19:00

8:00 Frukost pi hotellet
9.30 kcirning pA banan
12:00 Lunch
13.30 korning pi banan igen
19:00 middag
Lottning av heat tills scindag
8:30 Frukost
10:00 triining
12:00 RaceSchool CUP #1 Enklare tdvling
Pris fcjr allting ovan 1995:-
Anmrllan samt betalning gdrs till Waltes {iillhotell senast den 25 november.
Anmiil dig pi telefonnummer 0684 201 00 eller gi in pi www.snowrider.se

#2 Ostersund Grrifsisen Fre-Son 16-17-18 december.

Ankomst, incheckning First Hotell Ett, Korfiiltet (bakom OK-macken), kviillsfika

08.00 frukost
09.30 samling pA banan
12.00 lunch
13.30 Kiirning pi banan
1 6.00 Korningen avslutas
17.00 seminarium./samtal med en kiind idrottsprofil
om fysisk och mental triining, motivation, aterhzimtning etc.
18.30 Gemensam buffe 'middag pi hotellet.
Middagsviird brottningsvrirldsmeistare Frank
Andersson som berrittar och underhilter frin
sin tid som aktiv-

Fri entre 'biljett till O 'Learys senare pi kvzillen.

10.30 Raceschool CUP #2 Enklare tiivling pA Grdfsisen,
alla mot alla i en klass (ej ungdomar)
13.00 Lunch, prisutdelning

2 natter i dubbelrum, inkl. 2 frukost, 2 lunch p6.

banan, seminarium samt buffe 'middag lcirdagkviill.
Pris per person: l.'/40 :-

1 natt i dubbelrum, inkl. 1 frukost, 2 lunch pi
banan, seminarium samt buffe 'middag kirdagkviill.
Pris per person: 1.470:-

Triiningsiiiger enligt ovan, men utan hotelhum.
Pris per person: 1. 190:-

Pris

sin tid som aktiv elitidrottare.

Anmiilan/inbetalning till:
Ostersunds SSK
postgiro. 54 19 5'7-7

senast 25 november.

Ww



SKOTERKLUBtsAR SEHNT!

Nu kan du pi ett enkelt siitt dra in lite extra till din

skoterklubb genom att sllja prenumerationer pi
tidningen SnowRider. Det hela rir lika enkelt som

det i6ter och gir till som foljer.

Foreningar har i irtionden s61t lotter av olika slag med gott resultat.

Vi erbiuder er att szilja ett av skotersveriges starkaste varumzirken i form

av prenumerationer pi tidningen SnowRider. En prenumeration kostar 289:-

och klubben behiller 7O:- av dessa per sild prenumeration.

Betalning for prenumerationen sker frin prenumerant till er. Ni behiller alltsa 70 kronor av

dessa 289:- och szitter in resterande 219:- till oss for att aktivera prenumerationen.

Si hiir gor du.

G6 in pi www.snowrider.se och klicka pi "skoterklubbar se hit-knappen". Hdr kan ni anmzila ert intresse for

att srilja helirsprenumerationer pi tidningen SnowRider, genom att fylla i alla uppgifter om klubben, klubb-

namnet, adressen, kontaktperson och telefonnummer . Inom ett dygn har ni fitt ett kundnummer hos oss och

ett prenumerationsformuliir som ni skriver ut sjrilva pi er egen skrivare, i valfritt antal, som sedan delas ut till
era klubbmedlemmar som ddrmed kan agefa pfenumerationsforsziljare.
pi formuliiret stir skoterklubbens namn och ert kundnummer samt plats for den nya prenumerantens namn

och adress.

Niir ni siiljer en prenumeration tar ni liimpligtvis 289.- tbetalning i kontanta medel. Det zir upp till er om ni

vill ta mer for prenumerationen. Ni betalar i slutiindan 219:- tlll oss for att aktivera en prenumeration.

Ni anviinder en blankett per ny prenumerant, river av den anvisade kvittodelen och ger den till prenumer-

anten. Den kvarvarande delen av blanketten diir prenumerantens namn och adress tir, skickas till oss. For att

underlltta kan inskickandet ske en ging i minaden niir ni fett ihop en bunt. Detta kan goras via fax eller post,

eiler till anvisat E-mailadress. Mer om detta pfl hemsidan.

Vid varje inskickande ska ert kundnummer och antalet prenumerationer anges. I samband med inskickandet

ska ocksi kvitto pi inbetalning a' 2I9:-l ny prenumerant bifogas.

Villkor/sammanstillning
Ni utser en kontaktperson som har huvudansvaret for prenumerationsforsriljningen.

En helirsprenumeration (6 nummer) kostar 289 kronor av dessa tar klubben 70:-. Resterande 219:- siitts in

pi Tidningsforlaget Otlas AB (SnowRider) konto. Prenumerationen dr giltig och god for 6 nummer av Snow-

Rider i och med att den tir betald frin klubben till Otlas AB.

&\*

Chefredaktor
Biorn Fristrom 0250-22884 bjorn@snowrider.se

OTL-HS-dH
Fridhemsgatan 4,192 30 Moru

lder.se
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Monstergarage dr programmet p6 femman som ger till
synes omojliga uppgifter till ett gang olika experter. Det
kan vara allting frAn att fA en cadillac att flyta till 6ka pA
bakhjulet med en kombibil eller varf6r inte Aka minst
1OO kilometer i timmen pA sno nned en Harley?

Text: SnowRider Bild: Rickard

l\ et amerikanska programmet

I I uonrter Garage nar eite, nagra

lJ sasonger. blivii riktigt stort, rnte

minst i upphovslandet pA andra sidan At-

lanten. Programledaren Jesse James har

blivit sA pass beromd och uppmdrksam-

mad att sjalvaste Sandra Bullock valde

att gifta sig med honom.

Hela programserien gAr ui pA att ett

gang experter inom sitt omrAde fAr en up-

pgift som ska utforas med dels tidspress

srlo\Afl(le68 2/05-06



men ockse med en relativt begriinsad

ekonomisk budget.

Det svenska Monster Garageteamet be-

stAr r grund och botten av programledarna

Pelle Hallstrom (som ni kdnner igen frAn

den klassrska Snickersreklamen frAn tidigt

Attiotd dar han ar den dar flottarkillen som

tycker att det dr ett "perfekt satt att klara

sig fram till middagen"), Attila Pekozer

och dragracingfantomen Fredde Fager-

strom frAn Huddinge utanfor Stockholm,

men ocksi ett giing andra motorprofiler

och experter som tas in efter behov.

Fredde har i skrivande stund vArldens

snabbaste pickup och gor kvartsmilen pA

strax over 6 sekunder med en sluthas-

tighet pA over 300 kilometer i timmen.

Ganska naturligt ar det ocksA han som

agerar chaffis pA de fordon som byggs

under programmen.

Springervariant

Ndr det var dags att bygga om en Harley

Sportster frAn tidigt nittiotal togs snoex-

pertisen in frAn norra Sverige i form av

Mats Tikka frAn Jokkmokk. Ndr det gAller

att bygga om en Harley si var det ocksA

ganska naturligt att Christian pA ProBike

mAste vara med pA ett horn.

Uppdraget var enkelt. Bygg om Sport-

stern sA att den gor minst 100 kilometer

iu timmen, pA sno, ni har fyra dagar pA

er! Det hela kanske inte lAter sA svArt men

att fA en sAn hdr blyklump att ta sig fram

i lossnon krdver minst sagt en rejal arbet-

sinsats och planerna drogs upp.

-Det var redan bestdmt att vi skulle an-

vdnda oss av ett drivband frAn en snoskot-

er och vi hittade en komplett boggi frAn en

Arctic-Cat, berdttar Fredde Fagerstrom.

Eftersom Harleymotorn har en manuell

vdxellAda sattes en kedja mellan det ut-

gAende drevet pA motorn och drivaxeln

med 1-1 utvaxling.

Bakramen breddades for att kunna ta

emot en hel boggi och framgaffeln byttes

ut mot en springervariant.

Jobbet lyckades teamet att fArdigstdlla

pA ganska precis fyra dagar och dA hanns

dven hela cykeln lackeras i passande har-

leyanda,

107 kilometer itimmen
Provkorningen pA Vallentunasjon utanfor

Stockholm blev egentligen den forsta och

hittrlls enda kontakten med snon.

-Vi hade en hel del problem innan vi fick

fart pA maskinen, sdger Fredde.

Forsta vdndan kom vi upp i 87 kilometer

i timmen och det var mer eller mindre med

livet som insats, skrattar Fredde.

Skidan var ndmligen for smal och sjonk

Naturligtvis dr det raka r6ri det iir ju en Harley.

Krackeleringslack Er riktigt snyggt.

Det man inte har pd huvudet fAr man istlllet ha i ansiktet, kiirlekstofs! Boggi hdmtad frdn en Arctic Cat. Amerikanskt

LAng hjulbas brukar vanligtvis begda att den dr svdrsvdngd men stabil pA rakorna, undrar om det stdnner pd denna hoj?

Fyra dagar tog det att dra ihop detta hyggge. Snilt on tid kan tyckas men dr det ett gdng proffs i verkstan sA dr det.

grow
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genom snonr vilket i sin tur till6t framgaf-

felbenen att skrapa i underlaget sA att en

viilriktad snostrAle letade in sig i hldlmen

med noll sikt som foljd.

-Vi hade ocksA problem med att snon

akte in i luftburken sA att motorn kvdvdes,

men det fixade vi iill ganska omgAende

minns Fredde.

Denna snofarkost vdxlas med handvdx-

elspaken pA vdnster sida diir ocksA kop-

plingshandtaget sitter, pA styret! Eftersom

man inte kan ha handen pA tvi stAllen

samtidigt blir maskinen minst sagt under-

lig att kora. Man fAr helt enkelt starta upp

motorn med ettan i och sedan crossvdxla

sig igenom vdxlarna. lnte sA praktiskt men

jdkligt frdnt dA vdxelspaksknoppen dr i

form av en dodskalle.

Andra repan ut resulterade i 97 kilom-

eter i timmen och dA fick Fredde nog,

-Jag tog i lite extra och korde 107

blAs, och uppdraget var slutfort, avslutar

Fredde.

Dela med dig

Vi kan helt klart konstatera att detta inte

dr en SnowHawk men vi gillar den dndi.

Bara tanken pA att bygga en snomotor-

cykel med en Harley som grund dr ju rik-

tigt rolig. Det verkar mAnga andra ocksA

tycka eftersom hojen just nu d:r pA mdss-

turn6 i Tyskland.

Har du kanske en dnnu underligare

farkost? Varfor har du dA inte horl av dig

till oss? Gor det sA du f6r dela med dig

av ditt bygge till det svenska skoterfolket,

annars jdvlar.

Flames pA dojorna dr ett mAste faktiskt, Freddy har en sdkallad raggarstrdng i nacken, ojdd.

Fi:,r aft k6ra den hiir besten i 107 kilometer i timmen underldttar det om man dr en d,6skalle, och det iir man.

l-
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Anpossode sliipvognor fiir din sniiskoter frin
SVeri ges i sii rklossr'$6isto slii pvo g n sti I lverkore;
Helsvetsode och vormgolvonisersde sliipvognor i
oliko storlekor.

I Biornlyon-konceptet ing6r modellerno

for en skoter el.lei- tud"skofror och pulko.

DS65O, DSIOOO och DS|25O
Flokstorlek 

.l52x325 
cm

XSIOOO och XSl25O
Flqkstorlek I80x365 cm

ZSIOOO och ZSl25O
Flokstorlek l88x3B0 cm

BZl250
Flokstorlek 220x402 cm

d-
**$trx*i*a-

Med huv blir den ett utmcirkt skotergoroge.

Proktisko tillbehor som skotergrind, ieepdunk-
hdllore, verktygsl6do mm. For informotion 96 in

p6 hemsidon eller ring 036-'18 l9 50.

www.biornlyon.se ffirotrErg7n
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En begagnad RXl i Mtn utl6rande kanske skulle vara nAgot? Detta

exemphr i/gs av en egenfdretagare i 40-Ars tldern sA den har knappast

fdtt pisk. Trots iigaren lugna sdtt och vdlartade utseende verkar

skotern ha upplevt en hel det. Den har skavanker efter en rullning och

alla skruvar verkar slitna. Dessutom iir stora hl,I kapade i chassiet?

Man skulle niistan kunna tro att denna maskin har anvd,nb till att

utveckla turboantdggningar med' Ar det dbrfdr som det sttr MC Xpress

pd huven?

Variatorn ska vara utan sprickor och skivornas ytot ska vara sldta iind

ner mot axeln, Det ska inte heller finnas ntgot glapp mellan den r1rliga

skivan och den fasta.

|nligt ett gammalt ordsprAk har

L snoskoterdgaren endast tvA lyck-

l-tiga dagar i sitt liv. Den forsta lyck-

liga dagen infaller nar han koper sin skoier

och den andra dA han lyckas sdlja den,

Givetvis ar detta enbad dumt fortal som

syftar till att skoja med oss som brinner

for skotrar dA massor av glddjerika tillfiil-

len finns mellan dessa tvA dagar.

Den lilla del sanning som finns i detta

pAstAende dr att inkop samt forsaljning av

snoskotern dr en viktig del av v6r hobby.

Ndsta alla som gillar snoskotrar funder-

ar flera gAnger per Ar pA ati kopa eller att

siilja vilket dven galler entusiaster som gil'

lar bAtar, motorcyklar, bilar och sA vidare.

Forklaringen till att fornyelselusten gal'

lande hobblordon dr sA stor grundar sig

i att de inte dr nodvdndiga for att vi ska

klara vArt yrke eller vardagliga liv utan i

staller ar en ren lyxprodukt.

Vi gillar dessa maskiner eftersom de

hojer vAr livskvalit6 och ddrJor stravar vi

alltid efter en som ar annu battre pA ait

uppfylla vAra hogt stallda krav.

lngen kan pA fullt allvar pAsti att man

behover en ny snoskoter sA det enda rik-

tiga sakskiilet nAgon kan komma med dr

att han eller hon verkligen vill ha den,

Problemei dr bara att veta vad man vill

ha.

Att vdlja rdtt typ skoter kan vara mycket

svArt dA dagens utbud av starkt special-

iserade maskiner stdller stora krav pA

koparen.

Det finns mdngder av felmojligheter och

risken att skotern ej uppfyller agarens krav

dr stor dA mAnga vajer snoskotrar efter fel

premisser.

Man ska till exempel inte koPa en

lossnoracer bara for att man tycker om

utseendet dA dessa dr oliimplrga for allt

annat An ren puderkorning.

LikasA dr en 440-racer totalt fel for den

som gillar lAngfiirder och en tvAsittstourer

dr lite malplacerad i en hoppramp.

Den oerfarne spekulanten bor diirfor

liisa pA och frAga runt fore kopet si han

vet vad som gdller.

Niir det stAr klarl vilken skotermodell

man onskar dr det bara att valja en val-

rekommenderad skoterhandlare och gora

affiir pA en gldnsande ny snoskoter for

att sedan iigna sig At ohammadt skoter-

njutande under hela sdsongen.

Nu ar detta inte sA enkelt for flertalet, dA

alla inte har den ekonomi som krdvs for en

sAdan investering.

Losningen pA detta dr inte att vara utan

skoter (hemska tankel), utan att i stdllet

valja en begagnad maskin.

Med detta foljer en rad av nYa

svArigheter.

Kopa begagnad snoskoter av Privat

sdljare, hdr finns risk for stora misstag!

For den utan erfarenhet kan inforskaf'

fandet av en aldre skoter verka enkelt.

"Det bor vdl likna en vanlig bilaffiir dA

man helt enkelt letar riitt pA ett fint exem-

plar av den modell man onskar?" tdnker

nog de flesta,

Nu ar snoskotern en mycket speciell

produkt som pA mAnga punkter ar totalt

olik alla andra regisirerade motorfordon.

Det iir frAgan om ett terrdngfordon som i

de flesta fall drivs av en tvAtaktsmotor och

dess utvecklingsnivA ligger ett par steg

efter bilar.

Det pAminner mer om att koPa en

crosshoj dA dess skick och framtida repa'

rationsbehov iir helt avhiingigt pA hur den

forra dgaren brukat maskinen.

MAnga forare kan pA nolltid forvandla

en fin snoskoter till ett totalslut vrak som

kostar en formogenhet att Aterstdlla till

bruksskick.

Ett skoterchassi bestAr av en kom-

plicerad aluminiumbox som trots sitt

''{ .. I' fUyc]<et snart faller den forsta snon och da blir alla vi skotertokar mycket glada'
Men alla har tlrvdrr ingen skoter och de som har funderar pa aft kopa en battre.
Hur gAr man dA tillvdga nar man ska kopa en fin snoskoter? Vi har
sammanstellt lite information om hur det gAr till att forvdrva en maskin som
skdnker gladie under den kommende vintern.

Av: Alf Sundstrom
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fragila utseende kan hAlla i tiotals Ar utan

problem. Men denna konstruktion kndcks

latt om foraren hoppar som en galning

samt landar som en klant.

Fjddringskomponenterna foller sam-

ma monster, de hAller otroligt bra for

vanlig korning men kan deformeras till

oigenkiinnlighet pi mycket kort tid om

foraren har det som mAl.

Vidare kan den hogpresterande tvAtak-

taren stdlla till det dA den dels ej har lika

stor slitstyrka som andra motorkonstruk-

tioner men framforallt inbjuder till modifier-

ing dA potential for okad effekt alltid finns.

En vdl utford prestandauppdatering kan

resultera i bAde okade prestanda samt

minskad brdnsleforbrukning.

Gor man fel leder det i bdsta fall till min-

skad prestanda men allt for ofta dr resulta-

tet ett kostsamt motorhaveril

Att kopa en trimmad maskin kan dar4or

vara ett ekonomiskt vAgspel.

En snoskoter kraver dessutom mycket

mer omvArdnad per kord kilometer dn

nAgot annat fordon med regplAt.

Kostanden for underhAll dr lAg jdmfor

med de reparationer som oundvikligen

snabbt kommer di man slarvar men trots

detta fuskar mAnga med att skota om sin

skoter. Det kan vara mycket svArt att se

hur vdl en maskin har omvArdats

Sammanfattningsvis finns det en stor

risk att den nyinkopta begagnade snosko-

tern inte ger den glddje som dr tdnkt utan i

stdllet dr en stiindig kdlla till irritation samt

ilska. Man bor diirfor ta det lugnt och noga

kolla sitt objekt fore kopet.
1

e
Det viktigaste forst, undvik
bedragare!

Forst och frdmst en skrdmmande nyhet:

Jultomten finns inte!

Detta kanske vissa ser som en sjalvk-

larhet men varje sdsong lyckas dndA

bedragare lura folk med fantastiska erb-

judanden om nya eller ndstan nya skotrar

till vrakpriser.

Grundregeln dr att ingen kommer

nAgonsin att skanka borl bra maskiner

och man bor ddrfor ldtt se igenom dagens

internetbluffar dA de ofta dr lojevdLckande

usla.

Skotrarna existerar inte och de som

pAstAr sig sdlja dessa har ingen tillgAng till

eller sakkunskap om snoskotrar.

Detta behovs ej dA de enbart dr ute efter

att lura till srg pengar och inte ens vet hur

ett sAdant fordon ser ut.

Ett enkelt tips dr: "Om nAgot lAter for

bra for att vara sant sA ar det ofiast det!"

Man kan ocksA bli blAst dven dA man

faktiskt fAr tag pA en verklig skoter

Fordonet kan ha ett betalningsforeliig"

gande som dA den nye agaren fAr stA for.

Chassinumret kan vara dndrat vilket

ar lika med stoldgods om den iidigare

dgaren inte kan bevisa att chassiet dr bytt

efter en skada.

Att vara vaken samt kritisk iir vad som

gdller dA man koper motorfordon och om

nAgoi dr oklarl ska man undersoka det

fore ett eventuellt kop.

Det finns flera som har snabblagat sin

skoter efter ett haveri eller olycka. Att

utfora bristfdlliga reparationer och sedan

salja maskinen dr en form av bedrageri

som mAnga anser var helt i sin ordning.

Det dr dessutom mycket svArt att upp-

tdcka om exempelvis en cylinder dr ska-

dad dA maskinen kan fungera vdl en bra

stund trots att enbart kolven dr bytt. Att

upptdcka ett sAdant fel dr alltsA mycket

svArt.

Den absolut vanligaste formen av odr-

lighet giillande handel med snoskotrar ar

miltalet.

Jag forutsatter alltid att mdtaren har min-

dre mil an skotern dA mAnga jag kanner

kor med den urkopplad.

Nyare maskiner med Rotaxmotorer har

en timrdknare i styrdonet och denna kan

avlasas hos en auktoriserad handlare. DA

kan man ie om miltalet ar realistiskt eller

om mdtaren verkar ha snurrat allt for lite.

Detta dr unikt for Rotax i nulaget vilket gor

att det dr liten id6 att koppla ur mdtaren pA

dessa maskiner.

Hos alla andra skotrar iir miltalet pA

vdgmdtaren nAgot som man ej ska ldgga

allt for stor vikt pA utan i stallet bor man

kontrollera skicket i ovrigt,

Slitaget foljer inte vdgmd:taren utan beror

mer pA korstil samt hur maskinen skots.

Vad ska man da kontrollera?

En kontroll av chassiets nitfiirband kan avsldja hur maskinen brukats,
Spickbildning runt niten eller l6sa nitar tyder pt htrd kdrstil.

Sd hiir ser en hiSgkamsmatta ut efter ett par d,rs hArd kdrning. Det gAr

ocksA att fd en sddan skada pA endast eft antal minuter om man fdr fiir
srg atf tesfa toppfarten pd blankis.

Man ska diirfiir alltid kolla hela maftan fiire kiipet.

ff88'
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Boggin ska inspekteras vid fdstpunktererna ddr man letat efter

sprickor. Aven hdraramama kan skadas eller b6jas och det syns ofta
ganska klart dd fdrgen spricker

Framvagnen kontrolleras sd aft alla stag dr raka och sti5tddmparna

ska inte ldka olja

men att avgora om den dr

utan demontering kan vara problem-

Ett komp-test kan visa om negot er

uppenbart fel men trots bra kompression

kan kolvskirten vara sliten.

Att avgora skicket pA vevaxeln och dess

lager gAr inte utan demontering sA det

enda som Aterstir dr att kontrollera att

motorn startar bra, gAr fint pA tomging

samt inte har nAgra mekaniska missljud.

Man ska helt enkelt rdkna med att mo-

torn kan vara i behov an nAgon form av

etgard da man koper en begagnad tvA-

taktsmaskin, irAkigt men sant.

Ovriga punkter ar lite lattare dA det mer

handlar om att titta pA saker som ej be-

hover demonteras.

Ta los variatorremmen och kontrollera

primdrskivornas yta liingst ner mot axeln.

Leta efter sprickor och kontrollera om den

kiinns glapp mellan den rorliga och den

fasta skivan.

Hela chassiet ska kollas upp noga och

leda efter sprickor vid infdstningar och

skador under fotsteg samt buk.

Slitagedelar som styrstAl och

bromsbeliigg samt drivmatta ska kollas

upp men det ar ingen kris om nAgot av

dessa delar ar slitna sA liinge som det

finns med i skoterns prissdttning, en bra

grund att pruta pA alltsA.

En provkorning dr ocksA onskvdrd men

inte alltid mojlig av flera skiil.

Ofta gors affarer upp under den tid dA

dAligt viider rAder (ingen sno alltsA) och

dA kan man ej kora skoter.

Aven vid perfekt fore kan vissa sdljare

vara tveksamma till en fri kortur for en

spekulant som han ej kanner.

Om snoskotern skadas kan det var

mycket svArt for agaren att fA ersattning

av en testpilot som bara ville se hur hans

skoter var att kora.

Finns mojlighen och dgaren tillAter sA

sdger en provtur en hel del om man vet

hur en sAdan maskin ska gA. Jag har sjdlv

aldrig kort nAgon av mina skotrar fore ko-

pet och det har fungerat bra iindA.

Priset, skillnaden mellan en bra
och en mindre bra affdr.

Jag dr ofta forvAnad over hur prisbilden

ser ut gdllande begagnade motorfordon

hiir i Sverige.

Hur kan nAgon ge 75 000:- for en 4 Ar

gammal lossnoracer/sportmaskin dA man

kan kopa en ny med tvA Ars skydd enligt

konsumentkoplagen for (i vissa fall) bara

25 000:- mer?

pengarna dA man tar med risken for dyr-

bara reparationer?

Hdr gor jag nog en klassisk tankegroda

dA vdrdet pA en vara dr exakt vad nAgon

betalar. Om nAgon vill ge 75 000:- for den

skotern sA dr den vard det!

Jag skulle dock vilja sAga att det enda

som gor en begad maskin till ett battre val

dn en ny ar det ldgre priset.

Om priset blir for niira en ny skoter sA

viiller 1ag den nya dA totalkostanden for

tvA sdsonger dA troligtvis blir lagre aven

om jag lAnar till mellanskrllnaden.

Det ar liten risk att jag behover, ldgga ut

pengar pA reparationer under de tvA for-

sta Aren om jag koper nytt men stor risk

om jag koper en 4 Ar gammal maskin.

Att kolla pA en ny skoter med mindre

kubik dr ett vettigt alternativ for den som

har begrdnsad formAga att sjdlv utfora

reparationer.

Verkstadsbesok dr mycket kostsamma

och det kan ddrfor bli mycket dyrt att kopa

en nAgra Ar gammal vdrsting,

Jag tycker att de som ej skruvar sjalv

ska satsa pA en ny eller ndstan ny skoter

som har nAgot mindre motor i stallet.

Man har definitivt roligare med en hel

550 an en skuren 800!

Att kopa frAn en skoterfirma,
det trygga alternativet

Konsumentkoplagen ger koparen ett bra

skydd och den giiller faktiskt dven vid

privata affdrer. I praktiken dr det svArt att

Aberopa denna lag om man anser sig lu-

rad av en annan privatperson. Problemet

dr att bAde kopare samt sdljaren iir lik-

stdllda parler och att avgora en tvist i en

domstol kan kosta massor mer dn en ny

snoskoter. Man dr diirfor ytterst oskyddad

dA man koper privat.

Skillnaden dr stor om du i stdller vAljer

att kopa en begagnad skoter av en serios

skoterhandlare.

Oftast har handlaren bra koll pA vilka

skotrar han tar i inbyte eftersom han se-

dan har ett ansvar for dessa ndr de siiljs.

Det dr diirfor lattare att hitta fina mask-

iner hos skoterfirmor och dessutom har

du dA ett mycket bra skydd gdllande be-

fintliga fel du ej kan upptdcka.

Med bakgrund av den stora skillnaden

gdllande trygghet for konsumenten forstAr

jag ej varfor privata saljare ibland kan fA

lika mycket betalt som en skoterfirma.

Jag tycker att prisskillnaden borde vara

betydligt storre dA det dr en helt annan

sak att kopa frAn en firma an att handla

privat.

Ar en sA gammal snoskoter vard de Givetvis dr flertalet privata saljare my'
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cket seriosa och de skotrar som siiljs iir i

sA bra skick som de kan vara men riskta-

gandet for kunden dr betydlig storre.

SA Aven om man fAr betala lite mer dA

man koper samma maskin hos en firma sA

kan det vara lika billigt i slutdndan,

NAgot som den med liten erfarenhet bor

ta med i berakningen dA han ska inhandla

sin drommaskin.

Vad kan man hoppas p6 att fA
for sina pengar de?

Att ge tips om vad nAgon annan bor skaffa

for snoskoter dr i princip omojligt dA per-

sonliga preferenser samt behov skiljer

stor frAn forare till forare.

Jag gor iindA hdr ett litet forsok att ge

forslag baserad pi mina egna erfaren-

heter gallande de ndmnda modellerna.

Givetvis kan andra ha awikande isikter
om vissa skotrar liksom nAgra kan tycka

att jag glommer de basta men detta dr

bara en vdgledning och inget annat.

DA alla skoterkopare som funderar pA

en begagnad maskin i forsta hand be-

gransas av en ovre summa har jag delat

in mina forslag i olika prisklasser.

En skoter for upp till 15000:-

Hiir dr det ganska enkelt dA detta iir
rena veteranavdelningen och ddrmed

dr mdrke samt modell av mindre be-

tydelse,

Det finns exempelvis massor av dldre

Polaris lndys, Ski-Doo Formula, Lynx

GLS/Cobra, Arctic Cat EXT/W|ldcat

samt Yamaha Exiter att viilja bland.

Alla skotrar som kostar under 15000:-

dr att rdkna som reparationsobjekt och

darmed bor ingen utan mekaniska fdr-

digheter fundera pA en sAdan.

Givetvis finns det exemplar som kan

fungera en hel sdsong utan Atgard men

de hor till undaniagen.

Det betyder inte att dessa skotrar

ej kan var en upplevelse att dga samt

kora.

For den vetgirige entusiasten dr dessa

billiga maskiner borjan till en spdnnande

hobby som bAde innebiir skoterkorning

samt en bra utbildning i laran om hur

man bAde reparerar samt bygger om sin

leksak.

En genomgAngen aldre maskin kan

med mildare modifiering vara kanonkul

att kora.

Styret bor hojas och halkskydd

monteras fotstegen.

Sedan kollar man upp alla vasentliga

slitagedelar samt forsoker att hitta lite
battre stotdampare.

En hemmalackad huv senare har man

en busskoier med egen stil som man

kan lara sig att hoppa med.

Kanonkul per krona enligt
mig.

Det finns ocksA skotrar for denna sum-

ma som Ar krockade eller pA annat sdtt

ej korbara.

DA kan man gA upp lite i Arsmodell

och har man kapaciteten att reparera

maskinen sjAlv kan man komma billigt

undan och iindA ha en fin skoter.

De med kunskap kan kanske kopa en

billig tidig Thundecat som efter repara-

tion spoar alla byns nya 800:or pA sjon,

Tank bara pA att reparationer har en

tendens att bli dyrare dn vad man forst Kollanoggrantommotornseror6rdutelleromsamiligabuftarer
rdknade med. runddragna och detfinns skavmd*en ijverallt,

Det kan ge en indikation om maskinen iir i ordrt oiginalskick eller om

den har reparerats efter diverse haverien

Sport/lossnomaskin for upp till
30000:-
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Lynx G-type finns med olika stora Rotax undersidan. Om man kiir i bristfdllig sndmilngd tar skotern snabbt

motorer och dessa skotrar dr framforallt skadaochdettasynstydlligtundertunneln.

mycket stadigt byggda och har riktiga

dampare runt om. Effekten iir nAgot ldgre

dn hos motsvarande Ski-Doo modeller och

det riktiga finliret gdllande finish lyser med

sin frAnvaro. En dkta finsk krigare alltsA. 
,ffli,'

Arctic Cats ZR-modeller finns i ivA 'ii"

huvudgenerationer. Dels den dldre frAn

94 som iir lAg och stabil och sedan den

nyare frAn -97 som dr fullstdndig bdst pA

att svdlja gupp.

TvA skiida skotertyper alltsA som ge-

mensamt har bra stotdiimpare runt om

samt stor potential for modifiering.

Yamaha har sin kanonfina SX 700 frAn fi'"
-97 vilket dr en maskin utan egentliga

svagheter tills man kor riktigt hArt. ,, ;,.ii:::i:svagheter tills man kor riktigt hArt. -. ;,.i,::tii il 'iti+
Chassiet har begransad fjiidrings- . r"1".'.="...ii: 
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Med hj1lp av ett endoskop kan man titta i motorn genom

tlndstiftshAlen. En skadad cylinder syns genast! Detta verk$g

iir mycket bra dA man ska bed1mma skicket pA en begagnad

skotermotor.

En dldre skoter kan faktiskt gd riktigt bra! Denna iir tyvdn inte till salu

men filr representera exakt hut kul en 15Mi maskin kan vara.

I ovrigt beter den sig myckei modernt.

Den dr brdnslesnAl, stabil, hAllbar och

tyst. En riktigt mysig skoter som de flesta

gillarl

Soker man efter en lossnomaskin i

denna prisgrupp har man inte sA mycket

att viilja pA,

Det finns endast Ski-Doo Summit samt

Polaris RMK om man letar efter fina exem-

plar dA de andra ej byggde seriosa loss-

noare vid denna tidpunkt

Dessa dr riktigt bra dA man jdmfor med

samtida konkurrenter men fAr naturligtvis

spo i pudret av dagens snoracers. De

gAr faktiskt inte battre An en modern hy-

bridskoter dA det giiller frikorning och iir

naturligtvis sdmre pi all annan korning.

Med en del modifieringar kan dessa tvA

maskiner bli riktigt bra och har man som

drom att bygga en egen specialare dr

detta bra dmnen att utgA frAn.

Ska man tdvla med grannens Summit

1000 i meterdjup sno ar dessa tvA mask-

iner otillriickliga. Om inte grannen dr totalt

oduglig pA att kora skoter det vill siiga.

En for 50000:- d6?

Nu kollar vi pA den prisklass som rymmer

de intressantaste exemplaren.

De ar ofta riktigt moderna samt (i flera

fall) f ortfarande relativt of orstorda.

Nu kan man hitta en Polaris EDGE som

fortfarande Ar en bra skoter dven dA den

kdnns gammal om man ser till korstallnin-

gen. Aven vissa ProX kan gA att finna.

Alla har bra ddmpare (forutom den mys-

tiska PPSen) och designen kanns relativt

frdsch.

Det finns flera motoralternativ och den

jag gillar biist (i en kort Polaris) iir VES

600an.Ski-Doo MXZ med serie-lll motorer

ar liksom Polaris lite daterade d6 man ser

till korstiillningen nu men fungerar trots

det oforskamt bra.

Vissa modeller kan ha lite forvirrad ddm'

parkalrbrering men det iir hog kvalit6 och

riktig prestanda rakt igenom. Att man bor

stdnga huven med en gnutta finess hor

liksom till.

Yamahas SX-R modeller med nAgot

ldngre fjiidringsvdg samt ny blA lackering

iir ingen revolution jdmfort med SX men

har allt som behovdes for att forbattra en

redan bra skoter. Man kanske till och med

kan hitta en fin Viper for 50000:-? I alla ld-

gen sA dr en begagnad Yamaha ett relativt

tryggt kop.

Lynx gjorde en rejal uppryckning -01

och dessa skotrar finns med allt frAn 500

till 800cc (Rotax) motorer. De har bdttre

fjddring for svenskt bruk dn motsvarande

Ski-Doo men kanske inte exakt lika hog

finish. En beskrivning som gdller mAnga

Lynx-modeller.

Arctic Cats sista ZR-modeller finns att

fA for femtio lakan men det gor ocksA

vissa Firecat FSl

ZRen dr en trygg fardigutvecklad skoter

som de sista Aren fick avgasventiler pA

600an samt en urstark 800cc variant.

Ett bra kop for den som kor hAri och

gillar lAng "hjulbas".

Firecaten med 500cc motorn dr inte lika

eftertraktad som sina storre broder vilket

gor att man kan fA tag pA en sAdan fA

denna summa.

En modern superskoter som tyvarr lever

i skuggan av sin storebror F7.

Hittar man en fin sAdan till riiit peng sA

dr det bara att slA till.

Nu finns det dven en hel del fina loss'

noskotrar i denna klass.

Yamaha MM 700 frAn '00 och fram dr

den forsta kompetenia puderskotern frAn

Japan. 141" matta och en vdl fungerande

skoter med Yamaha kvalit6 dr en bra kom-

bination.

Polaris RMK 7/800 frAn 00-01 fungerar

vdl i snon men kdnns lite triiiga pA leden.

lnga barnsjukdomar finns hos denna sista

av den dldre GEN ll serien men stotddm-

parna dr tyvarr inte renoveringsbara.

En RMK EDGE frAn -02 med VES 700

motor och 151" matta kan dock gA att hitta

for ndstan samma summa. DA har man en

skoter som ar sA bra att den fortfarande

var en av Polarrs basta Ar 20051

Ett nytt hogre styre samt en stor serv-

ice och man har en fullt fungerande loss'

noracer som gAr ati jdmfora med alla i

dagens mellanklass. En toppmodell!

Arctic Cat borjade inte bygga riktigt fina

lossnoskotrar fore modellAr 20m de 1M

kom.

Nu har man bAde den bruiala (1M) samt

M-serien och de dr verkligen grymma i

detta segment.

Att fA tag pA en fin Arctic lM eller M-

serie for 50000:- kan vara svArl men det

finns alternativ.

Men endast n6gra modifieringar kan en

-01-02 fungera enormt mycket battre dn

standard och maskinen kiinns dA betydligt

finare att kora i snon. Arctic frAn denna tid

har alltsA mycket stor potential vilket gor

dessa maskiner liimpliga for de som vill

bygga en del sjdlv.

Det dr ur-01 Ars MC 800 som 1M 900

skapades vilket visar hur bra den Aldre

maskinen var i grunden.

Vad vdntar du pA nu dA? Starta genast

datorn och leta riitt pA din dromskoter pA

nAgon av alla siiljsajter som finns.

Den som dr utan skoter dA snon faller

forlorarl

glow
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E'nKelanbeSlKIaenerS0m0et|n1eTlnnSnagra0r0mSarS0mKan-.+TotaIvikt:
krAngla. Ska du fA plats med flera skotrar och nyttjar vagnen

Att veta vilken sldpvagn man ska inhandla kan vara lite knepigt. Vi

har kort Atskilliga mil med en vagn pA kroken och har kommit fram

till foljande. Drar du relativt lite vikt samtidigt som du anvdnder

vagnen bara nAgra gAnger om iret ska du ha en obromsad vagn.

Enkel att besikta eftersom det inte finns nAgra bromsar som kan

pi marknaden.

Fabrikat:

Modell:

Totalvikt:

TillAten [ast:

Broms:

Fogelsta

zsl0@
1()@kg

620 kg
Ja

Flakstorlek 380x18x26 cm

Fabrikat:

Modell:

Tipp:

Pris:

Tillbehiir

Fogelsta

D5650U

ffikg
380 kg
Nej

325x152t26 cn
Tillhehdr

Hittashos: www,trailergruppen.con,0361819fi
6vrigt: ZS10N: Bjlrnlyan Hr samlingsnamnet pA vagnar

speciellt anpassade fiir sndskotran Ett nobift skoteryarage med

mycket olka tillbehdr som illlval. Bland annat, tipp, skotenamp,

vekfigsl{da, jeepdunkshillare med mera.

Hedmans Motor
Flexivagnen

7ffikg
Sffikg
Nej \\ Flakstorlek: 2ffi-5ffix140cm

> Ttpp: ,ve/

13 900:- (19 900- ned fdrlflngningskitt)

Hrttashos: www,hedmansmotorcom,0W-12341

6vrigt: t grunden en liten och behdndig vagn som kan

fd ett lastutrymme som med ett fdrldngningskit blir hela

Sffi cm l{ngt.

Fabrikat: HECO

Modell: t300S

Totatuikt: 1350k9
TillAten last: 9fi kg
Broms: Ja

Flakstorlek 380x180x25

Tipp: Nej

Pis' 792il:-
Hlttas hos: www.heco,nu, 024-242 70

6vrigt: Fjddrad axel med viigstdtddmpare.

Lasthiijden invdndigt 61 135 cm. Kombiramp

monterad bak. Flyttbara 6glor utmed sidorna.

Mycket tillbehdr linns som tilfual. Bland annat

Ljusramp till kApan (hilden) och automatsm6rjning.

HECO tillve*ar 6ven sllpvagnar med

kundanpassade mdtt.

,t\
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4P

Hrttas hos; www.loove.se, @10-72 31 90

6vrigt:650 Puls XL: Titlve*ad i aluminium och har ddrtijr en

I6gre vikt och h6gre lastfdrmAga 6n motsvarande jdrnvagn.

X-treme: Svart eller vit pulverlackad aluminiunkApa.

---/

7ffi kg
570 kg
Ja
2 x125x22cm

Nej

10 900:-

Totalvikt: 650kg
Tilldten last: 476k9
Broms: Nej

Flakstorlek: U5x155x20 cm

Tipp: Skruvtipp
Pris: 14900:-

Liiiive
X-treme
lWkg
610 kg
Ja

350x232.20 cm

Skruvtipp
49 375:-

Fabrikat: SdrsltlS/dpet SdvslrlS/dpet
Modell: SSLY tt00 SSEK500
TotalviW: 11ffik9 500k9
TillAtenlast: 510k9 3(t0kg
Broms: Ja Nej

Fabrikat:

Modell:

L6,6ve

ffiPulsXL

Fahrikat: Nesvagnen

Modell: SKIfl0f'XL
TotalviW: 1N0 kg
Tilldten last: 7ffikg
Broms: Ja

Flakstorlek: 365x180x25cn

Tipp: Skruvtipp
Pnsr 29M:-

Fabrikat: 4P

GardenModell: Inline XL (kApa)

Totalviffi: 12ffi kg
Tillitenlast: &ffikg
Broms: Ja

Flakstorlek: 427x185x2,cm
Tipp: Skruvtipp
Pris: 43000r
Hittas fios; www.tiab.com, o90-14 17 70

6vrigt: Intine XL: Den senaste av 4P:s modeller fiir transport
av skotrar och dess tillbehiin Med aluniniumkdpa iir den 6ven
ett fiSreddnligt skoteryarage. Garden: Brcmssystem och axel
kommerfrdntyska BPW.

Niisvagnen

sK-7ilO8
750 kg
480 kg
Nej

325x153x25 cn
Skruvtipp
142@t

Flakstorlek
Tipp:

Pris:

399x1ffix-- cm 2ffixlfix- cm
Nej Nei

77fr0t 7Nr
Hlttas hos; www,savsjoslapet,se, 0332-672 ffi
Ovrigt: SSLV 11Ct0: Ett av marknadens nest kiipta dep. Befriade lrdn
invdndig kondens och lukt tack vare isoleringen. FAIIbar ramp bak, LAgt
luftnotstAnd. Lflsbar. SSEK 5A0: Tillverkat i helsvetsad galvaniserad plAt,

Mycket kraftig konstuktion och har en miingd tillbehijr son till exempel
plastkflpa, uppldrningsramp och ndtlemmanHlftashos; hos,sandnet.selnaas,vagnen,0290-31040

6vrigt: Standardutrustning dr stiSdhjul och skotergrind. Vid

hestdllning av kApa sd dr luckan f6rstdrk. Kdpor av plast eller
aluminium finns till varje storlek. Kan tillverka vagnar efter
kundens hehov.

2/05-06 SnCAiVndet 79
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FST CTASSIC

FST SWITCHBACK

FST/FS T()URING

Komplettera ditt skoterkdp med
tillbehor fr6n Pure. Vi har ett
siort utbud f6r dig och din maskin
som garanterat fdrhdjer nbjet av
ikningen, Noggrant testade for
enkel installation, ge skydd under
alla forhiillanden och ha perfekt
passfarm,

Ex. Originalkapell till
samtliga fiodell€r

TankvAska med
graktisk fieka fiir
kartan.



Yamahas miniskoter Snosport har regerat marknaden
till dags datum trots att den gick ur produktion f6r snart
tjugo ar sedan, nu finns det ett annat alternativ. Det har
kommit en ny sparv till stan!

Av: Biorn Fristriim

e minisnoskotrar som finns pA

marknaden dr just som namnet

skvallrar om ganska smA, i alla fall

om de ska anvdndas for uthyrning till bAde

stora och smA pA en avskild bana.

Yamahas succemaskin Snosport fanns

som 80 och 1 25 kubik och har fAtt regera

sjiilv i miniskoteruthyrarsegmentet. Atskil'

liga uthyrare har ndmligen dammsugit

Sverrge pA denna maskin och det finns

egentligen bara ett problem med Sno-

spoden, de har gAtt ur produktionen for

lange sedan. Yamaha slutade namligen att

tillverka denna modell i borjan av nittiotalet

och nAgon egentlig eftertrddare frnns all-

tsA inte, fram till nu.

Heja Sverige

Svenskbyggda Snowsparrow kommer att

finnas till forsdljning frAn och med denna

sdsong och fAr nog rdknas som arvta-

garen till Snosporten. Storleksmdssigt

sA passar Snowsparrow bide stora och

smA och den ar forst och frdmst dmnad

for Akning pA mer eller mindre packad

sno. Den har skoiern har en 6 hasiars fyr-

taktsmotor frAn Briggs&Stratton som gAr

pA 95 oktanigt bransle och har kapacitet

for att spranga 40 kilometeritimmenvallen.

Bransleforbrukningen ska vara extremt 169

vilket sdkert ocksA valkomnas av uthyrar-

en eller den prismedvetna pappan. Skulle

inte 6 hdstarssnunan smaka sA finns det

en uppgraderingssats att tillgA mot ett

pristilliigg pA 1800 kronor.

lnte en andra chans

Snowsparrow dr alltsA tillverkad i Sverige

och har en forvAnansvdrd hog detaljfinisch

med mAnga laserskurna delar,

-Vdgen frAn id6 till fdrdig produkt ar

Snow Spanow har stora fotplattot men en falsad kant'

Liten och ldtt, toppar straxt dver 40 kmlh'

Den hdr maskinen lhnpar sig hiist pA packad sn6'

Naturligtvis ddmpad b{de fram och bak' Visst gAr det att fA den reggad fiir skoterleden'

SNOWrrdet 2/05-06



Stor/eksmdsslgf p assar den hiir maskinen bdde stora och smt.

lAng och vi har verkligen testat Snowspar-

row under mAnga timmar innan det var

aktuellt for en forsiiljning. Vi iir helt med-

vetna om att man inte fAr en andra chans

hos en uthyrare om det skulle krAngla

med vAr produkt, sdger Anders Hogberg

pA Almeco AB i Uppsala, dar maskinen

ocksA tillverkas.

lnte dragracing

Aven om maskinen i forsta hand iir tiinkt

for uthyrning och gruppevenemang sA

finns det dven mojligheter att fA maskinen

registrerad sA att du helt lagligt kan ge dig

ut pA den allmdnna skoterleden, forutsatt

att du bide har behorigt korkort och iil-

dern inne.

Vi har faktiskt haft mojlighet att provkora

Snowsparrow under en av de absolut

sista vinterdagarna i vAras. Maskinen dr

robust byggt utan att pA nigot siitt upple-

vas som tung och klumpig. Nu kanske inte

6 hastar iir nAgonting att kora dragracing

med, men ska du ha skoj pA en sluten

bana med fem andra idioter sA ar den

riktigt skoj faktiskt. Riktiga fotplattor och

fullstort styre gor ocksA att en tvAmeter-

sklump som Bjorne ocksA fAr plats, tro

det eller ej. For att komma i kontakt med

ALMECO ringer du 018-334 055.

fiPg'
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bredbandare med en 1300 kubiks 4takts visstfinnsdeto.*
Vtvin, hade du dA trott pA det? Troligtvis att dra en och annan

inte, darfor sA iir det hela dnnu roligare. vedpinne'

En ny kategori av
snoskotrar har pA ett
mystiskt satt smugit
sig pA oss och utan
att vi riktigt fattade,
fanns plotsligt SUV-
skotrarna.
Av Bjorn Fristr<im

merikanarna vill ha det mesta sA

fliiskigt som mojligt. Ar det inte

maten sA dr det fordonen de Aker

omkring i, SUV-bilarna dr ett utmdrkt ex-

empel pi hur totalt overmotoriserat och

storl det ska vara for att det ska passa en

Amerikan. Hur vettigt ar det egentligen att

en hemmafru ska Aka till Wallmart for att

handla med en Suburban pA tre ton?

Men mAste allting vara vettigt? Nja i

lAnga loppet sA underldttar det ju helt klart

och kollar man pA snoskotrarnas mots-

varighet till SUV-bilarna sA har de helt klart

ett existensberdttigande.

SUV:arnas fader

Forsta gAngen jag horde ordet SUV i

samband med en snoskoterpresentation

sA var det dA Lynx Yeti introducerades for

nAgot Ar sedan. Den amerikanska bendm-

nrngen SUV (Sport Utility Vehicle) kan

direktoversattas till "Sport Nytto Fordon",

och det kanns verkligen som om just den

bendmningen slAr huvudet pA spiken.

Samtidigt dr den ocksA lite rolrgare dn den

svenska bendmningen "Bredbandare".

Lynx Yeti V 1300 och Ski-Doos Expedition

V 1300 iir sA gott som samma maskin om

man bortser frAn bland annat fargsdttnin-

gen, bAda tillverkade i morkaste Finland,

i Rovaniemi ndrmare bestamt. Vi drar

ddrfor bAda i samma presentation i denna

artikel, och viiljer for enkelheiens skull att

kalla den for Yeti. BRP:s formgivare hade

en fldskig amerikansk SUV i bakhuvudet

nar Yetin lAg pA ritbordet och sallan har

en nyttomaskin frAn Finland varit sA vdld-

esignad.

Borla dr de runda nittonhundratalskur-

vorna och ersatta med skarpa kantiga

och tidstypiska linjer. Slutresultatet ar helt

klarl specrellt och totalt annorlunda mot

konkurrenternas. Overlag sA verkar

teamet bakom Yetin haft forvAnansvdrt

fria hiinder och har i slutandan byggt en

ijdmforelse mot konkurrenterna totalt unik

maskin. Om nAgon hade spAtt for fem Ar

sedan att BRP skulle slappa en futuristisk

Insprutad V-tvin

Det dr just motorn som gor det dtir lilla
extra pA just den har modellen. Den finns

ju ocksA med 600 SD|-snurra och den lite

mildare 800 tvinnen, men det iir inte riktigt

samma sak, ska man har den hdr skotern

och anvdnda den som en SUV sA ska man

ha 130O-versionen, Bara ijudet dr vdrt var-

enda spann, och det hdr dr en Harley for

sno, det rAder det ingen tvekan om.

. Men sina insprutade 1288 kubik dr

den hiir maskinen overldgset storst pA

marknaden och det fordelat pA tvA cylin'

drar, klart frdnt.

Dragvilligheten dr fruktansvart bra och

kraft finns i overflod i alla ldgen vilket yt-

terligare understryker att det hiir bAde dr

en touring och arbetsmaskin, ja en SUV

alltsA..

En stor vattenkyld motor alstrar vdrme

vilket kan skapa problem ndr man kryp-

kor eller Aker pA en stenhArd led utan

kylande lossno, Detta problem har losts

genom att man helt enkelt valt att ha en

frontmonterad kylare med fldkt som hAller

tempen i schack,

Yetin ar den enda av dessa SUV:

ar som har en gammal hederlig trailin-

garmsframvagn, ja eller njae, naturligtvis

har BRP aven hdr en speciell losning ddr

de annars traditionellt raka armarna sit
ter. Naturligtvis heter den bananformade

framvagnen SUV och stAtar med 20 cen-

timeters fjddringsviig.

Boggin som kallas for RCG 1 -W dr rela"

tivt foljsam aven om arbetsgenerna lyser

igenom, men A andra sidan ska vdl en

SUV vara lite stotig. Boggin dr i alla fall

ldtt att mjuka upp om man skulle iycka att

den dr allt for tufft Atskruvad. Boggin iir

ocksA forskaffad med ett Anti{ransferstag

som ser till att skidorna inte far till vdders

sA fort en timmerkdlke kopplas pA.

Beroende pA vad du ska ha med dig

och om du eventuellt har nAgon med dig,

gAr det att moblera om bland dynorna.

Modularsatet som det kallas pA BRP-

sprAk iir ombyggnadsbart pA sA sdtt att

du kan ta bort den bakre delen iill formAn

for ett stort lastutrymme.

Nackvridaren

Forarmiljon ar ocksA den ordentligt p6ko-

stad dar kronan pA verket dr den nya

instrumenteringen som ger dig all mojlig

information under fard. Multidisplayfunk-

tionen skvallrar om det mesta som till
exempel temperatur. Hydraulisk broms

Fartuindskylt

kylarpaket ned lite
frdktassistans.

Trevlig fdrarmilji)
med ldmplig burkrem

och de totalt
motsdgelsefulla

backspeglarna,

V-tuin pd niistan
1,3 liter ryter fint i

skogarna,

JodA det finns plats

l,6r lite av varje,

Gubbstlllningen
fungerar i alla ldgen,

Handtagsvdrmare

bak, med
vindawisare, tack

fiir den BRP.

SNOWrr.ler
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Vikingen bjuder pA

rnrnst sagt stora
f6ruaingsutrymmen.
Sdg &yxa till
exempel,

En riktigt vettig
vinkel pd benen 96r
aft nan kan hjiilpa
till sjfllv i de vdrsta
guppen.

Riktigt hra och

ldttarbetad broms.

En firuaringspAse
fiSr tillexempel
biltelefon,

Starkast med inte
st6rst. 120 kusar

kdnns.

Framvagnen har
uppdragna A-
armar f,6r bdttre
markfrigdng.

Fjiidringssettupen
helt OK.

ar naturligtvis standard pA en sAdan har

maskin och all placering ktinns logisk.

Kronan pA verket dr helt klart burkremmen

som underldttar broitandet med maskinen

ndr du ska trilskas r naturen.

Visst dr det hdr bredbandarnas bred-

bandare som med rAtt motorljud och lAg

bransleforbrukning forenar nytta med

noje och att nackarna vrids ndr du kom-

mer glidandes i spAret, klart en av Arets

hojdare oavsett om du valjer Yetin eller

Expedition.

Med r6ge

Yamaha har ju hAllit sig viil framme dA det

gdller att profilera sig som en hogteknolo-

gisk tillverkare av snoskotrar dA de har en

hel armada av hogpresterande fyrtaktare.

Deras nya Yamaha RS Viking har blivit fe-

tare dn fetast och passar mer dn vd:l in i

SUV-klassen, med rAge.

Vikingen har lange varit ett begrepp

men dA med den overkligt slitstarka och

pAlitliga gamla 540 motorn som ursprun-

gligen kommer frAn den gamla SRV:n.

Otaliga iir de gAnger pistoren har Akt upp

i slalombacken for att trassla ut en stock-

holmare i vdndhjulet pi skidliften och det

utan krAngel, 6r ut och Ar in.

Mycket kan man sdga om Viking 540

lll, sAsom outslitlig och fantastisk samt

prisvdrd, men ocksi skittrAkig. Ja tyvdrr

sA ar den det. Jag har en sjalv och grinar

de tre ginger om Aret jag tvingas frakta

arslet pA den.

Viking trean som sdljs iin idag iir allt an'

nat dn en SUV och det var diirfor vi jub-

lade ikapp dA Yamaha presenterade den

nya kungen RS Viking. Forutom namnet

har dessa maskiner inte speciellt myckei

gemensamt

Eftersom vi numera lever i 2000:ialet

ska det naturligtvis vara fyrtakt och detta

iir nAgonting som Yamaha verkligen har

greppat. Yamaha tillverkar ju inte bara

snoskotrar utan ocksA allt frAn pianon till

bilar och hojar. Fyrtaktstekniken finns alltsA

sedan ldnge inom yamahakoncernen och

Yamaha har over lag de klarl starkaste fyr-

taktsmotorerna och har tvA stycken ofika

i sorlimentet. De storsta sportmaskinerna

har en fyrcylindrig motor medan Vikingen

har den trecylindriga fyrventilaren pA 973

kubik och 1 20 hk.

Den har snoskotern dr helt klart forvAn-

ansvdrt overmotoriserad, missforstA mig

r2itt. Chassit klarar kraften det dr inte

det jag menar med overmotoriserat, dei
jag menar dr att man inte riktigt forvdntar

sig att en maskin av den har storleken

ska rora pA sig sApass bra som den gor.

Ha i Atanke att den har SUV-prAmen har

samma motor som Fredrik Granberg tog

femteplatsen i Pro-800 SM med! Allting

verkar vara anpassat och dimensionerat

for motorn eftersom hela paketet kanns

viildigt gediget. Bromsarna klarar av att fA

stopp pA den nya breda 500x3960 mattan

som verkligen biter i under acceleration

men ocksA forvAnande bra under inbrom-

sning.

Hypermodern

Stotdiimperiet ar speciellt awdgt for vAra

nordiska forhAllanden och kdnns vdl av-

vagt. Den dubbla A-armsforsedda fram-

vagnen dr justerbar pA sA vis att du kan

vdlja ldmpligt avstAnd mellan skidorna.

Litet mAtt for knixig skrA och skogsAknig

samt brett mAtt for turistkorning pA led.

OcksA Yamaha har forst6tt inneborden av

ordet SUV RS Viking har allt man behover

for bide jobb och lek och korintrycken ar

med berom godkiinda. Miljon bakom sty-

ret ar foredomlig och har ocksA hdr en

burkrem att bjuda pA.

Ryggstod och rymlig dyna med hand-

tagsvdrmare for passageraren ar stand-

ardutrustning och konstigt vore det vdl

annars.

Ta en sAn sak som instrumenteringen pA

en snoskoter idag, lyxrg. Tdnk tillbaka tio

Ar, i bdsia fall satt det bAde varvraknare

och hastighetsmdtare originalmonterat.

Nu for tiden sitter det en LCD skdrms-

forsedd hypermodern liten dosa som talar

om for dig allt du nu skulle vilja veta under

fiird.

Vissa skotermodeller har till och med en

skvallerfunktion som talar om for dig om

maskinen vid nAgot tillfiille har overvarvat

sedan den sist startade, klart roligt. PA Vi-

kingen skvallrar instrumenteringen om allt

frin tumvdrmarnas installning till kvarvar-

ande brdnslemdngd och temperaturer.

Pistmaskin med sportkdnsla

Yamaha har egentligen inte skapat en

eftertrddare till den gamla Viking trean, de

har istdllet tdppt igen ett tomrum i SUV-

segmentet. RS Viking dr det ndrmsia du

kan komma en pistmaskin med sporte-

genskaper och ar verkligen en SUV att

rdkna med. Skulle jag vara gubbe (vilket

jag inte Ar) skulle jag ldtt kunna slA till pA

en RS Viking.

Nytt nytt nytt

Arctic-cat har valt en annan viig till sin

SUV-status och har gjort det hela i over-

laddningens tecken med sin Bearcat

Widetrack 660 Turbo. Med den trecylin-

driga CTEC 4 turbomatade fyrlaktsmo-



torn under huven gor Arctic livet fartfyllt

samtidigt som maskinen gir riktigt tyst.

Ja eller tyst, den brummar inte som en

vanlig fyrtaktare, den frdser. Forsta gAn-

gen jag skulle fota en Arcticturbo sA fick

jag en riktig ahaupplevelse dA ljudet frAn

den trecylindriga turboladdade fyrtaktaren

ar unikt, En rolig detalj med en turbomo-

tor ar att den oavsett hojd alltid levererar

de utlovade 110 hastarna, eftersom lad-

dtrycksstyrningen alltid ser till att overtry'

cket i insugningsroret alltid ar densamma.

Denna finess kanske inte spelar stor roll

i Sverige men i Klippiga bergen ar skill-

naden enorm pA 3000 meters hojd. En

vanlig konventionell sugmoior forlorar ju 1

procents effekt per 100 meter. I praktiken

innebar det att en vid havsnivA 100 hds-

tare har 70 hdstar pA 3000 meters hojd.

Hur startar dA en 4taktare i 30 graders

kyla? Jag har hort bAde det ena och andra

men min personliga erfarenhet ar att det

fungerar bra. VAr turbo RS Mountain star'

tade alltid, dven ndr temperaturen sjonk

under trettiogradersstrecket.

Skulle du pA nAgot satt kanna dig os-

aker sA finns det ett roligt tillbehor till

just den hdr maskinen. Remote Starter

heter manicken som gor att du antingen

kan fjarrstarta maskinen frAn tillexempel

stugan eller aktivera systemet att starta

motorn sA fort utetemperaturen understi-

gen 20 grader. Motorn gAr dA i 12 minuter

vilket racker for att vdrma upp kylvattnet

och oljan samt att batteriet ska hinna

laddas upp. Nd:r motorn dr kall igen up-

prepas proceduren tills du avaktiverar

funktionen.

Tekniken i Widetracken beprovad och

den trecylindriga motorn {rAn Suzukr kom-

mer frAn bilsidan och har anvdnts i nAgra

Ar nu.

P6kostat

Till iAr har WideTracken fAtt ett nytt chassi

och uppdateringarna dr mAnga. Hdr kan

du bygga om dynan som ar delad sA att

det fAr plats tre personer samtidigt, tyvdrr

dr detta ett tillbehor och inte standard. I Ar

ar ocksA spArvidden justerbar for att ytter-

ligare bredda anvdndningsomrAdet.

Mattan dr av SUV-standard vilket i prak-

tiken innebdr 50 centimeter bred och 396

centimeter lAng, och med behovliga 32

millimeters kammar. AWS A-armsfram'

vagnen dr ju sedan ldnge Arctics signum

och den gor sig riktigt bra ocksA hdr. Stot-

ddmperiet ska ocksA pA denna modell vara

avsett for den skandinaviska marknaden.

Korintrycken gAr isdr lite. ForvAnansvart

rapp och liittkord for att vara en arbets-

maskin, ar ett intryck. For tung for att vara

en sportmaskin, dr ett annat. Och bAda

stammer faktiskt. Det iir ldtt att glomma

att det hiir faktiskt dr ett mellanting av en

timmerdragare och en touringmaskin, den

klarar den uppgiften utmarkt. Arctic har

gjort hemlaxan, ocksA denna maskin ar en

riktigt trevlig SUV

Mdtarhuset kdnner vi igen frAn bland

annat F-serien. Naturligtvis ska det un-

derstrykas att detta ar en pAkostad modell

och diirfor ar mdtaren digital. Vill man ab'

solut ha en analog visning gAr det att fixa

med en enkel knapptrycknrng.

Prova en dalmas

Hela korstdllningen dr overlag pA alla des-

sa.maskiner i god touringanda bekvdm,

dven om vi reagerar pA det breda chassit

som den bredare mattan krdver. Att valja

ut en maskin bland dessa dr svArt, alla har

gjort ett bra jobb och det fir nog vara den

indrviduella smaken som fAr avgjora.

SUV:arna dr hiir for stanna och jag dr

helt saker pA att vi kommer att fA se fler

varianter av denna kategori snoskotrar.

Rena arbeismaskiner ar of rAnkomligt trAki-

ga medan SUV:arna har tillfort lite glamour

i arbetsskogen, har du val testat en vill du

nog inte byta tillbaka till din gamla arbet-

shiist. Eller som jag hort mAnga snygga

tjejer saga, "har man vdl provat en dalmas,

vill man ogdrna vara utan",

Arctic Cat Bearcat WidetrackTurbo

101 ,6-106,7 cm

337,8x1 16,8xuppges ej cm
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Ldng som eft osre gn, Med tillbehdrssadetkitet
fdr tre fullstora skogsarhetare plats hdr.

Ocksd Arcticen har en h6g sittstdllning.
Hdfterna 6ver kndna !* ett mesi.re,.

Kraftfull och bevisligen slitstark. Gliim inte att
Arctic var fijrst med  -takt. Fespekt

Halld dlir var iir burkremmen? Fiir \vrigt finns
hdr inget mer att 6nska, hilr finns det mesta.

2/05-06
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Ndr en operat6r pd
pappersfabriken
Mondi Packaging
i Kramfors fAr for
sig att sl6 rekord.
Ja, dA krossar
han det gamla
med 6vertygande
marginal.

Text: Patrik Larsson Foto: Kramforsligan med

flera

I I enrik Lodin heter den hdr 34'Ariga

l-{pupprrroruKsar'elaren som vtgl

I I ritt liv at snoskoterakning i alL

dess former, Han dlskar att skruva med

skotrar, och han har blivit lite av den lokala

fixarjocken som alla vdnder sig till ndr det

dr nAgot som krAnglar.

-Snart fAr jag vdl ta och starta eget pA

sidan om, om det skall fortsiitta sA hdr.

Siiger Henrik glatt.

Norsk

Det var sommaren -04 ndr en norrman tog

nordiskt rekord med att kora 6,12 mil pA

vatten som tankarna borjade snurra i hu-

vudet pA Henrik.

Det skall vdl egentligen inte vara sA

svArt och med ratt forberedelser.,. tdnkte

han och borjade att planera forsoket.

Efter mycket funderande sA tog han

tag i saken. Skotern, en Polaris Edge

600 skulle prepareras efter konstens alla

regler. Alla hAl ddr ovalkommet vatten

kunde trdnga in tejpades igen, det gick At

en 40-meters rulle silvertejp till bara det.

Fjddringen justerades for att skidorna ldt-

tare skulle lyftas ur vattnet.

Och eftersom han skulle fA lov att

passera riktigt djupa vatten pA vdgen sA

ersattes dynan med ett dynformat frigolit'

block. Blocket gor att skotern inte sjunker

till botten utan hdnger precis under ytan

om olyckan skulle vara framme. I ovrigt

si monterades en flytdunk och en bog-
,serlina.

5,4liter/milen
Orginaltanken pA 45 liter skulle bli be-

gransande insAg Henrik. SA han jobbade

pA att fA ner brdnsleforbrukningen. Dels

bestyckade han om forgasarna och sA

viktades variatorerna pA en del for att fA

ner motorvarvet.

Men brdnslet skulle iindA inte rdcka,

konstaterade Henrik, Losningen fick bliatt

hdnga pA sig en reservdunk pA 15 liter.

Onsdagen den 21:a September 17:30 i

Ar var det dags. Med en riktigt varmkord

skoter borjade Henrik sin fdrd mot sitt eu-

roparekord.

Starten gick i SandslAn och ut pA

Angermandlven. Forsia delen vart strapat-

srik med nAgra riktigt brutala kast och for

en stund trodde Henrik att han skulle bli

utan EM-titel den dagen,

Men sAker som han ar sA tog han sig in

pA lugnare vatten som lAg i ld och viil diir

lade han sig pA lirmplig fart och borjade

att dta mil.

Efter 30 minuter nAdde ekipaget Ho-

gakustenbron som han passerade under,

en "minst sagt hdftig kdnsla" enligt Hen-

rik,

Tankning

Efter att ha vant strax norr om Harnosand

sA var det dags att tanka. Tankningen ut-

fordes med en hand i en fart av cirka 60

km/h! Den hAr cirkusakten ar val vard ett

rekord i sig!?

Henrik fortsatte att awerka mil efter mil

och tillslut kom han tillbaks dit ddr hela re-

san startades.

Rekordet var slaget med nAgon mil,

men efter en snabb briinslekoll beslutade

Henrik att fortsatta. Han tog en vdnda runt

Littanon och med det sA hade han fardats

cirka 9 mil,

Alldeles for ndra tiomilagrdnsen tyckte

Henrik och korde tre varv till ute pA viken.

Ndr 10 mil vad passerade sA vinkade

Jonas och Nobbe frin den efterfoljande

Silverteip

bdita uppfinning, Utan'
den hade Henrik inte

ens kommit hdlften sd

ldngt.

vattenskotern och det var dags att avbryta

rekordAket.

Glad och lite utmattad styrde Henrik nu

kosan mot land.

Tack!

Det hdr ar historien om ndr Henrik Lo-

dins namn skrivs in i snoskoter-historie"

bockerna. Men han hade inte klarat av

den har bravaden pA egen hand och vill

passa pA att tacka alla som gjorde detta

mojligt.

Leif Andersson, Magnus Dewall och

Jonas Bodin tog stillbilder langs vagen.

PA den GPS och sAkerhetsutrustade

folje-vattenskotern satt foraren Norberto

Tyhlander och filmaren Jonas Strinnholm.

Och sist men inte minst sA var det pappa

Aivan som agerade allt i allo pA land.

For stunden kdnner Henrik sig nojd,

men i bakhuvudet dr det en liten tanke

som gnager... det finns ndmligen ett varld-

srekord pA 16 mil att slA. Formodligen dr

planen redan klar men det kommer vi att

Aterkomma till.

grow
rrdet
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Wallmans krogshow
ombord pi Silja Line.
Efter att ha varit en bejublad succd 8r ut och ir in i bland annat Stockholm

och Kdpenhamn, kan vi pi Silja Line nu stolt presentera Wallmans krog-

show pi vira Helsingforsfartyg. Det blir en firgsprakande show med glitter

och glamour i tkta Las Vegas'stil. Under showen njuter du av en v$l'

smakande trer$tters middag med vin. Pris 537:-/person inkl middag

och vin. Kryssningspris tillkommer.

HELSINGFORSKRYSSNING rNAru ggI:./PERSON.

Avresa: sdndag-onsdag to m 1512. Res ut med Silja Symphony/Silja Serenade kl 17.00 frin
V6rtahamnen, Ster i Stockholm drygt 40 timmar senare kl 09.30. Tilliiqg torsdag - l0rdag.

Frinpriserna gdller per person vid kdp av hel

C4-hytt. Begrdnsat antal platser. Boka hos din

resebyri eller Silja Line, tel 08-222140.

Ta en paus. www.silja.se/wallmans
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Finns hos alla valsorterade skoteiliindlare
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Forarbevis?
Nu dven pi

distans!
Kontakta din lokala skoterklubb
eller SVEMO Snciskoter.

Tel: 063-12 76 10
forarbevis@svemo.se

www.svemo.sg

Iindblo Begognade skotor
,, i, frak{ritt ,ver hela Sverig e (G dller skotrar 6ver 3o, o o o : -J

ffr,e,y*x lffi y;:#;;
og1.t.-t87 oo

Vinnaren iir
Den norrliindska

originat skotervagnen

Skruvtipp
Skruvtipp
Skruvtipp inbyggda hj uthus
Skruvtipp inbyggda hjuthus
Skruvtipp inbyggda hjuthus

4P:s skotervagnar i snow-serien
vitt vi pisti vara marknadens bAde
bredaste och finessrikaste program
fcir transport av skotrar och dels
tittbehiir.

Modeltprogram
4P skotersllip
4P Twin Ftak
4P Twin XL Ftak
4P lntine Ftak
4P lnline XL Ftak
4P Big Twin Ftak

1 85x330
1 85x370
1 85x370
185x427
21 0x380

Ftjr information om nlirmaste Aterfijrsdljare,
ring 4P sdljkontor O9O-14 17 70 / 090-14 17 71
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Hans Eriksson AB
Friivi

wwwhanseriksson.
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FORSAUNING
RESERVDELAR

SERVICE
wwwklovsjo.com/preem

PREEM
Kr6vsJ6
0682-213 12

lble;
0684-109 80

Mobil;
{}?&37? 34 93

NTikasil
Vi har snart 30 irs erfarenhet!

www.racingkonsult.com

!;i';1,:l:;.:i&l"r#li &k
W:W

Hm du en sliten eller skadad Nikasil-
cvlinder? Vi reorerar och ldgger in n'y

Nikasil i din cy'linden Det en-ill ril<tiga
reoruationsaltdmalivet 16r dema tvp av
cylindrr. For mer info. ring eller ift.riv.

RACING fsil**#fr
Vidholmsbackama 54, 165 72 Hasselby

Tel:08-381074
nikasil@racingkonsult.com

@vmffi&H&

w6rffi€p
ffi
Jiirnviigsgatan 3 Sveg . 0680-718330

www.salab.nu

Packhoxar till atla ndilen!

Dalliry mr*ot
Stense*er 120

873 9t Bollstabruk
Tel 0612-211 88

ola@dahlinsmotors6

sRffit{ c&?'

Packhoxar till alla mdrken!

Ddrlir5 I'llotor
Stensdtter 12O

8?3 91 Bollstabruk
Tel 0612-211 88

ole@dahlinsmotor.se

L_
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SKOTER-ANDEns Ol6-730 32

www.yt gveslonsmaskin.se

Buiik O95l-773 45

ffiffi#ffi#ffiw"
Reservdelsr 0951 -77 2 45

tullndndigt fteservdels- och Iillbehtirsl*ger
sumr (ldder lilllf,(Ira fft P0ST0R0ER

tiPPEl M6r-Fre 9-12.13-17

lfizYtx
s*i-doo.
B0 M BAR D I E R. +.+*i."'Ejr

Stort urval sniiskotrar!
$ervice. Fleservdelar

Tillbehor. KliiderT]:r Sltotsr
E lvlctor

Pt 37S? Stor{brAnna FStlingc
o645-?2s 5$. OrS-950 72 77

@
@

?zliL ffi
ffi&reffihrffindlhffi

srtrFA*s
fitfOR { t'€tng

voRRDA/ r,92' 99 STORUmI/
+el. u?51-710 zL lax. o9S1-710?L

Cylinderborrrrinq,
utbytescyli ndrar,

nikasilbehandlirrg,
v ei ixitii ip il al t ii e(,

reservdelar till alla mdrken.

d1,v={t'@
hltl/rtuf farunttmro/i

*fiH'
MXZ 380 med lysbula.. W
ZR 380 med rysbura.. .....,.......W0F
Yamaha Viper med tysbuta...W

Alla huvarna rir gjorda av glasfiber.
Skickas med bussgods over hela Sverige.

Frakt ca 350:-

Bi0rne 0t0-209 39 61 

- 

[ion@otlas.se
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Prenumerationer gir dven att bestiilla pfi

F ax 0250 -2285 8, www. snowrider. se

priserna griller inom Sverige

Namn:

Adress

Posta redan idag!
Porto betalt Bffi

OTilHH-dH
SVARSPOST
788 066 000
792 20 MORA
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