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VM-guld, VM-silver och VM-brons!
SM-guld och SM-silver i skotercross!
SM-guld i stadioncross!

Köp en ny Arctic Cat snöskoter av 2011 års modell senast den 31 december 2010
och få hela tre års maskingaranti! Gäller ej F 120. Vid köp efter ovanstående
datum, gäller som vanligt två års maskingaranti. Skynda dig att sätta klorna i en
2011 års M8 153” HCR – tillgången är begränsad!

Ett riktigt jobb!

Nu sitter jag här igen och försöker smälta sommarens intryck med ett förvånat flin. Alldeles nyss la jag mig i hängmattan för att ladda upp inför sommarens snickerier och nu helt plötsligt är det höst, igen. Vi ligger fantastiskt bra till då det gäller vår vintersäsong. Testdatum och både
kort och långtestmaskiner är bokade sedan länge, samtidigt som vi faktiskt också gjort klart stora delar av nummer två och tre av SnowRider.
Vi kom igenom den ekonomiska svackan som drabbat stora delar av västvärlden utan att egentligen känna av några sämre tider. Det verkar
på något sätt vara som så att skoterbranschen är förhållandevis okänslig för hur resten av världen mår. Vi skoteråkare spar kanske hellre in på
andra saker än just snöskotrar och tillhörande utrustning. Idag har vi tre stycken tidningstitlar i förlaget Otlas AB. SnowRider känner du kanske till, Street&Strip är vår biltidning och vårt senaste tillskott är tidningen ATV&Terrängmagazinet som vi köpte i våras.
Vi är numera åtta stycken på detta förlag vilket gjort att vi ganska så trångbodda, trots att vi nyligen byggt ett ny redaktion i Stenis utanför Mora. Detta har vi löst genom att investera i en närliggande hyresfastighet där vi numera tagit över ett våningsplan till förmån för den
skrivande delen av redaktionen. Annons, prenumeration, marknad och ekonomi sitter däremot kvar på samma ställe. Vi är idag tre heltidsanställda journalister samtidigt som vi också har ett helt gäng frilansande fotografer och skribenter som hjälper till när sidorna ska fyllas. Vi
tillverkar totalt cirka elvahundra redaktionella sidor per år på detta förlag vilket gjort att vi har ett tillverkningschema som vi följer slaviskt. Det
som förut skett på en höft, gör inte längre det. Min son sa till mig en gång. ”Pappa, när ska du skaffa dig ett riktigt jobb, där man arbetar?”
Det känns faktiskt som om jag gjort det nu sedan några år tillbaka. Kom just på en fantastisk nyhet. Du som är prenumerant kommer numera
få en special-SnowRider denna säsong, med åtta extra sidor!!! Klart du ska prenumerera.

SnoWolverine

SnoWolverine visade sig vara ett luftslott utan någon som helst verklighetsförankring. Drömmen om en svensktillverkad snöskoter drogs igång
av några välsmorda Stockholmare med bas i Sveg för några år sedan i och med SnoWolverine. Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta.
Oavsett så är hela historien kring detta projekt skrattretande och så in i bänken genomskinlig att jag har lust att ställa mig upp och skrika,
VAD VAR DET JAG SA!!! Vi har avsiktligen från dag ett valt att stå utanför detta spektakel, då vi ville vänta och se vad som hände, istället för
att hissa dessa entreprenörer till skyarna utan att veta deras verkliga avsikter. Skulle dom råna företaget på bidragen, eller bygga världens
bästa snöskoter? Det har hela tiden lutat åt det första då allting haltade och fick varenda varningsklocka att ringa. Namnet SnoWolverine
haltade pubertalt, det antika motorvalet haltade, tekniken haltade allting haltade. Detta till trots kunde vi läsa lite här och var hur VD Anders
Sterner lät meddela att SnoWolverine var en av fem aktörer som hade en bransch med dryga 16 miljarder att dela på, varav 3 miljarder bara
i Sverige. Dom skulle snart ha 10% av Sveriges snöskoterköpare i sin ficka. Han påstod sig ha världens lättaste fyrtakts-snöskoter och att
drivktraften i första hand var tron på produkten och dess tekniskt höga nivå. Han påstod sig ha en fungerande produkt med massor av patenterade lösningar som skulle få skotervärlden att baxna av förvåning. Jag måste lägga mig ner och skratta. Vilket förbannat hästskojarsnack, fy
fan säger jag. SnoWolverine gjorde nog allting annat än fungera enligt folk i dess innersta krets, jag personligen pratat med. Sterner som idag
är misstänkt för bokföringsbrott och bedrägeri har säkerligen skrattande hoppat över till något annat projekt, som i sedvanlig ordning kommer att vara fantastiskt, banbrytande och behov av nya dumskallar till investerare. När jag googlade på Anders Sterner hittade jag en idag
pinsam pressrelease från 2009. Saxat från pressreleasen.
“Anders Sterner, VD, Grundare och entreprenören i snöskoterföretaget SnoWolverine har i konkurrens med andra analyserade tillväxtföretag
erhållit CONNECT Östra Sveriges hederspris, “Most Likely to Succeed” med motiveringen:
“Bolaget har en ny spännande produkt i en traditionell bransch. Bolaget har redan kommit en bra bit på väg och har en rimlig värdering. Med
en bra entreprenör bedöms företaget har störst chans att lyckas”
“Det är unikt att etablera ett industriföretag av det här slaget i Sverige. SnoWolverine är både teknikägare och producent och har slagit igenom på en etablerad marknad” -säger Lillmor Karlsson VD på CONNECT Östra Sverige.”
SnoWolverine fick alltså ett hederspris där de blivit utnämnda att ha “störst sannolikhet att lyckas”. Vicket jäkla bottennapp och ett bevis på
att man med ett smort munläder kan lura brallorna av de flesta, innan verkligheten slår alla i huvudet med en gummiklubba. Hur i helskotta
kunde det hela gå så långt, finns det ingen som har någon som helst magkännsla på Länstyrelsen i Jämtland eller Almi, som gladeligen stoppad in delar av de 30 miljoner som nu är ett minne blott? Vem i hela friden lånade ut våra surt förvärvade skattepengar i form av olika bidrag
och lån till dessa skojare? Jag har sedan dag ett varit riktigt skeptisk till hela projektet då jag insåg att den inte skulle kunna
leva
upp till förväntningarna i branschen. Varför? Bara motorvalet är ett alarmerande exempel och som skvallrade om att intiativtagarna bakom SnoWolverine inte hade en aning om vad dom gav sig in på. Gunde Svan hade ett ordspråk som löd,
”Ingenting är omöjligt” som han vanlig ordning skrek allt vad han orkade i TV-rutan för ett tiotal år sedan. Sorry Gunde,
du har fel. För att bespara alla sugna entreprenörer vakna nätter och konkurs, ska jag nu meddela följande. Det går
inte som glad entreprenör med några miljoner på fickan att tillverka en eller flera snöskotrar för mindre pengar än du
kan sälja den för!!!!! Fatta. Slutdiskuterat. Med dessa ord kan jag bespara Almi och Länstyrelsen ytterligare miljoner.
Var skickar jag min konsultfaktura? Branschen är mättad och konkurrenterna har alldeles för stort försprång då det
gäller massproduktion, tillförlitlighet, återförsäljarnät, reservdelshantering och tusen andra saker som måste klaffa innan det blir några pengar över på sista raden. Idag lutar det nog åt att det snarare försvinner en snöskotertillverkare
från världsmarknaden än tillkommer någon. Så pressad är branschen!!!!! När detta blåst över ska det bli roligt att googla
på Anders Sterner igen, jag har en känsla av att hans namn kommer att figurera i pressen också i framtiden.
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Kör längre.

Mycket längre.
Yamaha är först i världen med
elektrisk servostyrning (EPS)

EPS gör att du orkar köra längre, snabbare
och säkrare utan att trötta ut dig efter en dags
körning. Den nya 4-taktsmotorn på 998 cc och
4 cylindrar har mer effekt och bättre vridmoment. 4-taktstekniken som våra konkurrenter
kopierar är den rena tekniken som enkelt klarar
de hårda EPA2012 miljökraven.

• EXUP avgasventil – ger ännu mer effekt, ännu bättre vridmoment och lägre bränsleförbrukning
• 44 mm Camoplast Back Country matta är standard
• Bästa driftsäkerheten, högsta kvalitén och 2-års garanti till fantastiskt förmånliga priser:
Apex SE: 153.900:- / Apex X-TX: 162.900:- (rek. ca-pris inkl. moms)

Apex SE och Apex X-TX
www.yamaha-motor.se
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Nya Rotax 800R E-TEC är en revolutionerande
tvåtaktsmotor med bränsleinsprutning och en
kombination av kraft och bränsleekonomi som
saknar motstycke inom branschen!* Faktum är
att motorn nästan har samma bränsleekonomi
som den mest bränslesnåla 600-motorn på
marknaden; E-TEC 600 H.O.

Rave™ Re
800R e-TeC
Rave RE 800 E-TEC har ett lätt chassi men en
slitstark konstruktion – och kommer i år med en ny
brutal färgsättning. Skotern accelererar snabbt, lyder lätt och
tar sig smidigt fram. Stötdämparna är fullt justerbara vilket gör den enkel
att anpassa till förarens körstil. Rave RE 800 E-TEC behöver inte byggas om:
skotern är redo för endurobanorna och hård ledkörningen direkt från fabriken!

nOGa UTvaLda LYnXKLÄdeR & -TiLLBeHÖR

Handtagsskydd vita
690 SeK
Rek. ca.pris inkl. moms

619400081

Justerbar styrhöjare
2 343 SeK
Rek. ca.pris inkl. moms

619400074

*Jämförelsen baserar sig på konkurrenternas 2010 års broschyrer och hemsidor samt BRP:s interna tester.
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ROTaX 800R e-TeC

Fler orsaker att älska E-TEC 800R:
• Exceptionell kraft: 155+ hk
• Enastående bränsleekonomi:
12,3 l/100 km*
• Bränsleräckvidd: 325 km
• Praktiskt taget rök- och luktfri
– särskilt vid start och tomgång
• Enkel start, lätt gas och automatisk
konservering för sommaruppehåll
• Jämn tomgång
• Inspirerad av Evinrudes beprövade
direktinsprutningsteknologi

XTRiM™
BOOndOCKeR
800R e-TeC
Nyheten Xtrim BoonDocker 800R E-TEC är anpassad
både för ledkörning och friåkning. En lätt skoter som har
mycket bra körkomfort och är lättmanövrerad. Med den nya mattan
med 44 mm kammar tar sig maskinen fram fantastiskt bra, både i lössnö
och uppför de brantaste sluttningarna. Xtrim™ BoonDocker 800 E-TEC är
det perfekta valet för skoterförare, som vill nå toppen!

Bukskydd alla REX modeller
990 SeK
Rek. ca.pris inkl. moms

860200527

Fairbanks Jacket
2 490 SeK
Rek. ca.pris inkl. moms

6500690690

brp.com

brpusersclub.com

© 2010 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). ® ™ och BRP-logotypen är varumärken som tillhör BRP eller dess dotterbolag.
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SnowRider är inne på sin fjortonde säsong. Vi
tycker därför att det är dags att blicka tillbaka
lite.
Text Björn

D

ags att bli lite nostalgisk och
med en tår i ögonvrån inse att
man blivit dryga tio år äldre sedan milleniumskiftet. Hur detta är möjligt
har jag ingen aning om. Det är bara att
konstatera att tiden går fort när man har
roligt.
För tio år sedan innehöll SnowRider
nummer ett en massa olika tester av
2001 års snöskotrar, vårt 4-taktsprojekt
pågick för fullt på Mc Xpress, Nicklas
Gustavsson hade fortfarande ork att
slutföra sina projekt, och Sven visade sin
egenbyggda vattenskoter. Vi har alla blivit lite äldre och förhoppningsvis också
lite klokare. Som synes har vi utvecklat

layouten till någonting roligare och omfånget på tidningen har blivit betydligt
större. Själva SnowRider-själen har vi
dock bevarat och vårdat, även om vi
också där kanske har mognat något och
är lite mer återhållsamma då det gäller
att skriva lustigheter som kanska kan förnärma någon. Vad vill vi med denna nostalgitripp då? Vi vill få dig att minnas det
som varit och kanske ge oss förslag på
sådant som du saknar i tidningen. Sätt
dig ner och läs något gammalt nummer
och pränta ner en önskelista i ett mail till
någon av oss på redaktionen.
Häng med in i en ny säsong och håll i
hatten, för nu far vi.

Innehåll nr 1-00/01
Ski Doo MX Z 800
Arctic Cat ZR 600
Yamaha SRX 700
Polaris XC 800 SP
Lynx Rave 800
Thunder Cat 1000
Ski Doo Mach Z
Arctic Cat 4-takt
Arbetsmaskiner
Projekt 4T
Guckomobilen
Skoter á lá Sven
Skotertorget
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Det är dags att byta ut vår dragbil och släp mot någonting ännu coolare, om
nu detta är möjligt. Vi säljer därför vår trevliga 8 meters TPM vagn av 2009
års modell och vår Ford F250 Harley Davidson Edition 6,0 turbo diesel (OBS
b-kortsreggad)
Kanske du är ute efter en vagn, eller kanske världens skönaste pickup. Kanske
du är sugen på båda, hör av dig till Björn eller redaktionen.
TPM släpet
Vagnen är utrustad med en 7 meters markis, teﬂonsprutat golv, lastramper, LEDbelysning, aluminiumfälgar, 3 axlar. Extrautrustad för 60,000:-. Nypris vagn. 220,000 + m.
All annan info kan du utläsa från regbeviset. Svartlackad och dekalad.
Säljes för det fantastiska priset 200,000 + moms, säljes ev utan markis.
Ford F-250
Fullt utrustad och servad Ford F-250 2004 Harley Davidson Edition OBS väldigt ovanlig
registreringsform B-KORT. 9500 mil, skinn, all el, 50,000:- stereo med navigation och
backkamera. 24-tumsfälgar, samt 18 tums Harley Davidson vinterfälg dubbdäck. Drag,
teﬂonsprutat ﬂak samt Harley Davidson matta. Tuff Cote dinol behandlad. Just nu nyservad
med nya bränsle och oljeﬁlter. Ny olja i diffar, låda och motor. Nya 2 x gula Optima. Folierad, är
egentligen svart och orange under tejpen. Naturligtvis fräsch och rostfri. Båge fram samt Xenonextralysen.
310,000 + moms

1-10/11
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Du kanske känner tillfredsställelse när
dina kompisar har svårt att hänga med?
Vi skapar den känslan.

En åktur med den revolutionerande lätta MX Z är en åktur som saknar motstycke.
Med en acceleration som kräver att du håller i dig. Fjädring som tämjer ledens
ojämnheter och gupp. Och en manövrerbarhet där minsta rörelse får en omedelbar
respons, både i skoterns uppförande och i din puls. MX Z har en otrolig effekt och
en exceptionell bränsleekonomi. Med en sådan åktur, är stanna det sista du vill göra.

MX Z X-RS E-TEC 800R
149.900:-

Rek. ca.pris inkl moms

Denna racinginspirerade snöskoter är byggd för hårdkokta förare som
vill ha snocrossegenskaperna, teknologin och designen hos MX Z X-RS.
Nu även med en helt ny Rotax E-TEC 800R-motor som kombinerar 155+
hk med 12,3 l/100 km* och mycket låg oljeförbrukning. Tack vare den väl
utprövade E-TEC-teknologin, avger motorn nästan ingen rök eller lukt,
framför allt vid start och tomgång!

MX Z TNT™ 550F
Denna prisvärda, mycket lyhörda ledskoter tar kurvorna med knivskarp precision. Byggd för erfarna förare som gillar
gupp och som kräver maximal kontroll.

84.900:-

Rek. ca.pris inkl moms

MX Z X-RS™
E-TEC® 600 H.O.
Samma exceptionella egenskaper
som sin storebror, men utrustad
med en Rotax E-TEC® 600 H.O.-motor.

134.900:-

Rek. ca.pris inkl moms

brp.com
brpusersclub.com
© 2010 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). ® ™ och BRP-logotypen är varumärken som tillhör BRP eller dess dotterbolag.

*Jämförelsen baserar sig på konkurrenternas 2010 års
broschyrer och hemsidor samt BRP:s interna tester.

MX Z

™

SKI-DOO REKOMMENDERAR:

sNO-X sHEll
rACE-EdItION

A-ArMsskydd

3 390 SEK

Rek. ca.pris inkl. moms

1 270 SEK

REV-XP, REV-XR,
Förutom Summit X, X-RS 2011

Rek. ca.pris inkl. moms

4405130610F

EXtrEME Bukplåt
rEV-Xp

860200046

pAkEtHållArVÄskA

1 420 SEK

rEV-Xp, rEV-Xr

860200302

Rek. ca.pris inkl. moms

Rek. ca.pris inkl. moms

1 700 SEK
860200300

Ski-Doo förarutrustning och tillbehör är utvecklade för att maximera din totala åkupplevelse.
Varje detalj har överlägsen passform, design och kompatibilitet
som tillsammans bidrar till en åktur du kommer ihåg länge.
För fler produkter, besök brppac.se eller din närmaste Ski-Dooåterförsäljare.
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Emil Öhman
Berätta om dagens tävling:
-Det började med 45 minuters träning
och injustering av variatorer sen var vi
klar för första kvalomgången och skotern gick fint.
-Första kvalet fick jag välja som 8:e
man på gaten, men när jag kommer fram
dit så har dom ändrat det helt plötsligt
så jag får välja som 12:e och sista man
längst ut. Det är väldigt svårt att göra
något från den positionen, och i andra
kurvan blir jag torpederad så att skidinställningen blir helt åt skogen och jag
fick lov att bryta det heatet.
-Jag gjorde mig klar för ”sista chansen” där jag fick ett bra startspår på innern och i första led. Men då kom dom
och sa att jag måste ställa mig längst
bak på grund av min placering i första
kvalet. Bara att ställa sig i sista ledet och
samma sak där, kommer inte iväg så
bra men han köra om några stycken. På
14

tredje varvet kom Steve Taylor och körde
in i mig så att jag flög av skotern och där
slutade mitt X-games. Säger Emil
Hur är banan om du jämför med andra
tävlingar som du kört i USA?
-Den här banan är lite längre, snabbare och mera rytmiskt. Dom gör alla
whopsektioner så att det är möjligt att
klara dom, man måste dubbla och få in
bra rytm. På dom normala ISOC-tävlingarna som vi kör, gör dom banorna väldigt
orytmiska så det inte ska gå att komma
sig över genom att dubbla utan man ska
bara egentligen dunka ut och hålla sig
på topparna, det är lite intensivare där
också, för banorna är kortare och vi kör
kortare heat.
-Men jag gillar den här banan och det
är roligt att vara här, men som sagt det
var stolpe ut hela tiden, jag fick inte riktigt visa vad jag går för känner jag. Avslutar Emil

Skotercross:
1 Tucker Hibbert
2 Ross Martin
3 Ryan Simons
4 Bobby LePage
5 Paul Bauerly
6 Andrew Johnstad
7 Tim Tremblay
8 Matt Judnick
9 Robbie Malinoski
10 Matt Morin
11 Brett Turcotte
12 Matt Piche

1-10/11
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Freestyle:
Justin Hoyer
Joe Parson
Caleb Moore
Daniel Bodin
16
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Freestylen det här året var helt urspårat och galen, om man jämför med året
innann. Det hela var på en helt annan
nivå. Det har blivit som i freestyle moto-x
med flera olika bakåtvolt kombinationer.
Svårighetsgraden på tricken har ökat
markant och åkarna pushar verkligen
varandra.

Rock`n roll
När jag ser Bodin åka ut på träningen
till ”best trick” och provar ett helt nytt
trick som han aldrig gjort tidigare (backflip heartattack seatgrab). Detta i den
största 100 feet rampen, bara för att visa
att han är en åkare av toppklass och vill
vinna är det fan Rock’n Roll!
Best trick går ut på att föraren får två
försök på sig att utföra sina bästa trick
i någon av ramperna på freestylebanan.
Det tricket med flest poäng är det som
räknas. Normalt brukar åkarna träna
trick i en foampit, månader före tävlingen, men många gick den hårda vägen
den här gången.
Paul Thacker kanske gjorde det mest
idiotiska tricket. Han åker in i rampen
med båda händerna utsträckta och håller en radiostyrd fjärrkontroll som styr
gasreglaget. Han klarade det med nöd
å näppe, det såg inte snyggt ut, och är
det verkligen inom ramarna för freestyle
på snöskoter?
Det slutade med ett Silver för Bodin
och Heath Frisby tog första platsen med
en Backflip Indian som han gjorde i lilla
rampen i sitt sista åk. tydligen gillade
domarna det mer, heja USA! Hur som
helst är det bara att lyfta på hatten för
Bodin som äntligen fick sin medalj, den
kommer han hänga upp ovanför gitarren
hemma i Malung.
Freestylen togs hem av Justin Hoyer,
som verkligen visade vad stil var. Att
han suttit på skotern och inget annat
de senaste halvåret syntes mer än väl.
Han var förbi Electric Mountain Lodge
någon dag innan X-games, men han
tränade inte. Han valde att vila de sista
dagarna innan tävlingen. Det behövdes
ingen mer träning, Mr Hoyer hade saken
under fullständig kontroll.

Best trick:
1.Heath Frisby
2.Daniel Bodin
3.Levi Lavalle
1-10/11
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Bodin:
Hur har du laddat upp inför X-games?
-Det här är den viktigaste veckan för mig på
hela säsongen så jag har varit här i en hel
månad och tränat inför detta. Den mesta tiden har vi varit på ett ställe uppe i bergen,
Electric Mountain.

Berätta om X-games!
Freestyle snöskoter det är en stor grej, speciellt för mig. Det är fjärde året jag är med
i det och kommer fyra igen, va ska man
säga?! Jag är glad att jag är med i gamet liksom, men var himla less på att inte ta medalj.
Sen var det ju dags för best trick, då tänkte
jag att jag måste prestera!
Jag drog verkligen ”all in” , jag hade ju ”Cordova flippen” men skulle aldrig komma på
toppen med det tricket. Hursomhelst var jag
första åkare ut i ”best trick” och verkligen fokuserar och drar på det största jag kan och
får till en klockren ”flip heart attack” , det är
jag så himla glad för!

18

De här stället består av några stugor
uppe i bergen, pistmaskin, restaurang
och en ramp med tillhörande landning.
Mer än så behövdes inte.
En vanlig dag i Electric kunde se ut
så här: Stiga upp, äta, mecka i skoter,
putsa linsen, filma, sitta i pistmaskin,
äta, filma lite till, logga material, äta, läsa
godnattsaga, sova.

Bröderna Moore
Moore bröderna från Texas kom också
upp dit, dom hade visst bara kört skoter
i cirka 2 månader, från början är dom fyrhjulings åkare.
När det var dags för hemfärd tog vi
med bröderna på lite friåkning. Det var
första gången dom körde i riktigt puder
och fan som dom körde fast. Kul var det!

1-10/11
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Marit Rövik 6 år Arvika

Martin Nordkvist 6 år Umeå

Fabian Segerstet 9 år Bälinge

Linus Livbom Boden

Albin Karlström 10 år Bredbyn

Filmstjärna
Du vet väl att vi har massor med filmer
och bilder på våran hemsida. Bland
annat finns det en film som Oscar Larsson har skickat till oss. På filmen och
snowriderfreak som han är, härmar han
sina största idoler när dom kör skoter.
Fast han gör det på en leksaksbil istället. Har du en film eller en bild från när
du är på tur med skoter, se till att lägga
upp den på hemsidan du också.

Rätta svaret på
senaste Snowrider
korsordet var:
HANDTAG
Och här är vinnaren
Johannes Vikström
10 år Lycksele

20
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Levi Lavallee

Polaris sportmodeller
är för dig som åker led.
Långt, länge och mycket.
I fjol revolutionerade vi en hel
skoterbransch med 600 RUSH. I år
kommer den även som 800cc version.
Vid tillfälle, prova en RUSH i lössnö. Det är en
upplevelse utöver det vanliga om vi pratar kortbandare.

SPORT
POLARIS ÖVERTRÄFFAR
ÖVERTRÄFFAR IGEN
N - 60% NYHETER 2011

Se hela vårt kompletta aggressiva modellprogram på www.polarisindustries.com
600 Rush Pro-R

800 Rush Pro-R
R

129 900:-

135 900:-

Uppdaterad

Liberty 800 CFI

Exempel på tillbehör:
r:

* Gäller ordinarie modeller i modellprogram 2011 (inte barn- eller racingmaskiner).
Försäkringen gäller brand, stöld, rättshjälp och vagnskada

RACE CREW JACKA
Arvidsjaur ExperienceCenter i Arvidsjaur 0960-12340 • Boden Sixten Nilsson Motorservice 0921-10209 • Bollstabruk Dahlins Motorservice 0612-21188 • Borlänge Haralds Båtar 0243-13019
Burträsk Hällgrens Motor 0914-10402 • Frövi Eriksson Hans 0581-31095 • Funäsdalen Snökompaniet 0684-290 00 • Gäddede Scandinavia Ring 0672-10312 • Gällivare Däcklagret
0970-55792 • Hede Revelj Racing 0684-12059 • Hudiksvall XYZ Maskin 0650-543434 • Järvsö Järvsö Cykel & Motor 0651-41243 • Kalix Kalix Maskiner 0923-12290 • Kiruna TT Trading
0980-60900 • Luleå Kalix Maskiner 0920-88466 • Lycksele Auto Blå 0950-12081 • Malå AGS Skoter & MC 0953-216 26 • Mattmar Ytterocke Produktion 0640-45117 • Ockelbo Ockelbo
Gummiservice 0297-42100 • Offerdal Birgerssons Bensin 0640-32149 • Mora Mora Järn 0250-10026 • Piteå Bil-laget 0911-18010 • Skellefteå E-son Maskin 0910-701201 • Storuman
Joeströms Bil & Mek 0951-10075 • Sundsvall BW Sundsvall AB 060-123512 • Söderhamn Maskincenter 0270-70045 • Tärnaby Joeströms Bil & Mek 0954-34031 • Umeå Motor Pro 090-704480
Vilhelmina Vilhelmina Motorcenter 0940-55970 • Åsarna Åsarna Skoterservice 0687-30375 • Örnsköldsvik Skoterservice 0660-56100 • Östersund Motorhuset 063-570020

DEMON HJÄLM
D

SADELVÄSKA

VI LEVERERAR MERVÄRDE

www.polarisindustries.com • www.polarisridersclub.com

Snabbare, snålare och
hårdare. Mer av allt!
Text: Stefan Sund
Foto: Mattias Klockar

D

et första man kollade när BRP
informerade att pressvisning av
2011 års maskiner skulle ske i
Iso-syöte, var hur sjukt långt vi måste
åka för att ta oss dit! Men när vi startar vår färd vid midnatt för den 120 mil
långa resan mot norra Finland, känns
det ändå inte jobbigt utan bara spännande. Det här är första gången vi får
testa både Lynx och Ski-Doo av nästa
årsmodell vid samma tillfälle. Annars
brukar detta ske med ett helt världshav
i mellan. Detta var mycket givande men
stundtals också väldigt förvirrande, då
Lynx och Ski-Doo’s maskiner bara blir
mer och mer lika varandra.
På den tekniska genomgången kunde vi konstatera att BRP bara växer. I
Norge är man nästan för stora med över
50% av marknaden, vilket är ”förbjudet” i vårt kära grannland. Fokus har legat på miljö och att klara EPA’s krav inför 2012 och 2014. Att detta skulle leda
till tråkigare sportmaskiner är något vi
kan dementera på en gång. Vi kan inte
se något negativt med att motorerna
blir snålare, tystare och miljövänligare
om de dessutom blir starkare! Man var
ändå lite orolig att utvecklingen skulle
ha stått still nu när det varit bistra tider
rent ekonomiskt i världen. Men då verkar BRP gå på offensiven istället! I Lynx
fall resulterar det i att man kan presentera 7 nya modeller, 4 nya plattformar
och 2 nya motorer 2011.
Detta är tredje året med RE-X-chassit, som alltså får ses som väl beprövat
vid det här laget. Alla eventuella problem är lösta och man har förstärkt det
på de rätta ställena.
Vad gör då Lynx på sportsidan för att
behålla sin ledande position i norden?
Vi tar och tittar närmare på deras lineup
inför 2011.

Lynx RAVE 550
Avgaskraven blir hårdare och framtiden
för en förgasarmotor ser allt annat än
ljus ut. Till 2014 borde man ha kommit
på vad som ersätter 550 ﬂäkten. Några
år till kan vi alltså njuta av denna lilla
ﬂäktkylda crossmaskin. Vi tog tillfället i
akt och pressade så många leenden ur
maskinen vi bara kunde, vilket inte var
så svårt då det är en otroligt rolig och
följsam maskin.
Vad har då hänt sedan i fjol då den
tog steget ner i RE-X-chassit? Det vi
ser direkt när vi synar den tekniska
22
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specifikationen är att maskinen lagt på
sig 2 kilo, och väger nu in på 193 kilo.
Ökningen verkar mest bero på att förra
årets vikt var lite uppskattad och utan
olja. Man har alltså inte gjort några stora förändringar på maskinen som skulle
kunna förklara viktökningen.

Lägre kammar
Viktökningen beror i alla fall inte på
kamhöjden, för den har minskats från
32 till 25,4 millimeter. Detta var dock
inget som jag led av när vi provkörde
maskinen i den bottenlösa finska snön.
550:n är så lätt och har en sådan perfekt balans att du åker ovanpå snön.
Motorn har ju dessutom lättare att sätta
fart på en matta med lägre kammar. Att
maskinen blivit 4000 billigare än i fjol
väger alltså mer än väl upp det man förlorat i kamhöjd.

Inte så rött
Utseendemässigt har man lättat upp
med lite vita inslag, jämfört med den
helt röda föregångaren. Den ser riktigt
bra ut med sina vita handtagsskydd, lite
vitt på dynan och konsolen.
Ute på leden är den riktigt smidig,
men betydligt mjukare än sina storebröder. Trots sina helt okej HPG 36 renoveringsbara dämpare runt om, får man
den ibland att slå igenom och ge lite
kickar med boggin. Det känns nästan
som det beror på avsaknaden av vikt,
trodde aldrig det kunde vara negativt!
Men med lite justerande av fjädringen
kan man nog lösa det mesta även på
den här masknen.
Då maskinen är väl utprovad på
crossbanan under ett par år nu, är det
inget under att den hänger på betydligt
större maskiner när det blir lite knixigt.
Men på rakorna blir den helt naturligt
efter med sina dryga 50 hästar. Slutsatsen blir att detta är en riktigt rolig maskin för den lite yngre skaran som vill
leka efter leden eller på bana.

Den här leden är nästan för bra för att kunna ge
RAVE RE 600 E-tec en utmaning.

Lynx RAVE SC 600 E-TEC
Här hittar vi en ny skoter att stifta bekantskap med. Jag antar att modellen
kom till då trotjänaren RAVE 600 med
förgasare gick i graven. För en tusenlapp extra jämfört med den gamla RAVE
600 får du den modernaste 2-takts
600’n på marknaden, vilket måste anses som ett riktigt kap!
Har man då snålat på övriga punkter
för att hålla ner priset, kanske du tänker
då? Nej, verkligen inte! På dämparsidan har man tagit ett steg upp. Du har
nu en justerratt på framdämparna för
hög- och lågfarts-justering och det sit1-10/11

Om leden blir knixig och med rätt förare bakom styret
hänger den lilla 550’n med betydlig starkare maskiner.
23

ter en grövre centerdämpare i boggin,
så där har man alltså inte snålat. Mattan
då? Nej, inte där heller. Där hittar du
en Ripsaw-matta med 32-millimeters
kammar precis som på fjolårets RAVE
600. Du får helt enkelt en mycket bättre
maskin än tidigare utan att behöva lätta
så mycket mer på lädret!

Sportig och bekväm
SC 600 är den perfekta skotern för lite
längre sportiga turer. Den pigga 600 ETEC motorn är en fröjd att köra, tyst,
rapp och nästan luktfri och passar alltså perfekt för ändamålet. Med sin lite
högre ruta skyddar den bra mot fartvinden, även om jag personligen föredrar
handtagsskydd. Jämfört med de sportigare RE-maskinernas spartanska racingdyna har istället SC:n fått sin dyna
från X-trim modellerna. Detta betyder
att du får ett helt okej förvaringsfack för
alla nödvändiga prylar, och även möjlighet att montera en passagerardyna.
Reglagen känner vi igen sedan tidigare
och de fungerar fortfarande utan problem, allt sköts enkelt med vänster tumme. Detta kanske är den maskin i Lynx
sportsegment som passar ﬂest förare,
inte för hård och inte för mjuk, i landet
lagom borde den alltså sälja som smör
i solsken. Prisvärd lösning för den som
inte kan bestämma sig, eller kanske valet för den som vill ha allt i ett?

Lynx RAVE RE 600 E-TEC
Närmare än så här kommer du inte
Lynx crossmaskin om du vill ha garanti
på grejorna! Med en lägre drevning och
en annan variatorsetup än SC modellen förvandlas 600 E-TEC motorn till
ett litet monster. Här är det sport rakt
igenom som gäller. Det börjar redan
när man ser maskinen. Grymt snygg
och clean, inget onödigt krafs som
bara är i vägen och lossnar vid tuff
körning. När man sätter sig på maskinen är det ett spartanskt racestyre
man har i sina händer, men de ﬂesta
reglagen finns där om man letar lite.
Handtagsvärmarknappen har tagit ett
skutt ner till tankkonsollen, vilket kan
vara välkommet om man vill höja styret.
Vad det gäller höjden på styret, märker
man här en ”stor” skillnad mellan Lynx
och Ski-Doo’s sätt att se på saker. Lynx
har nästan genomgående en lägre
styrhöjare på sin sportmaskiner. Lynx
vill att man lättare ska komma ner på
maskinen för att burka i kurvorna. Det
är helt enkelt det snabbaste sättet att ta
en kurva enligt Lynx. Vi gissar att mannen bakom det valet heter Janne Tapio,
kungen av att sitta och köra skoter fort!
24
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På RAVE SC 600 sitter du bra även längre turer och lite packning får du också med
dig i dynans förvaringsutrymme. Baklyset är av LED typ och riktigt snyggt.

Körställningen på RAVE RE modellerna
är sportig, även om jag skulle vilja ha
styret ännu lite högre.
PPS-boggin som kom 2006 är en av de
stora anledningarna till att vi trivs så
bra på Lynx sportmaskiner. Den långa
frontarmen är en bidragande orsak till
att skidresen inte blir lika påtagliga som
på äldre Lynxar.

Personligen föredrar jag ett högre styre
då det är bekvämare i alla andra lägen,
än kanske juste i en kurva.

Dämpad framfart
Det sportiga intrycket fortsätter även
när man ger sig ut på leden, då dämpningen är av det hårdare slaget. Skotern kräver att man står på lite för att
komma till sin rätt. Vid normalt led tempo är den nästan för hård och färden
blir lätt tröttsam. Men ger du maskinen
allt du har så betalar den dig dubbelt
åter. Det går att köra ohälsosamt fort
med RE 600 och huvudet säger stopp
långt före maskinen.
Dämpningen fram har blivit grövre
jämfört med tidigare år, och där sitter
nu fullt justerbara KYB 40 dämpare.
Bak hittar vi som tidigare KYB 46 PB
HLCR, alltså allt man kan önska sig i
dämparväg. Boggin är som alltid den
tuffa PPS-boggin, och man slutar aldrig att förundras över hur en okopplad
boggi kan hålla nere skidorna så bra
som den gör. Jag lyckas aldrig att få
dämparna att bottna under provkörningen och jag misstänker att de står
ganska hårt redan från fabrik. Då jag är
ﬂugviktare lär jag skruva lite innan allt
blir helt perfekt.
Hela chassit har fått förstärkningarna
som RS-crossmaskinen har vilket bara
är positivt, för tung är den ändå inte
med sina 203 kilo. För att få en ännu
stabilare maskin har man också monterat dit ett fjärde vändhjul. Om du känner
att en RE 600 E-TEC skulle passa dig
får du skynda dig till handlaren och se
om det finns någon kvar, då den endast
säljs som försäsongsmaskin!

En ulv i fårakläder
Den kanske största nyheten hos BRP
visste vi redan innan avfärden mot
1-10/11

På RE 600 och RE 800 hittar vi RScrossmaskinens reglage, det kanske
ser ut som det saknas knappar men det
gör det inte.
Framvagnsdämpningen
har vuxit ett
snäpp på RE
maskinerna,
här hittar du
nu fullt justerbara KYB
40 Piggy Back
med HLCR
justering.

Förarmiljön på SC modellen är inte lika
sparsmakad som på RE maskinerna.

Finland, Rotax 800R E-TEC! Den motorn hittar vi naturligtvis i Lynx värsta
sportmaskin Rave RE 800R E-TEC.
Den brutala 800 PTEK har alltså gått
i graven den också. Behöver vi då
sakna den gamla besten? Nej, du behöver inte vara orolig för här finns all
den kraft du önskat dig. Borta är alltså
den tunggasade förgasar motorn, nu är
800’n lika lättgasad som sin lillebror RE
600 E-TEC. Detta ger en känsla av att
den är otroligt rapp på gasen, vilket den
förmodligen också är. Nu är det alltså
två 52 millimeters throttle body’s och
fyra injektorer som sköter matningen,
och inte två TM40 gasare som tidigare.
Förutom själva insprutningen är det faktiskt inte mycket som skiljer motorerna
åt, utom att den är mycket snålare och
renare. Det fina med det hela är att den
också ger mer effekt, hela 155+ hästar
utlovas av BRP!

Lynx RAVE RE 800R E-TEC
Väl på maskinen känner man igen nästan allt från RE 600. Det enda som
avslöjar 800’n är just beteckningen de
svarta skidbenen och skidhandtagen.
När man sedan drar igång maskinen,
vilket förresten går väldigt smidigt då
det bara krävs ett drag, låter den dessutom som 600 E-TEC! Jag måste luta
mig fram och kolla att det verkligen står
800 på maskinen, för att vara säker på
vad jag kör. Jag märker direkt en finurlig
funktion efter start, motorn höjer tomgången vid start! Detta för att snabbt
nå önskad arbetstemperatur. Skönt att
slippa sitta och blippa med gasen tills
den blivit varm.
Vi ger oss iväg på rad, och jag tänker

Att Lynx RAVE 550 är
en lekskoter demonstreras här av Micke
Ljungberg.

RE 800 E-TEC/ RE 600 E-TEC/ SC 600 E-TEC
Motor

Typ:
Volym cc:
Borr/slag mm:
Bränslesystem:
Smörjning:
Avgassystem:
Uppgedd effekt/varv:
Start:

Vätskekyld 2-cylindrig 2-takt
799,5/ 594,4
82x75,7/ 72x73
4xelektronisk DI 52/ 2xelektronisk DI 46
Elektronisk pump
2-1
+155Hk@8150/ 114Hk@8000
Manuell/Elektrisk (tillbehör)

Uppgiven torrvikt kg:
Tunnel:
Framvagn:
Fjädring fram:
Fjädringsväg fram:
Boggi:
Dämpare bak:
Dämpare centrum:
Fjädringsväg bak:
Typ av matta cm:
Skidor:
Spårvidd:
Längd/Bredd/Höjd cm:
Tankvolym:
Oljetankvolym:

205/ 203/ 206
REX
A-LFS
KYB 40 PB HLCR/ 40 PB HLCR/ 36 R
242 mm
PPS-120
KYB 46 PB HLCR/ 46 PB HLCR/ 36
KYB 46 PB HLCR/ 46 PB HLCR/ 46 PB
390 mm
38x305,2x 3,8 / 3,8 / 3,2
CTRL II
108 cm
287/122,5/113
39 liter
3,7 liter

Cirkapris:
Färg:
Generalagent:

149 900:-/ 134 900:-/ 114 900:
Svart-vit-röd/ Svart-vit-röd/ röd-vit-svart
BRP Sweden AB

Chassi

Att äga
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för mig själv att de måste ha dekaltrimmat en 600, för maken till lugn 800 vid
lågt tempo har jag aldrig skådat. För att
få den så här tyst har man nu fem kamrar
i ljuddämparen och inte tre som i 800
PTEK.
När det äntligen ges en chans att
trycka fullt brakar hela helvetet lös, det
var visst en 800 ändå! Maskinen är
precis lika smidig som sin lillebror, men
med ett litet kärnkraftverk under huven.
Jag lider inte alls av den lilla extra vikten
och den större roterande massan som
en 800 innebär, utan ser bara fördelar.
Dämparsetupen är också den identisk
med lillebrors, och räcker alltså mer än
väl för allt du kommer på att utsätta den
för. Då det ändå är en 800 vi pratar om,
skulle den väl kunna få lite högre kammar på mattan? Den har nu samma
38-kammars matta som RE 600, och
där passar den perfekt. Men på RE 800
skulle jag önskat en 44-matta, för att
kunna ta hand om alla kraft.

dan stannat utbrister han ” Va fan, de här
är ju 800’n. Vilken skillnad!”. Maskinerna
är som sagt förvillande lika och det är
alltså inte förrän man ger fullt som den
skillnaden märks.
Det fina med en renare motor är att
vi tar oss längre på varje droppe bensin, enligt BRP ska du komma 32,5 mil
på varje tank! För att inte tala om oljan,
den behöver bara 50% av det PTEK ville
ha. Om den nya motorn kan leva upp
till detta måste vi absolut testa senare
i vinter. De nya dubbla luftintagen med
63% större yta är en bidragande orsak till effektökningen. Dessutom är de
placerade helt rätt, framför tanken i en
vinkel så de kan hållas hyfsat rena från
snö. På prototyperna vi körde hade man
dock inte dessa nya luftintag. Betyder
det att den kommer få ännu mer kraft?
Huva, som om det behövdes! Äntligen
en 800 som är lättkörd, nästan lukt och
rökfri men samtidigt som den levererar
massor av kraft!

Lättlurad

Efter en trevlig helg

Dags att lura någon! När Micke som kör
RE 600’n står med snö upp till armhålorna för att lätta på trycket, passar jag
på att byta maskin utan att han märker
något. Han hoppar upp på skotern och
ger sig iväg mot fotografen Klockar, som
vill ha en snygg kurvbild. Den intet ont
anande Micke ger fullt genom kurvan,
och får sig en smärre chock när 800’n
släpper loss alla sina hästar! Proffs som
han är tar han och maskinen sig dock
helskinnade genom kurvan. När han se-

När vi beger oss hem från de finska
skogarna finns det mängder att diskutera. Resan känns nästan för kort för
att hinna kora en vinnare bland BRP:s
sportmaskiner. Själv kommer jag fram till
att Lynx är heta favoriter, och då särskilt
RE 800. Den borde alltså kunna försvara
sin BLS-titel! Vi får ge oss till tåls några
nummer till, så vet vi svaret.
Vilken av Lynx sportmaskiner du än
väljer kommer du inte att bli besviken,
byggda i norden för norden.

Här ser du tydligt att RAVE SC 600 är lite mjukare ställd, då den lyfter lite på innerskidan.

Lynx RAVE 550
Motor

Typ:
Volym cc:
Borr/slag:
Bränslesystem:
Smörjning:
Avgassystem:
Uppgedd effekt/varv:
Start:

Fläktkyld 2-cylindrig 2-takt
553,4
76x61
2xVM30 Choke
Injektion
2-1
53Hk@7000
Manuell/Elektrisk (tillbehör)

Uppgiven torrvikt kg:
Tunnel:
Framvagn:
Fjädring fram:
Fjädringsväg fram:
Boggi:
Dämpare bak:
Dämpare centrum:
Fjädringsväg bak:
Typ av matta cm:
Skidor:
Spårvidd:
Längd/Bredd/Höjd cm:
Tankvolym:
Oljetankvolym:

193
REX
A-LFS
HPG 36
242 mm
PPS-120
HPG 36
HPG 36
390 mm
38x305,2 x 2,54
CTRL II
108 cm
287/122,5/113
39 liter
3,7 liter

Cirkapris:
Färg:
Generalagent:

82 900:Röd-svart
BRP Sweden AB

Chassi

Att äga
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Trots att RAVE RE 800 E-tec är ett monster är den inte skrämmande, utan kan hantera all effekt.
1-10/11

Extrem prestanda
till lägsta möjliga
förbrukning!
Av: Affe

D

et är alltså äntligen dags för
den hetaste 2T-tekniken i den
mäktigaste klassen. BRP har nu
kombinerat kraften hos sin Power-Tek
800 med tekniken hos sin E-tec 600. En
självklar efterföljare till E-tec 600, men
frågan man kan ställa är varför den kommer som 800 först nu? 600 SDI som är
föregångaren till E-tec är fortfarande en
motor som är svårslagen då man ser till
effekt kontra förbrukning. Det kändes
därför lite märkligt att den första riktiga
konkurrenten var E-tec 600 som är ytterligare en Rotax 600 men med ännu
bättre och mer avancerad motorteknik.
De flesta hade gissat att BRP skulle
komma ut med en färdigutvecklad 800
SDI till 08-09 då den kortlivade varianten som såldes -03 inte uppfyllde BRP:s
höga krav. I stället kom det en världssensation, den första färdigutvecklade
och produktionsklara högprestanda-2T
med direktinsprutning! Visst var alla
mycket imponerade över att Rotax ännu
en gång visat att man leder den tekniska
utvecklingen då det gäller 2T för snöskoterbruk, men vissa funderade som
sagt på om denna motorstorlek var den
mest efterfrågade.
Då marknaden verkligen älskat den
enormt framgångsrika 600 SDI motorn
verkade det som att man bara tävlade
med sig själv när man byggde ytterligare
en 600 och inte den 800 som alla längtade efter. Men det står nu klart varför Rotax valde denna väg då det gäller deras
motorteknikutveckling. Det är egentligen
ganska enkelt, det fanns ingen riktig
konkurrens då det gäller ultraekonomisk
2T-teknik som man behöver möta och då
väljer man att släppa sina nya motorer
i den takt man själv önskar. Genom att
förfina den nya 800-motorn under ett par
år i Ptek-utförande kunde man utveckla
en stabil grund att bygga dagens nya Etec på.
Dessutom kunde man vara säker på
att E-tec-konceptet inte skulle ha några
problem då det gäller själva grundmotorn då man valde att bygga den första
varianten på den extremt beprövade
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600-basen. Resultatet av denna långsiktiga utveckling kan förenklat ses som en
sammansättning av motortekniken från
Power-Tek 800 med den nya insprutningstekniken från E-tec 600.

Direktinsprutning, vad
är fördelen?
Tvåtaktsmotorer av skotertyp är
lätta, billiga att bygga, startar villigt i sträng kyla och har kompakta
mått. Allt detta samtidigt som de ger
mycket effekt vilket gör dessa till en väl
lämpad drivkälla för våra snöskotrar. Det
finns tyvärr problem med den enklaste
formen av 2T då vi ser till emissioner och
bränsleförbrukning. Eftersom motorn
har insugs- och avgaskanalerna öppna
samtidigt kan färskgaser passera direkt
ut i avgasröret utan att nå förbränningsrummet.
En tvåtaktare har alltid en del spolförluster och om den förses med bränsleluftblandning redan i insuget betyder
detta bränsleförlust. Förlusterna är stora
på lägre varvtal när effektpipan är ur fas
vilket leder till onödigt hög förbrukning
vid låg belastning. Semi-Direkt Insprutning löser detta problem genom att tillföra bränslet i spolkanalerna och göra
detta i rätt tid för att så lite som möjligt av
bränslet ska nå avgasporten oförbränt.
Fördelen med SDI är stor jämfört med
förgasare eller traditionell EFI, men problemet med bränsleförluster är inte helt
löst eftersom insprutningsfasen fortfarande sker när avgasporten är öppen,
även om den börjar så sent att större
mängden av bränslet behålls i cylindern.
SDI-motorn har helt vanliga bilinjektorer
vilket är en mycket prisvärd och tekniskt
utprovad komponent men deras placering är den begränsande faktorn. Den
optimala placeringen är inte i spolkanalerna utan i själva topplocket och man
bör dessutom inte påbörja insprutningstiden innan avgasporten stänger, men
för detta krävs en annan typ av injektorer. Med andra ord ska den optimala
tvåtaktsmotorn ha direktinsprutning! Det
är precis detta som är skillnaden mellan
Rotax E-tec och alla andra högpresterande 2T-Evinrudemotorer som säljs,
Rotax har DI. En ytterst kraftig elektromagnet ”bankar in” bränslet direkt
i topplocket och tiden samt mängden
styrs mycket exakt av motorns ECU.

Summiten med 163 tums matta är ingen match för den nya E-tec motorn.
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Tekniken är från den marina sidan där
denna injektortyp sedan flera år försett
Evinrudes E-tecmotorer med bränsle.
Där har BRP:s 2T-teknik bevisat att
bränsleförbrukningen vänt från att vara
den svaga punkten hos tvåtaktare till
att bli den starka. Det är inte så märkligt som det låter eftersom de har låga
friktions- och pumpförluster jämfört med
lika kraftfulla fyrtaktsmotorer. Problemet
med färskgasförluster genom den öppna avgasporten har effektivt maskerat att
tvåtaktare har mindre mekaniska förluster vid låga laster och det är därför en
allmän ”sanning” att de är oekonomiska.
Nu skiljer det en hel del i den tekniska
uppbyggnaden mellan en lågpresterande, sett till cylindervolymen, marinmotor
och en högpresterande skotermotor.
Många har därför tvivlat på att DI-teknik
kan brukas på snöskotrar då kraven blir
högre och tiden när insprutning kan ske
betydligt mindre. Vad Rotax har bevisat
med sina 600 och 800 E-tec är alltså
inte att man kan bygga stora och starka
tvåtaktare med DI utan att man kan bygga små motorer med extremt hög literef-

fekt och DI. Detta år är det alltså dags
att göra detta i skoterns kungaklass.

Ren urkraft
Den nya motorn är i grunden en vanlig
800 P-Tek med en del smärre förändringar, där nya kolvar med tjockare kolvring är den minst uppseendeväckande.
Stora skillnader finner man i topplocket
med sina injektorer samt att förgasarna
ersätts med dubbla 52 millimeters trottelhus vilka ger en betydligt större area.
Jämfört med 600:n kan injektorerna i
800:n leverera upptill 25 procent mer
bränsle, mycket tack vare en högre
spänning. Den elektriskt drivna oljepumpen har fyra separata kammare varav
två smörjer vevaxeln och de andra två
matar 3D-RAVE ventilerna. Smörjsystemet anpassar oljemängden efter körsätt
samt yttre förhållanden och har även en
konserveringsfunktion som gör det enkelt att på ett korrekt sätt skydda motorn
inför sommaruppehållet.
Svänghjul och generatorspole är av
samma typ som hos E-Tec 600 vilket behövs då de mycket kraftiga injektorerna

kräver en del effekt. Inget batteri krävs
då ECU:n har en inbyggd kraftkondensator som laddas upp vid första draget,
sedan startar motorn alltid på andra. Resultatet av all denna teknikorgie är mer
än 155 hästkrafter men med en otrolig
förbrukning på 1,23 liter per mil enligt
BRP:s egna mätningar. Man säger att
den tar lite mer än E-Tec 600:n men
skillnaden ska vara så lite som 9 procent
och detta trots 35 hästar högre effekt!
Räckvidden blir då nästan löjligt höga 32
mil och oljeförbrukningen är så låg att de
flesta kunder bara behöver fylla oljebehållaren en gång per säsong.
Att räkna hem vinsterna i förbrukning
rent ekonomiskt är kanske inte så lätt
då vi pratar om terrängfordon som konsumerar en hel del andra slitdelar samt
faller rejält i värde på bara ett år. Men
visst vore det kul att komma så långt
man orkar köra på en dag utan att behöva tanka? Lägg sedan till detta med
mycket lite lukt och betydligt renare avgaser så verkar det minst sagt som att
BRP har en vinnare med den nya 800
E-Tec. Frågan är bara om den har några
nackdelar?

Motortrimning, ett minne
från förr?
Givetvis finns det en baksida då det gäller all ny teknik och den mest inbitna cynikern kanske hävdar att dessa nya motorer saknar tvåtaktarens största fördel,
nämligen enkelheten. Traditionellt har
dessa haft få rörliga delar och nästan
ingen avancerad teknik alls.
Man har tankat oljeblandad bensin
och kört, reparationerna var enkla liksom de nästan nödvändiga modifieringarna och förr klarade man av sin
tvåtaktare själv. Nu har vi komplicerade
avgasventiler, isoflexsmorda lager, en
elektrisk oljepump samt tändsystem och
insprutningssystem som är så avancerade att de kräver en bränslekyld dator

för att kunna fungera. Hemmaskruvaren
ser nog en del av denna utveckling som
skrämmande. Var det inte bättre förr kan
man undra?
Problemet är att gårdagens teknik inte
uppfyller dagens krav då utsläpp och
förbrukning hos dessa gamla fina maskiner är på allt för hög nivå. BRP har med
sina nya motorer kvar den låga vikten,
den snabba effektuppbyggnaden samt
den höga litereffekten från de bästa av
gårdagens tvåtaktare, men uppfyller
dessutom dagens krav. Det är vad minst
9 av 10 skoterköpare föredrar, samma
fördelar som förr men med lägre förbrukning samt mindre utsläpp, att man får en
mer komplicerad maskin är då oundvikligt. Men hur blir det för den som vill
bygga om sin nya motor för högre effekt,
går det?
Då E-tec-injektorerna modulerar
bränsletillförseln med frekvens, tid och
tidpunkt och har hela 55-60 volt i arbetsspänning är det inte så enkelt att modifiera bränslemängden. Nu är det allt för
tidigt för att kunna gissa om det alls kommer att vara möjligt att med eftermarknadens hjälp öka effekten hos den nya
800:n, men att det inte blir lätt kan man
ganska säkert säga. Det krävs med all
säkerhet en hel del forskning innan man
kan förbättra denna motor utan att offra
dess fina egenskaper, detta eftersom
det är en helt ny typ av insprutningsteknik för de flesta trimfirmor. En enklare
förbättring i regionen 3-7 hästar kan nog
vara möjlig utan större problem men
överladdning samt stora big-bore med
vilda porttider kräver mer arbete.
Frågan är hur stort behovet för trimning av denna motor är? Med denna
höga effekt och mjuka motorgång kan
det inte vara allt för många som är
missnöjda med maskinen i standardutförande.

Den nya motorn lanseras över hela BRP:s linje, då både Ski-Doo och Lynx får ta del av den.
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Är det här framtidens snöskoter?
Text: Togga
Bild: Elmacchina och South Dakota School of Mines and Technology

D

et är populärt att diskutera olika
alternativ till förbränningsmotorer. På bilsidan finns det alternativ och mindre effektkrävande fordonstyper har idag tillräckligt starka elektrifierade motorer, som helt eller delvis
ersätter en förbränningsmotor. Tekniken
är inte ny på något vis utan problemen
har hela tiden varit att batterierna, för att
få tillräcklig effekt, varit alltför stora och
tunga. Tänk dig utvecklingen i storleken
på mobiltelefoner och möjligheten att
kunna köra handverktyg med batteridrift.
Utan att få ner storlek och vikt på batterierna, skulle lagrad ström för eldrift
vara helt omöjlig att använda. Man pratar
om energitäthet och ett konventionellt
blybatteri har en energitäthet på 40
Watt-timmar per kilo. Bensin har hundra
gånger högre energitäthet och det skulle
därför krävas ett hundra kilo tungt blybatteri för att ersätta ett kilo bensin. Dagens Lithium-ion batterier som används
idag i mobiltelefoner, laptops med flera,
har en energitäthet på upp till 340 Watt
per kilo och utvecklingen har lite förenk30

lat gjort att vi idag kan ersätta ett kilo
bensin med 12 kilo batterier.

Svenskt alternativ
Att det kommer alternativ till dagens motorer är väl bara att vänta. Frågan är väl
i vilken form, vad som staten kommer att
subventionera och vilka lösningar som
företag med en tydlig miljöprofil kommer
att satsa på. Det finns mycket som tyder
på att ett elmotorer kan vara framtidens
melodi och det finns ett antal innovatörer som testar eldrivna motorer, som
alternativ i snöskotrar. Elmacchina är ett
helsvenskt projekt och som syftar i att
få fram en konkurrenskraftig snöskoter
både i pris, miljö och prestanda. En förstudie startades 2009 och med Elmacchinas prototyp ett, fick man tillräckligt
med positiva signaler för att kunna fortsätta mot prototyp två, som kommer under hösten 2010.

Behovet
Man kan ställa sig frågan vem som elskotrarna är avsedda för. I dagsläget är

en elskoter mer inriktad mot skidanläggningar, eventföretag, elbolag och eller
andra som vill stärka sin egen miljöprofil.
Att vi ska kunna åtnjuta prestanda som
skulle kunna ersätta dagens effektstarka
skotrar är i dagsläget inte aktuellt. Visserligen har South Dakota School of Mines and Technology tagit fram en elskoter som dom tävlat med under 2010 års
SAE Clean Snowmobile Challenge. Tekniska problem gjorde att räckvidden inte
räckte till under endurotävlingen, men
teamet kunde ändå räkna in flera framsteg. Toppfarten var hela 113 kilometer
i timmen, men på grund av ett kontaktfel
kunde man endast avverka sju kilometer.
Batteriet var då laddat till 85 procent och
teamet kunde utifrån detta räkna fram en
räckvidd på 30 kilometer, vilket dom ansåg var ett steg i rätt riktning.

Problem med prestanda
En av dom största problemen att knäcka
är räckvidd och prestanda. Prototyp två
av den svenska Elmacchina som kommer under hösten är ännu ett steg på
vägen, med motsvarande sjuttio hästkrafter och sex mils räckvidd. Maxhastigheten blir över åttio kilometer i timmen
och laddtiderna med trefas är en timme

och med en vanlig stickpropp förlängs
tiden till fyra timmar. Ett tänkbart scenario är att maskinen körs på förmiddagen,
laddas under lunchen och är redo för
ett nytt arbetspass på eftermiddagen.
Med ännu en laddning på natten skulle
batteriets beräknade livslängd på 2000
laddningar räcka till tusen arbetsdagar
och om vintersäsongen är 120 dagar,
blir det åtta säsonger. Lithium-ion batterierna som används är befriade från så
kallade minneseffekter och behöver inte
laddas ur helt, eller laddas helt fulla vid
varje laddning. Dock försämras kapaciteten med cirka 20 procent varje år vilket
gör att batterierna i vilket fall kommer att
behöva bytas ut tidigare. Men det finns
ännu en hake. Alla batterier som finns
idag, kan bara laddas när batterierna har
en temperatur som ligger på plus. Lösningen kommer i nästa generations batterier då man förvärmer battericellerna
innan laddning.

Vikten är likadan
Den första prototypen av Elmacchina
byggdes från en Polaris Widetrack IQ.
Allt som inte skulle användas till eldrift,
revs ur. Bensinmotorn, avgassystem,
bensintank och så vidare byttes ut mot
1-10/11

batterier, styrningar, diverse displayer
och givetvis ett helt annat motorkit. Vikten av de olika systemen var på vardera
hundra kilo och man lyckades med konstycket att inte ändra på viktförhållandet.
Batterierna sitter mellan tunnel och säte
och inför prototyp två av Elmacchina jobbar man för att få ner tyngdpunkten ännu
lägre. Det är ett önskemål från skidanläggningarnas pistörer som vill kunna
jobba säkert i brantare skidbackar.
För att få ut maximal prestanda är man
tvungen att ta bort så många energiförluster som det bara går. Kan man spara
på vikt, få ner friktion och samtidigt ta
fram motorer med små värmeförluster,
sparar man energi och kan på så sätt få
längre driftstid per laddning.

Fysiklektion
Kommer du ihåg fysiklektionerna som
handlade om energi? Där fick vi lära oss

att energin är konstant och att energin
som används hela tiden omvandlas till
nya former. Det är av den anledningen
som det inte har konstruerats en evighetsmaskin ännu. Om man tillför energi
på något sätt, blir inte energin större
utan det blir hela tiden förluster och omvandlingar till andra energiformer. Man
får förlust i till exempel friktion, värme
och till slut har all energi omvandlats till
något annat än vad det var från början.
Därför är det viktigt att all den energi i
form av el som vi stoppar i en elskoter
görs på ett miljövänligt sätt. Tillverkar
man el från fossila bränslen som till exempel olja, kan man teoretiskt lika gärna
stoppa bränslet i tanken och skippa hela
idén med en elskoter. I praktiken är det
mindre värmeförluster i ett elkraftverk
än i en förbränningsmotor. Men faktum
kvarstår att elen måste tillverkas på ett
miljövänligt sätt för att man ska få mindre

utsläpp av CO2, som är ett stort argument för elskotern.
En annan icke miljöaspekt är tanken
på att när alla fordon körs med elmotorer, vad som då händer med elpriset.
Den stora skatteintäkten från bensin och
diesel skulle försvinna och staten måste
ta tillbaka intäktsförlusterna på något annat sätt. Troligtvis skulle skatten på el höjas och summa summarium blir kostnaden det samma. Men än är det långt dit
och därför är även ekonomi ett argument
som talar för eldrift, trots kostnaden att
byta ut batterierna efter ett tag.

utveckla ett miljövänligare alternativ. Vi
styrs av marknadskrafter och det krävs
att företag och staten satsar fullt ut på
idén. För visst är den bra, den verkar
fungera, den är tyst, miljövänlig och det
vore riktigt coolt om vi skulle kunna få
ett svenskt företag som blev marknadsledande. Men samtidigt vore det konstigt
om inte de ledande skotertillverkarna
också vill vara med och dela på kakan.
Om det är en risk eller en möjlighet för
projektet Elmacchina och andra elskoter-innovatörer, har vi nog facit på inom
en snar framtid.

Framtiden
Elmotorer i snöskotrar är i sin linda trots
att flera projekt har pågått en längre
tid. Men initiativen finns och det börjar
närma sig ett fullgott alternativ till förbränningsmotorn. Frågan är väl om det
kommer att finnas pengar till att fortsätta

Om det är elskotern som kommer att erövra världen får framtiden utvisa.
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31

Dryvault

Bergans Red Rock 25L

Funktionell dagsturssäck. Stor frontficka samt två externa fickor på
höftbältet. Huvudfack med gott
om utrymme och innerficka.
Nyckelhållare samt praktiskt hål
för hörlurar. Passar för personlängd 155 - 175 cm. Vikt: 745g
Volym: 25L Färger Blå, Röd,
Brun och Grå/ljusbrun. Priset ligger på 690 kronor hos
www.outdoorexperten.se

Sinisalo Backpack

Ryggsäcken har ett stort huvudutrymme med många mindre och smarta
fickor. Bra vadderade axelremmar och
justerbart midje/bröst-rem. Bärhandtaget är av gummi så den ska vara skön
att bära. Vadderade ryggpaneler. Mått:
47 x 33 x 23 cm. Finns i färgen svart.
Priset ligger på 500 kronor.

Den rymmer det mesta som kan behövas för en dagstur.
Säcken har bekväma ventilerande bärband. Locket har kartficka och ett vattentätt utrymme för mobil, digitalkamera
med mera. Huvudutrymmet har utrustats med snölås. Invändig säkerhetsficka med karbinhake för plånbok och nycklar.
Utvändigt har den en lättåtkomlig meshficka. I botten finns
ett heltäckande regnskydd. Den rymmer cirka 28 liter och
finns i färgen orange/svart. Pris 895 kronor hos
www.idefixteko.se

Berik Race

En rejsig rygga med bra passform och ventilation. Utrustad med
vadderade axelremmar, bröst och midjespänne. Smidigt handtag
för att kunna bära den enkelt. Två nätfickor på sidan. Färgen är
svart/vit/röd. Kostar 795 kronor hos Duells.

Polaris ogio politian

Rejäl Polaris-ryggsäck som fungerar utmärkt vid skoteråkning. Många stora förvaringsfack samt ett bärhandtag
längst upp. Pris ligger på 649 kronor hos din Polarishandlare.

BOBLBEE Megalopolis Sport
Megalopolis Sport är första och fortfarande
världens enda ryggsäck som verkligen
fungerar som ryggskydd! Det självklara valet för 4 olika årstiders sportaktiviteter där
vikt, ventilation och komfort är prioritet.
CE-godkänd, perforerad, vattentät ryggplatta & bärsele. Bästa möjliga material för hög slitstyrka och vattentäthet.
Flera olika fickor inuti för smidig förvaring. Laptop-ficka, urtagbar för
rengöring, Telefonficka, Kan användas som handbagage på flyget. Färger: Röd, Orange Storlek:
56x30x15 cm Vikt: 1800g Volym:
20-25L Pris 1850 kronor hos garage24.se

Fly Neat Freak
LightningTM pack

Ryggsäck för hardcore freeriders med
många funktioner och komfortabla lösningar. Anpassad för techväst, har ficka
för vattenblåsa och smart lösning för
säker transport av spade. Kostar från
1095 kronor och mer info hittar du på
www.mtnprod.se
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Cool ryggsäck med plats för
lap-topen, glasögonen och
Mp3-spelaren. Den är vattentät och har bra dragkedjor. Midjeremmarna stoppar
du enkelt undan när de inte
behövs. Bra med fack både
in och utvändigt för att allt
ska ligga på plats. Färgen är
svart/vit. Priset ligger på 795
kronor hos Duells.

Grenade Chevron
och Skullbomb

Tuffa ryggsäckar från Grenade av modellerna Chevron
och Skullbomb. De är fullsmetade med vettiga förvaringsfack och remmar för att
fästa till exempel spaden.
Priset för Chevron ligger på
699 kronor medans Skullbomb kostar 599 kronor.

FOX Cyborg

Otroligt snygga ryggsäckar som
är lite mer street-betonade, men
fungerar på kortare turer med
skotern. Skyddad förvaring till laptopen. Förvaringsficka för mp3-spelaren med uttag för hörlurarna. Ett midjespänne som håller ryggsäcken på
plats. Mått: 51 x 35 x 22 cm. Många
färgsättningar att välja på. Kostar
dig 799 kronor hos
www.pseparts.com
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Rider: Juha Välikangas, Suit: Snogear Blackie 2011

Den här lite mindre ryggsäcken är tänkt för skid och
brädåkaren men fungerar antagligen utmärkt när
man kör skoter också. Den är utrustad med remmar
för skidor så en spade borde gå att få med sig. Fäste
för is-yxa finns också. Volym: 22L, Mått: 52 x 30 x 13
cm, Vikt: 1200g, Finns i färgen vit.

Photo: Pekka Keskinen

Scott LADIES VERTICAL PACK

Haglöfs Roc Speed
Ski-doo Altitude Backpack

ew
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2011

Specialgjord ryggsäck för den som klättrar
berg med skotern. Här får du med dig allt du
kan tänkas behöva i denna tuffa miljö. Fullt
justerbara axel- och midjeremmar. Löstagbar
verktygs påse i ryggsäcken och hållare för till
exempel spade på sidan. Priset är 960 kronor
hos Ski-Doo. Säljs ej i Sverige men kan importeras från USA.

Roc Speed är gramjägarens alternativ
för krävande och ihållande bergsaktiviteter. Fjäderlätt, slitstark och kompakt, alltså bra på skoterturen. Den
har urtagbar ryggplatta, avtagbart lock
och dubbla fästen för stavar/isyxa. Förberedd för vätskesystem. Vikt: 860g
Volym: 25L Pris hos www.outdoorexperten.se är 945 kronor.

Rider: Teppo Vertomaa, Suit: Snogear SX 2011

check out www.snogear.se | .no

Liten smidig Yamaha-ryggsäck med en
volym på cirka 18 liter. Den är utrustad
med två
sidofack och ett bärhandtag.
Regnöverdrag ingår och priset
ligger på 655
kronor

Dakine PRO II

Scott AIR 25

Denna ryggsäck har smarta enhandsmidjespänne i aluminium. Även krokar,
spännen och dragkedjor är i aluminium,
vilket gör att de håller bra. Den har vattentäta dragkedjor och breda sköna
axelremmar. Volym: 35L, Mått: 53 x 30 x
13 cm, Vikt: 1400g, Finns i färgerna vit
eller svart.

Dakine har byggt upp ett gott rykte genom deras innovativa lösningar och bra
kvalitet. Populärt märke inom alla brädsporter i över 25 år. PRO II har isolerad
ficka för vätskeslangen i axelremmen,
extern ficka för snöverktyg/spade, vattentät fleecefodrad kameraväska och
Quickdraw till
isyxan. Volym:
26L Mått: 53
x 30 x 18 cm
Vikt: 1500g
www.szamersport.se Pris:
1095 kronor
hos www.friluft.se
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Väskan heter Bag osiris och du hittar
den på www.shock.se. För 398 kronor plus lite porto dimper den ner på
postens utlämningsställe.

Älskar du Polaris kan det här
vara något för dig. En ny vinterkollektion för utåtriktade
tjejer i engångsförpackning
med regn och vattenavvisande material. Finns i
olika färgkombinationer och
även med texten polis. ”Onesize fits all guys”.
Ett annorlunda men helt klart modernt
initiativ. Brandos.se säljer häftiga skor
över internet och dessutom gör dom en
medveten satsning på facebook som
marknadsföringskanal. Gör som femtontusen andra fans, kolla in
www.facebook.com/brandos.se och bli
ett fan du också. Nu till hösten får dom in
massor av nya modeller av omåttligt populära Iron Fist. Håll utkik!
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Damjacka i OxfordNylon
som är Vind- och vattentät
med Dryway+® membran.
Fodrad med fleece på insidan av kragen. Innerfodret
är uttagbart, muddar med
tumgrepp och jackan kan
kopplas samman med byxa.
Finns i damstorlek S–2XL
och cirkapriset är 2 695 kronor www.jofama.se
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Det var det svaret jag fick när jag frågade mig själv om vem jag är och hur
jag tänker. Jag fick ett samtal för någon
vecka sen om jag skulle vilja skriva ett
reportage i SnowRider. Artikeln skulle
alltså handla om hur just jag tänker och
vad de är som driver mig till att göra vissa saker här i livet. Shit tänkte jag, det
vet ju inte ens jag själv. Efter en tids funderande blev svaret, ”i am what i am, a
hooligan”. Men då återstår ju fortfarande
frågan. Varför?
I början av sommarn fick jag för mig att
köpa mig en cross. Det kändes liksom
helt naturligt eftersom min kille Emil Ottosson kör cross på sommaren och jag
ändå bara satt och stirrade bredvid banan. Det gick jätte bra till en början. Men
som vanligt när jag gör nya saker så tar
jag mig vatten över huvudet, efter 5 varv
på crossbanan får jag för mig att jag i
princip är lika bra som är som Bubba
stewart, fast blekare.
Vi är ett gäng tjejer som kör cross i Sveg
och den här kvällen låg vi och kivades ett
heat. Precis innan en kurva kör
jag förbi en av tjejerna och tror jag kan ta
den kurvan i den höga farten jag håller.
Men icke! Jag flyger över framhjulet och
ner i sanden, jag hör de ljuva ljudet av
4-takt i nacken och kniper ögonen hård,
för de här kommer att göra ont, PANG!!
3 revben gick sönder den kvällen..
Jag har jobbat som skidlärare i Lofsdalen i några år och en dag kom min chef
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fram till mig och tyckte jag skulle
prova sporten Skicross. Jaha? Och
Vad är det? Blev mitt svar. Jag
fick förklarat för mig att det var en
rolig form av skidåkning med stora
hopp och hög fart. Det bästa är att
man får tacklas på vägen ner! Som
gjord för mig tyckte han. Man åker alltså
i en mindre form av crossbana i en skidbacke och tävlar fyra mot fyra och det
är först ner som gäller. TAGET!! Kan de
bli bättre?
Jag följde med min chef ner på en tävling för att prova på. Väl nere på plats så
får jag veta att de var en SM-tävling jag
skulle ställa upp i. I starten ser jag hur
dom andra står och förbereder sig i sina
slimmade kläder och crosshjälmar, med
två meter långa skidor och skydd över
hela kroppen.
Där står jag i mina största bagybyxor
och huvtröjja, en liten snowboardhjälm
och twinntips (en kort trick skida) och
tandställning.
Jag är så nervös att det känns som en
Slipknot-konsert i magen och när vi står
startklara vid grinden säger jag till tjejen
som står brevid mig.
-Jag ska tackla dig av banan innan första
port.
Sagt och gjort, hon for av banan och jag
fortsätter, hoppar för långt i ett hopp och
landar platt och slår knät ur led.
Som normal mäniska kanske man tänker
”hoppsan mitt knä ligger ur led så jag
bör sluta åka”
Jag lägger istället tyngden på andra
skidan och förtsätter ner med gråten i
halsen. Den kvällen kom jag hem med
ett trasigt knä, kryckor och en brons
medalj.
Nu när jag sitter här och skriver, funderar jag främst på hur min mamma och

pappa orkar med mig? Är det kanske
därför min mamma alltid svarar med
frasen ”vad har hänt?”, när jag ringer
henne, oavsett tid och rum? Och de här
med att när jag var liten, alltid hade en
skidhjälm på mig när jag var inomhus
och skulle klättra och springa in i saker.
Fanns det kanske en anledning till det?
Vi är alla olika och det finns tydligen mer
av ett ämne i hjärnan på oss som är mer
olika än er andra. Det här ämnet ska
tydligen göra att man är mer benägen att
utsätta sig för alla möjliga saker för att
hitta spänning. Jag har nu efter många
om och men kunnat konstatera att jag
har nog helt enkelt lite mer av det ämnet.
Så vart ska nu de här sluta?
Aldrig hoppas jag! Jag lever ett helt underbart liv och de ska kännas att man
lever. Jag ser de så att lite ärr här och
där ger bara en till rolig historia. Jag har
räknat mina ärr och är hittills uppe i Xantal. Undra hur många historier man
kan komma upp i innan det hela tar slut?
I December börjat ett nytt äventyr i mitt
liv då det bär iväg till USA. Emil har fått
ett kontrakt i USA och ska tävla i skotercross hela säsongen. Vem vet, kanske
jag ska prova på Wrestling? Vore kanske kul?
Den som lever får se!
// Ronja Orgla Jansson
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Fredrik Nygren kämpar i mycket snabbt tempo
med att lyfta alla stockar på doningen.

Team Häljegård kör genom slalombanan snyggt & smidigt. Det enda lag genom
tiderna som kör med en ”mixad” uppställning.

Simon Augustsson jobbar snabbt &
smidigt med stockarna.

Lottd
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Explorer, en bandtillsats
till en cross, visades
på banan av Stefan
Lövgren.

Det blev Team BäverHojt som fick den stora äran att inleda tävlingen.
36
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Team BäverHojt styr
skotern över mållinjen
det sista 20 meterna.

Vinnaren av Årets Skoterman 2010 Simon Augustsson i full action under finalen.
Att bära 60kg dunkar i snön är något som verkligen drar upp pulsen på även den
mest vältränade. Jonas Nygren, dagen till ära 30 år, jobbar hårt.

Jonas Nygren
spänner fast
stockarna i ett
rasande tempo.

www.skoterman.se
www.gronaker.se

Team Jompe var
mycket synkade och
jobbade smidigt och
enkelt genom hela
banan.

Vinnarlaget

kör mot
Team Jompe
vlingen
tä
g
la
segern i

Vinnarlaget Team Jompe backar snyggt
tillbaka timmerdoningen på sin plats.
Det är inte så lätt som det ser ut.
1-10/11

En glad Kristina Johansson, trots sin
andra plats i lagtävlingen.

Från vänster 3:a Jonas Nygren 1:a Simon Augustsson 2:a Fredrik Nygren.
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Polaris har gjort
det lätt för dig då
det gäller att välja
sportmaskin denna
säsong. De har
egentligen bara två
olika modeller med två
olika motoralternativ.
Praktiskt och bra.
Text&Bild Björnar Friström
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F

ör ett år sedan satt jag och skrev
om årets nyhet alla kategorier
inför 2010 års skotersäsong.
Nyheten hette ganska självklart Polaris
Rush och vände upp och ner på synen
hur en snöskoter ska se ut. Polaris bröt
invanda mönster och använde sig av för
snöskoterbranschen ganska okonventionella tillverkningsmetoder. Vad sägs om
lim istället för nitar? Ja, har det fungerat
att limma ihop aluminiumdetaljer till flygindustrin sedan 60-talet borde det nog
fungera på en snöskoter också resonerade Polaris, och gjorde slag i saken
då de använde sig av denna teknik på
stora delar av sin nya maskin. Polaris
själva uppger att ingen annan prototyp
testats så ingående som just Rushen,
och det har betalat sig då vi inte sett allt
för mycket krångel med denna modell.
Vi vet att du som har en 2010 Rush ska
kolla bultarna till fästet bakom främre variatorn som kan skruva ut sig. Kolla och
eventuellt skruva åt och loctita. Du ska
också se upp med kompressionsinställningen på bakdämparen som tillåter att
du i princip stänger den helt i och med
att du kan vrida den ett hack för mycket.
Detta resulterar i bakdämparen går sönder om du lyckats med konststycket att
stänga den helt.
Just det där med inställningen av Rushens Pro-Ride fjädring har visat sig vara
av yttersta vikt för dess funktion. Vi kan
vara på det klara med att Rushen inte är
en crossmaskin, och har ej heller marknadsförts som en sådan. Rushen är en
renodlad ledracer och är också en utmärkt sådan. Det har varit gnäll om att
den varit för mjuk, och det har den också
varit, om den är fel inställd. Rätt inställd,
det vill säga med rätt fjäder, med rätt förspänning, för rätt vikt är Rushen bra. Jag
vet, jag har haft en själv! Pro-Ride boggin är inte någon overklig revolution som
kanske Polaris reklamare vill få det till,
men helt klart någonting riktigt bra. Ska
du köra cross eller enduro, köp en IQ R,
RR eller motsvarande.

Med risk för att verka tjatig så måste vi återigen tala om vikten av att justera en Rush rätt. Återigen, fel justerad så fungerar
den inte och vägen till perfektion är inte att vrida åt allting på max vilket den glade amatören säkert blir sugen på att göra när
det slår igenom.

Rush 600 får i år en ny sekundärvariator

Detta är ingen crossmaskin som ska
spöas över de värsta knölarna utan en
renodlad ledracer med allt vad det innebär. Ska du köra enduro eller cross
finns det bättre lämpade maskiner för
detta.
Rush 600 har i år endast
fått en del små uppdateringar då den fungerat oförskämt bra under fjolåret.
Prova en Rush och upplev
hur lättsvängd och kort den
upplevs.

Rush 800
Årets Rush finns bara i Pro-R utförande
vilket i praktiken skiljer sig på en rad
punkter från i fjol, ja just ja, jag höll på att
glömma att den numera finns som fullstor 800! Pro-R betyder bland annat att
variatoraxeln och bromsskivan numera
är av vad Polaris kallar lättviktsvariant. Vi
tackar för detta då allt som snurrar gör
sig bäst i att vara så litet och nätt som
möjligt. En ny 3 kilo lättare ljuddämpare,
Walker Evans-dämpare med tillägsnamnet ”Needle”, vilket syftar på justeringsmöjligheten, en integrerad kylare längst
1-10/11
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Rush 800 har en förmåga
att kännas mild och snäll.
Ja hur snäll nu en 150
hästarsmaskin kan kännas.
Kolla den tekniska specifikationen. 800:n är 2 kilo
lättare än 600:n. Kan detta
bero på bland annat lättare
ljuddämpare?

Kommer du ihåg den tiden då man fick en extra kilometermätare med sin nya Polaris. Den nya digitala tidsåldern har rått bot på detta.

Rush 600 / 800
Motor
Den underbara IQ-framvagnen har hängt med några år nu och är egentligen bara
anpassad för att passa det trevliga Pro Ride-chassit.

Typ:
Volym cc:
Borr/slag:
Bränslesystem:
Smörjning:
Avgassystem:
Uppgedd effekt/varv:
Start:

2-cyl, 2-takt
599cc / 795cc
77,25 x 64 / 85 x 70
Cleanfire Injection
Separat
2-1
125hk / 140hk
manuell

Uppgedd torrvikt kg:
Chassi:
Framvagn:
Fjädring fram:
Fjädringsväg fram:
Boggi:
Dämpare bak:
Fjädringsväg bak:
Typ av matta cm:
Skidor:
Spårvidd:
Längd/Bredd/Höjd cm:
Tankvolym:
Oljetankvolym:

212 / 210 kg
Pro Ride
Pro Ride
Walker Evans Piggyback
229 mm
Pro-Ride
Walker Evans Piggyback
356 mm
38x307x3,4
Gripper
1080 mm
274/122/117
41,6 liter
-

Cirkapris:
Färg:
Generalagent:

129,900:- / 135,900:Vit / Röd
Polaris Scandinavia

Chassi

Tro inte att den underliga boggin gör
denna maskin helt immun mot gropar.
Den gör däremot att denna maskin
känns fantastiskt liten och lättsvängd.
40

Och så säger vi det en gång till. Se till
att din Rush är inställd för just dig innan du ger dig iväg. Se till att just du
vet hur man ställer in den. Ha koll på
hur lång du är, hur mycket du väger
och hur du vill ha just din Rush. Ha koll
på detta, så blir upplevelsen angenäm,
istället för ruskig.

Att äga

1-10/11

bak i boggien och en speciell dekalning
utmärker också årets Pro-R maskiner.
800:n är i vanlig ordning riktigt kraftfull
och len, ja hur len nu en 150-hästarsmaskin kan kännas. Harmonisk kanske
är ett bättre ordval. 600:an har fått
sig en ny uppdaterad P2 variator och
känns lika medgörlig och fin som vi vant
oss vid föregående vinter. Det har varit
fantastiskt mycket snack om den till utseendet lite speciella Pro-Ride boggin
och oavsett hur den ser ut så sväljer
den ojämnheterna riktigt bra. Det som
jag upplever som Rushens stora styrka
är att den är så fruktansvärt lättsvängd
och smidig samtidigt som den också är
förhållandevis kursstabil över riktigt dåliga ledpartier. I vissa fall brukar annars
riktigt lättsvängda maskin e r
också kännas nervösa
och opålitliga. Precis som
skillnaden på en motorcykel
med kort respektive lång hjulbas.
Kort hjulbas, lättsvängd, men vinglig,
och tvärtom. Polaris har fixat till det bästa från två världar och det är just detta
jag tycker är den stora vinsten med den
fina Pro-Ride fjädringen. Rushen är en
riktig hit, och egentligen den enda maskin som specialicerad för ledkörning.
En kanonmaskin som i händerna på en
person som ställt in den rätt, är fruktansvärt snabb.

Farten är kortbandarens bästa vän.

En sleeper
Då Rushen tagit allt rampjlus är det lätt
att glömma bort en del andra guldklimpar i sportskoterdjungeln. Polaris fantastiskt fabulösa snålmaskin, som med
sin enkelhet lurat alla att den är mesig,
förtjänar att hyllas till skyarna å det grövsta. Jag pratar naturligtvis om IQ Shift
och framförallt 600:n. Den finns som
550 fläktis, men då det endast skiljer tio
långsjalar dem emellan, ser jag ingen
anledning att inte köpa just 600:n. Den
har slöa stötdämpare, den har 23 millimeterskammar, den har inga dekaler,
handtagsskydd, eller häftig ruta. Den
är snäll, ja lite som en blandning mellan
Nalle Puh och Thomas Dileva. Den är
som en grå bortglömd liten mus, och
samtidigt helt underbar. Vi tycker att
detta är årets sportmaskinsköp, om man
ser till hur kul man kommer att få per
nedlagd krona. Jag citerar några av förarna efter att de kört Shift 600 in på en
total fjärdeplats!!! (alltså total fjärdeplats
och snabbaste 600, fatta) i vårt årliga
BLS-test. ”Det är bara att hålla full gas”
, ”Det finns ingen mer lättkörd maskin” .
Detta under gynsamma ledförhållanden.
På en crossbana mer mer snö på hade
det sett annorlunda ut då den här maski1-10/11

Ledmissil utan hämningar. Då Shift 600 har cirka 120 kusar att förfoga över och behöver faktiskt inte en
enda till. Denna maskin är perfekt avvägd och skulle troligtvis bli långsammare med mer pulver.
41

IQ Shift 550 / 600
Motor

nen bara har 23 millimeterskammar och
ganska snäll stötdämparuppsättning.
Men detta är ju en ledmaskin och själva
själen och vitsen med den här maskinen
försvinner i och med en 38 millimetersmatta. Vi älskar i alla fall IQ 600 och
faktiskt också 550:n även om den är i
slöaste laget.
Vill du ha en svinsnabb ledmaskin,
samtidigt som du lurar folk att du har en
slö och tråkig ekonomiskoter, köp en IQ
Shift 600.

Typ:
Volym cc:
Borr/slag:
Bränslesystem:
Smörjning:
Avgassystem:
Uppgedd effekt/varv:
Start:

2-cyl, 2-takt
544cc / 599 cc
73x65 / 77,23 X 64
VM-34 / Cleanfire Inj
Separat smörjning
2-1
60 / 120 hk
Manuellt

Uppgedd torrvikt kg:
Tunnel:
Framvagn:
Fjädring fram:
Fjädringsväg fram:
Boggi:
Dämpare bak:
Dämpare fram:
Fjädringsväg bak:
Typ av matta cm:
Skidor:
Spårvidd:

213
IQ
Dubbla A-armar
Ryde FX
254 mm
IQ
Ryde FX
Ryde FX
353 mm
38x307x2,3
Gripper
1080 mm

Längd/Bredd/Höjd cm:
Tankvolym:
Oljetankvolym:

292/122/123
43,5 liter
-

Cirkapris:
Färg:
Generalagent:

84,900:- / 94,900:Svart
Polaris Scandinavia

Chassi

Ny crossmaskin
Polaris har ordning på sitt sortiment och
har rensat i sportsegmentet. Vi saknar
en riktig crossmaskin då vi har på känn
att den gamla IQ R:en verkar sjunga på
sista versen. Naturligtvis kommer det en
ersättare, kanske tidigare än vi anar. Vi
hoppas i alla fall på en crossmaskin i
Rushkläder, men har samtidigt inga som
helst belägg för att detta kommer att
hända. Den som lever får se.

Att äga

Shiften är en blandning mellan gammalt
och nytt om man ska beskriva körupplevelsen. Den är neutral och fruktansvärt snäll att köra, ja en riktig favorit.

Ska vi försöka utnämna
någon maskin till mest
prisvärd så tror jag utan
tvekan att Polaris Shift 600
är den hetaste av dem alla.

Shift 550 är en trevlig krabat som lämpar sig för engagerad ledkörning. Vill
du någon form av hastighetsrekord
på isen, kan du gärna titta efter en
starkare maskin.
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Nu ska det avgöras
vem som är bäst i
världen!
Av: Stefan Sund

T

rots ett ihärdigt snöande tog sig
cirka 8000 personer till tävlingen!
Helt otroligt med tanke på att det
bara bor 3300 personer i hela Malå kommun. Arrangörerna har gjort ett kanon
jobb med att samla ihop ett startfält värdigt ett VM. Banan är riktigt tuff och det
stora Scott-hoppet kan få vem som helst
att tappa hakan. Det vi alla undrade var
om någon skulle rå på superstjärnan från
USA, Tucker Hibbert. Nordborna skulle
ha lite fördel av att ha maskiner optimerade för dessa förhållandena både vad
det gällde banan, bränslet och faktumet
att det inte är tillåtet med dubb. Skulle
detta räcka för att ge amerikanerna som
tagit sig hit en match? Alla favoriterna
utom kanske Paul Baurly tog sig vidare
till final. VM skulle nu avgöras i tre heat
på 15 minuter plus två varv vilket innebar
cirka 14 varv på den dryga kilometern
långa banan. Nu var det dags att kora
en ny världsmästare efter Peter Ericson,
då det är svårt att försvara titeln från läktaren.

Heat 1
Det hela började med att Tucker Hibbert
fick en mardrömsstart, då han fastnade i
första kurvan när Johan Lidman stod på
öronen. Nu startade en makalös uppkör44

ning och Tucker tog plats efter plats,
redan efter tre varv var han uppe på en
fjärdeplats. Även Emil Öhman hade bra
fart och kunde passera Cory Davis för
att lägga sig på en andraplats. Men där
fick han bara ligga i två varv innan Tucker
kom stormandes. Tucker passerade ett
par varv senare även ettan i loppet Jussi Honka, detta trots att Jussi stod för
dagens snabbaste varv. Emil lyckades
också ta sig förbi finnen och även hålla
andraplatsen ända in i mål. Tucker tog
första heatsegern med 20 sekunders
marginal och inkasserade 25 poäng.
Lite längre bak i fältet gjorde Johan
Lidman en imponerande uppkörning
från sista till femteplats. Som färsk SMtvåa var Viktor Stenman från Storuman
ett av våra stora hopp, men tyvärr tvingades han bryta det första heatet.

Heat 2
Tucker Hibbert fick nu en kanonstart
och kunde lägga sig först i fältet, alla
trodde nog att det skulle bli en promenadseger. Men den svenska mästaren
Johan Lidman hade andra planer. För
efter fem varv lyckades han till publikens
jubel passera T-Train. Det såg verkligen
ut som Tucker blev förvånad när Johan
kom ﬂygande. Nu fick Tucker verkligen

Mycket snö var det och banan blev bara tuffare och tuffare under hela dagen.
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Jussi Honka kom trea
i första heatet och
satte även snabbaste
varvtiden. Blev näst
bästa finne med en total
sjundeplats.

En tredjeplats
blev det för
alaskianen (eller
heter det kanske
amerikanen) Cory
Davis, vilket han
var mycket nöjd
med.

En kille som nog önskade att han fortfarande körde? Janne Tapio var på
plats och hjälpte Lynxförare i nöd.
Den nya världsmästaren Tucker ”T-Train”
Hibbert hade ett otroligt ﬂyt runt banan och
var imponerande att
se, en värdig mästare!
Var inte Scott-hoppet tillräckligt tufft
som det var?
1-10/11
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Cirka 8000 var det som lockats till Malå för att se en ny världsmästare koras.

lov att ta i för att hänga med svensken
och det tog hela fem varv för amerikanen
att återta förstaplatsen.
Världsmästaren från 2008 Emil Öhman som tyvärr varit sjuk innan VM, var
rejält på gång i det här racet och avancerade snabbt från en fjärde till en andraplats. Men uppenbarligen var tempot
lite väl högt då han kraschade vilket fick
till följd att han bröt heatet.
Dan Lang som låg på en femteplats
gjorde en jättevurpa i det stora Scotthoppet in mot mål. Trots det lyckades
han få skotern på rätt köl och ge sig iväg
utan att tappa en enda placering! Det
här var inte Viktor Stenmans dag, trots
att han här fick en bra start och tog sig
upp till en andraplats tog det roliga slut
på varv två då han fick lov att bryta igen.
Nu hade han bara två poäng efter två
race och alla chanser till en bra placering i VM var borta.

”Råtta
n”
klocko och Lars-Joh
r för att
an Edh
de inte
sy
ska mis nkar sina
sa ban
ketten
!

Heat 3
Inför sista heatet hade Tucker Hibbert
hela 12 poäng till godo på Johan Lidman. I princip behövde han bara hålla
sig kvar på skotern för att vinna VMguldet.
Tucker Hibbert tog starten även i det
tredje racet och kammade därmed hem
holeshot priset. Men redan på tredje
varvet kom andrahandsfavoriten Emil
Öhman till publikens stora glädje förbi
Tucker. I fem varv försökte Tucker hänga
med Emil innan han tog det säkra före
det osäkra och lunkade in på en andraplats, men ingen ska säga att han inte
försökte!
Bakom dessa två herrar stod slaget om den totala andraplatsen mellan
Johan Lidman och Cory Davis. Båda
förarna kom iväg i mitten av fältet, där
Johan skuggades av Cory. Men Johan
avancerade otroligt snabbt genom fältet medans Cory hade det lite svårare.
I mål skiljde det dock bara en placering,
fyra och femma bakom tredjeplacerade
Johan Dahlgren. En glad Johan Lidman
kunde konstatera att han blivit tvåa i VM!
Ibland måste det ändå anses vara otroligt bra att komma två.
Detta var en oförglömlig helg som
saknar motstycke i svensk skotercross
vilken folkfest och vilken åkning vi bjöds
på! Vi stortrivdes och längtar redan
till nästa års VM. Hade det funnits ett
märkes-VM hade Arctic Cat tagit den
segern med alla pallplatserna! Grattis
Sverige som tog förstaplatsen i landskampen före USA! Naturligtvis också ett
stort grattis till den nye världsmästaren
Tucker Hibbert!
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Håll i hatten Granberg här kommer ett monster!

I heat två fick Tucker något att bita i då
Johan Lidman tog sig förbi, det tog hela
fem varv för amerikanen att återta förstaplatsen.

Paul Bauerly som slutade 14e i ISOCserien hade uppenbara problem i Malå
och slutade sist i B-finalen.

Brett Bender slutade på en 18e plats
efter att ha brutit sista heatet.
Resultat FIM Snowcross World Champion
1 Tucker Hibbert USA Arctic Cat 25 25 22 72
2 Johan Lidman SWE Arctic Cat 16 22 18 56
3 Cory Davis USA Arctic Cat 18 18 16 52
4 Emil Öhman SWE Lynx 22 2 25 49
5 Johan Dahlgren SWE Lynx 14 11 20 45
6 Janne Jurvelin FI Lynx 12 20 13 45
7 Jussi Honka FI Ski-Doo 20 13 11 44
8 Markus Evensson SWE Polaris 15 14 15 44
9 Iisko-M Näkkäläjärvi FI Polaris 13 12 14 39
10 Dan Lang SWE Polaris 8 16 12 36

Men så här varmt var
det
väl ändå inte!

Alessandro Ploner visade att
man är rätt haj på att köra
skoter i Italien också, slutade
som 17:e man i finalen.
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Vissa köp kan tyckas
vara en chansning och
ett totalt långskott i
skoterdjungeln. Vet
du vad du är ute efter
för slags egenskaper
och samtidigt besitter
ett öppet sinne så
kanske just denna
artikel kan få dig att
bestämma dig för en
blå fyrtaktare i år?
Text&Bild: Björn Friström

M

yter och rykten vad det gäller
motortypen som jobbar med
fyra takter finns det gott om,
framförallt då den sitter i en snöskoter.
Vi kan bekräfta en del av dem genom
att hålla med om att en fyrcylindrig fyrtaktsmotor är tyngre än en tvåcylindrig
tvåtaktare. Nu för tiden behöver den
nödvändigtvis inte dra mindre bensin, ej
heller ge mer hästkrafter än en motsvarande tvåtaktare. Någonting som heter
”fyrtakts-hästkrafter” och som på något
sätt skulle vara kraftigare än sedvanliga
hästkrafter finns inte heller. På pappret
är en fyrtaktare sämre på det mesta, om
man bortser från renheten på avgaserna,
men inte ens här är fyrtaktaren bättre än
tvåtaktaren om man tittar på den nya
generationen av direktinsprutade tvåtaktare.
Finns det då några fördelar med en
motortyp som är tyngre? Detta är
naturligtvis en smaksak och beroendes på vad du är ute efter. Hur
använder du din snöskoter? Ska
du köra skotercross, är svaret
glasklart. Det är tvåtakt som gäller,
inget snack. När vikt kontra hästkrafter
är av intresse, är tvåtaktaren oslagbar då
den är av en ganska enkel konstruktion
med få rörliga delar och levererar kraft
vid vartenda kolvslag. Är du en extremåkare eller lössnöfantast kan det också
lämpa sig med tvåtakt då man inte gärna
vill släpa med sig några extrakilon. Ytterligheter som cross och extremåkning
är det en promille av alla snöskoteråkare
som pysslar med, och därför lämpar sig
en fyrtaktare för den stora massan. Fördelarna med en fyrtaktsmotor är många
och vi kan nämna tillförlitlighet, karaktär,
bränsleekonomi och renhet som några
bra argument för att köpa en fyrtaktsförsedd skoter.
Personligen gillar jag alla sportmaskiner med fyrtaktsmotorer, även då
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det gäller hård körning på led då det i
mångt och mycket gäller att vänja till
sig med den lite speciella karaktären en
fyrtaktare bjuder på och den extra vikten
motortypen medför. För touringåkaren
finns inget annat alternativ än en trevlig
fyrtaktare enligt oss, då den har en naturlig lugn gång och känns allmänt trygg.
Det har varit mycket snack om huruvida
en fyrtaktare startar i minusgrader. Just
denna debatt har lagt sig då det visat
sig att den startar utan problem ner till
temperaturer som inte ens lämpar sig för
skoterkörning. Yamaha har bestämt sig
och har ett renodlat fyrtaktssortiment rätt
över alla segment och vi börjar som vanligt då det gäller sportsidan och vi börjar
med den vassaste.

Yamaha FX Nytro R-TX är en modernare maskin än storebror Apex, men är för det minst lika snabb på leden, om inte snabbare.
Vi har haft en som långtestare 2009 och insåg att detta är ett av det trevligare fortskaffningsmedlen för snabb ledförflyttning.
En favorit.

Yamaha FX Nytro R-TX
Motor
Typ:
Volym cc:
Borr/slag:
Bränslesystem:
Smörjning:
Avgassystem:
Uppgedd effekt/varv:
Start:

Knock out
Yamaha slog knock på skotervärlden genom att redan vintern 2002 presentera
den legendariska RX1:an som mer eller
mindre fått Yamahas R1 motorcykelmotor till skänks. Maskinen har uppdaterats
å det grövsta under alla år och är idag
en måttstock för hur en stor sportmaskin
ska se ut och upplevas. Jag har personligen alltid varit svag för dessa maskiner
och faktiskt också lärt mig att behärska
denna 150-hästarsbest på leden. Namnet RX1 tillhör forntiden, idag heter Yamahas värsting Apex SE. Till i år kan vi
läsa i reklambroschyren att Apex SE är
kraftigt uppdaterad på flertalet punkter
och vi drar väl igenom årets nyheter.

EXUP&EPS
Den stora nyheten för året är Yamahas
EPS eller Electric Power Steering, eller
rätt och slätt styrservo. Jag har aldrig
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Chassi

3-cyl, 4-takt
1049
82x66,2
Mikuni EFI 41 mm x3
Torrsump
3-1
ca 135 hk
Elektrisk

Uppgedd torrvikt kg:
Tunnel:
Nytro 11° Snocross
Framvagn:
Dubbla A-armar
Fjädring fram:
Fox Float X
Fjädringsväg fram:
216 mm
Boggi: Dual Shock Pro 46
Dämpare bak:
Klicker HPG 46
Dämpare fram:
Klicker HPG 40
Fjädringsväg bak:
368 mm
Typ av matta cm:
38x307x4,4
Skidor:
Plast saddleless
Spårvidd:
1050 mm
Längd/Bredd/Höjd cm:
280/118/114
Tankvolym:
27,7 liter
Oljetankvolym:
Nytrons framdämpare lystrar till namnet Fox Float X och är fullt justerbara,
overkligt lätta och har samtidigt en bra
funktion.

Att äga

Cirkapris:
Färg:
Generalagent:

134 900:Svart / Blå
Yamaha Motor Scandinavia
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Yamaha Apex SE känns riktigt solid och genomarbetad. Det här är maskinen för dig som gillar teknik och fart men inte obehagliga överraskningar. Trots att detta är en fyrtaktare är det sällan det blir några fel på en Yamaha.

50

själv tyckt att denna maskin har varit
direkt trögstyrd och blev faktiskt lite
förvånad över hela grejen. I högre farter
känns inte denna nyhet det minsta, men
däremot i lägre då den är klart märkbar.
Jag kan se en nytta med denna uppfinning. Kollar man i den tekniska specifikationen reagerar jag på att Yamaha
Skandinavia valt att stoppa på en trevlig
44-matta. Helt plötsligt får denna maskin
en ärlig chans att fungera tillfredsställande men också ett behov av lite tuffare
skidor. Tuffare bestyckning då det gäller
skid och styrståls-sidan kan betyda att
du får en lite trögare styrning. Det gäller ju att hitta en balans då det gäller
skidtrycket för att få en tillfredsställande
funktion, men med styrservot som hjälp
blir detta lättare och du kan ha lite mer
skidtryck om så önskas.
Motorn är också den uppdaterad och
detta betyder att motorn fått en knacksensor, vilket kanske inte låter så upphetsande men gör att Yamahas tekniker
vågar ge motorn lite högre kompression
och andra kammar, med bibehållen driftsäkerhet. Den mest märkbara skillnaden
är det nya avgassystemet som numera
är av 4-1 variant med en exup-ventil, istället för som förut 4-2-1. Exupventilen
är ingen ny uppfinning utan har funnits i
hoj-världen i 25 år. Denna ventil är vajerstyrd via en servomotor från ECU:n och
styr avgasmottrycket, vilket i praktiken
ska ge bättre egenskaper i mellanregistret. Just att avgassystemet är av 4-1 typ
ger årets Apex en riktigt fränt ljud som
ger rysningar långt upp i ryggmärgen.
Alla motoruppdateringar ger i slutändan 3-4 hästkrafter på toppvarv om man
jämför mot fjolårets modell och skillnaden är inte så stor som man kan tycka eller hoppas. Det är först och främst ljudet
som skiljer dom åt.
Rent chassimässigt är den här maskinen riktigt bra, men bra kan alltid
bli bättre. Till i år har den fått en riktigt
fläskig luftassisterad boggidämpare vid
namn Mega Float som tagit plats i Mono
Shockboggin. De maskiner vi körde var
fortfarande i prototypstadiet och kändes
relativt mjuka men i sedvanlig ordning så
ska detta vara fixat till produktionsmaskinerna. Vad tycker vi då om årets Apex
SE? Jag fullkomligt älskar modellen och
har inget negativt att säga om den. Jag
är på det klara med att den är tung, stor
och avsedd för den relativt snälla leden
och sjöisen. Jag vet att man ska undvika
att lämna leden, och att den är en av de
mer tunglastade skotrarna när du ska
få upp den på släpvagnen. Det här är
en maskin som sett massor av uppdateringar genom åren, men samtidigt känns
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fräsch och ny, fast den härstammar från
2003. Ljudet i den nya ”elvan” är störtskönt och måste upplevas på dynan.
Ta fram spargrisen, hitta en hammare,
dräm till, gå till din lokala Yamaha-dealer,
lämna ifrån dig pengarna, ta med dig en
Apex SE hem. Ett ganska enkelt sätt att
skaffa dig en trevlig vinter.

FX Nytro R-TX
Den trevliga FX Nytro har i år blivit av
med bokstäverna SE, men å andra sidan fått en 44 milimetersmatta originalmonterad, vilket var ett bra byte då årets
Nytro går tämligen oändrad från i fjol
trots avsaknaden av två bokstäver. Förra
året kunde du välja mellan två stycken
olika Nytros, en med lite bättre fjädring
och med ttilläggsnamnet SE. I år finns
bara en modell att tillgå, och trevligt
nog är den fullutrustad med de fränaste
fullt justerbara piggybackdämpare som
finns att tillgå av märket Fox. Den första
varianten av Nytron kom hösten 2008
och var så här i efterhand lite lynnig
och vinglig. Detta fixades till 2009 i och
med en andra generationens framvagn
som uppdaterats på en rad olika punkter. Förra året levererades Nytron med
såkallade Noslip-hjul, vilket en gång för
alla satte stopp för att mattan kuggade
över. Nytron har alltid mått bra av lite
mer kamhöjd vilket bevisades i vårt BLS
(Bästa Led Skoter) 2009 där Yamaha
hade låtit montera en 44-milimetersmatta på den annars 32-millimetersmatteförsedda snöskotern. Resultatet lät inte
vänta på sig och Nytron visade vad den
kunde göra med ordentligt på fötterna. I
år levereras Nytron med 44-metersmatta
redan från första början och vi hugger i
med ett rungande, äntligen! Årets Nytro
är utan tvekan den mest kompletta Yamahan för ledbruk någonsin då de har
kombinerat vikt, kraft och användarvänlighet på ett bra sätt. Den har inte för
mycket av någonting som tillexempel
årets Apex SE, som har lite för mycket
av allt. Vill du ha en fyrtaktsmaskin som
gillar det mesta, kolla lite närmare på
årets Nytro.

Elmotorn som via två virar öppnar och
stänger själva Exup-ventilen som sitter
där de fyra avgasrören går ihop.

Då avgassystemet numera är av 4-1 typ
är motorljudet råare än någonsin. Mer
roadracinghoj än så här blir det inte.

Yamaha APEX SE
Motor

Här skymtar den lilla rackarns Exupen
som ger fyran lite bättre flås på mellanregistret.

1-10/11

4-cyl, 4-takt
998
74x58
Mikuni EFI 39 mm x4
Torrsump
4-1
ca 150 hk
Elektrisk

Uppgedd torrvikt kg:
Tunnel:
Framvagn:
Fjädring fram:
Fjädringsväg fram:
Boggi:
Dämpare bak:
Fjädringsväg bak:
Typ av matta cm:
Skidor:
Spårvidd:
Längd/Bredd/Höjd cm:
Tankvolym:
Oljetankvolym:

Dubbla A-armar
Fox Float 2
229 mm
Mono Shock II R.A.
Fox Mega Float
295 mm
38x325x4,4
Plast saddleless
1085 mm
284/123/121
34,6 liter
-

Cirkapris:
Färg:
Generalagent:

153 900:Svart
Yamaha Motor Scandinavia

Chassi

Phazer R-TX
Yamahas Phazer R-TX är utan tvekan
en av de mer användarvänliga instegsmaskinerna på marknaden. Du behöver
egentligen inte kunna någonting för att
sätta dig på och köra iväg. Ingen trilskandes choke, inget magnapullsnöre eller krånglig backspak. Sätt dig på, vrid
på nyckeln gasa, åk iväg, vill du backa
trycker du på backknappen. Insprutningen ser till att hålla liv i maskinen fast
motorn är kall och eliminerar choken.

Typ:
Volym cc:
Borr/slag:
Bränslesystem:
Smörjning:
Avgassystem:
Uppgedd effekt/varv:
Start:

Styrservo kanske kan låta som ett onödigt tillbehör, men är ett helt fantastiskt
hjälpmedel när man vill ha lite stöddigare skidor och styrstål.
Vissa saker vet man inte att man behöver förrän man får prova dom.

Att äga
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Yamaha Phazer R-TX
Motor
Typ:
Volym cc:
Borr/slag:
Bränslesystem:
Smörjning:
Avgassystem:
Uppgedd effekt/varv:
Start:

2-cyl, 4-takt
499
77x53,6
Keihin EFI 43 mm x2
Torrsump
2-1
ca 80 hk
Elektrisk

Uppgedd torrvikt kg:
Tunnel:
Framvagn:
Fjädring fram:
Fjädringsväg fram:
Boggi:
Dämpare bak:
Dämpare fram:
Fjädringsväg bak:
Typ av matta cm:
Skidor:
Spårvidd:
Längd/Bredd/Höjd cm:
Tankvolym:
Oljetankvolym:

Phazer
Dubbla A-armar
Fox Float
229 mm
Dual Shock CK
HPG 40 komp just.
HPG 36
412 mm
35x307x2,5
Plast saddleless
1085 mm
282/122/119
26,7 liter
-

Cirkapris:
Färg:
Generalagent:

94 900:Vit
Yamaha Motor Scandinavia

Chassi

Att äga

Alla Yamahas förarmiljöer är helt outstanding och väl genomtänkta. Ska
jag hitta något minus kan det vara den
krångliga manuella backväxeln på Nytron och Apexen. Jag vänjer mig aldrig.

Phazern har en lite enklare uppsättning
stördämpare som är mer än tillräckliga
på denna fina lilla skapelse. Mer hästar
och fetare stötdämpare skulle förstöra
hela konceptet.

Phazern känns som en mix mellan en quadracer och en snöskoter. Den är inte
snabbast någonstans, men helheten gör att man hänger med ändå.

Den trevliga 500-kubikstvinnen är allt
annat är elak och levererar 80 kusar
vilket gör den här maskinen beskedlig, men ändå underhållande. Återigen,
detta är en instegsmaskin, ingen ledracer. Detta till trots kan man köra riktigt
fort med denna maskin som faktiskt kan
vara snabbare än många starkare maskiner, under rätt förhållanden. Vi kan utan
tvekan påstå att detta är en av de bättre
nybörjarmaskinerna på marknaden, om
inte den bästa. Ljudet och körkänslan är
speciell och tilltalande. Blir du inte glad
av att köra en Phazer, är du död, eller
sjuk.

Uppdateringar
Vi blir inte förvånade över Yamahas blygsamma uppdateringar i år utan ser ett
mönster hos alla tillverkare. Man laddar
inför 2012 då man ska möta de nya hårdare avgaskraven. Vi får helt enkelt hålla
oss till tåls till nästa säsong då ryktena
viskar om bland annat en helt ny 4-cylindrig maskin. Tills dess får ni hålla till
godo med årets trygga sortiment från
Yamaha.
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Phazer R-TX är riktigt underhållande och kan närmast jämföras med en 550 fläktis, men ändå inte. Den är unik i och med
att det inte finns någon annan tvåcylindrg fyrtaktsmaskin på 80 hästar. Den här maskinen tilltalar alla, på ett eller annat
sätt. En perfekt första-skoter.
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En Renegade 800
hjälper Simon en
bit på vägen till
den frihet han
vill ha.

Har vi motorintresserade människor en skev
bild på vad som är okej och vad som inte är
okej, eller är det fel på alla andra? Profilen
Olle Olsson delar med sig av sina tankar och
upplevelser.
Text: Olle Olsson

J

ag kan utan att överdriva, påstå att
jag haft min beskärda del av skador
under min motorsportkarriär och
har insett att detta intresse har format
och härdat mig och mina motorsportvänner. I min bekantskapskrets är det
inte helt ovanligt med konstgjorda leder,
ben som spikats ihop, titanplattor och
skruvar lite här och var, hjärnskakningar
och minnesförluster, punkterade lungor,
spräckta hakor och näsor och jättefina
porslinständer som kommer väl till pass
när det vankas mat. Trots detta så tänker ingen på att sluta åka! Jag vet inte
hur många gånger man hört av familj,
läkare och vänner. ”Sluta med det där,
du kommer ha ihjäl dig själv!” Men vad
är det för mening att leva om man inte
får göra det vi älskar och lever för, är ju
då min fråga! När man nu tänker igenom
sina egna och alla polares svåra olyckor
54

som givit oss men för livet, kan man inte
heller undgå att tänka på vår inställning
vi haft under svåra perioder. Jag kan
med handen på hjärtat erkänna att jag
varit rejält nere och deppad när jag fått
domen för vissa av mina svåra skador
som gjort att jag i dag inte längre tävlar
i skotercross. Men mitt i all misär behöver jag bara tänka på min kompis Simon
vars livssituation gett mig enormt mycket
inspiration och fått mig att se saker ur
helt andra synvinklar!

Full trottel
Simon Hedström är en motorsnubbe
som alla oss andra! Älskar att hålla en
full hand med trottel och är totalt orädd,
givetvis!
Han tog studenten i somras och har
hela livet framför sig. Simon har alltid
varit intresserad av motorer och har kört
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cross och skoter sedan barnsben. Tyvärr har
han varit tvungen att ta sig igenom en av
de svåraste sakerna en aktiv människa
kan gå igenom. Sedan den 13 juni 2005
har Simon suttit i rullstol och är helt utan
känsel i underkroppen. Skadan skedde
när han åkte cross med polarna första
dagen på sommarlovet. Att ta sig igenom en sådan skada är något man inte
ens vill tänka på, många hade nog inte
klarat av att komma tillbaka!

En fighter

Jag kom till sjukhuset och fick genomgå
en mängd kontroller och dom konstaterade ganska direkt att jag var tvungen
att åka upp till Umeå för operation. Jag
fattade aldrig hur illa det var ställt. Jag
trodde att allt skulle bli som vanligt tills
efter operationen då läkarna sa att jag
hade 5 procents chans att kunna gå och
att jag med största sannolikhet skulle
tillbringa mitt liv i en rullstol. Först då
började jag känna panik! Hur fan ska jag
klara det här?! Tanken jag hade då var
att man skulle sitta där jag satt och inte
skulle kunna klara någonting själv. Efter
två veckor blev jag skickad till Uppsala
där jag var och tränade hela sommaren.
Jag tror att det är lättare att ta en sån här

grej när man är yngre. Jag hade lätt att
acceptera det som hade hänt, och jag
tror det skulle vara svårare för en äldre
person att göra det. Visst har man haft
många tunga dagar, men man måste ta
sig igenom dom för att kunna gå vidare.
När jag var på sjukhuset kändes det som
att man inte skulle kunna klara sig själv,
och det var nog det värsta! Just då insåg
jag inte att livet är vad man gör det till.
Idag gör jag allt jag vill, vissa saker tar
längre tid än andra. Men jag gör det jag
vill, avslutar Simon.

värk i opererade leder eller om jag bara
har en dålig dag. Det tror jag också de
ﬂesta andra kommer att göra som läser
denna text! Simon Hedström är en av de
starkaste personer jag lärt känna, och
min teori är att bensinen som ﬂyter i Simons ådror kan ha med saken att göra!
Så om du har en dålig dag, skänk Simon
en tanke och inse att du skapar din egen
framtid, och skärp till dig!

Skärp dig
Den respekt jag har för Simon är enorm.
Jag tänker på Simon när jag klagar över

Det som skiljer Simon från många andra
är att han accepterat situationen och
gått vidare vilket gör att han inte ser sitt
handikapp som just ett handikapp. Han
försöker leva sitt liv på samma sätt som
före olyckan.
Givetvis åker han fortfarande så mycket han kan, även om crossen bytts ut
mot en fyrhjuling. Simon är ägare av en
Can-Am Renegade 800 som får smisk
titt som tätt. När jag surrade med honom
tidigare idag skulle det beställas nya
sulor, dom var nämligen slutkörda! Eftersom Simon lever motor, finns inte en
tanke på att sluta åka, då det här är en av
sakerna i livet som gör honom glad! Just
denna inställning gör att jag ryser då jag
inser att Simon är den största fighter jag
känner. Det här är Simons historia.

Vad jag vill
Det var första dagen
på sommarlovet som
det hände. Allt gick
så snabbt, jag var
14år och var ute och
åkte lite cross med
några polare då de
ofattbara hände. Det
var i en backe där jag
hade tänkt åka lite på
bakhjulet, när jag satt ner så
började hojen att tokvobbla och jag tappade kontrollen helt och dundrade rakt
ut i skogen. Jag landade på en stubbe
med ryggen och krossade tre kotor och
ryggmärgen blev skadad på th5. Jag
svimmade och vaknade av att mina polare satt vid min sida, allt kändes väldigt
skumt, det var något som inte stämde.
En av polarna kände på mina ben och
frågade om jag hade någon känsel. Det
hade jag inte. Ambulanshelikoptern kom
och tog mig till Östersunds sjukhus. Den
resan minns jag inget av eftersom dom
pumpat i mig en massa smärtstillande.
1-10/11

Simon är killen som vägrar ge
upp och som bokstavligen hjular sig genom tillvaron. En inspirationskälla för oss alla
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Stilstudie av Mikael Bergström på sin Ski-Doo Rev 600 från Piteå och Team Pitepalt.

Text&Foto:Bjärne Engholm

Motorstopp och besök i vattnet tillhör tävlingsformen.

S

nöskotrar på vatten lockade storpublik i Västra Ångermanland.
Tävlande åkte över 50 mil enkel
resa för att delta i Tobe Waterchallenge
2010 på Backsjöns vatten.
Snöskotertävlingen som liknande vinterns skotercross lockade tio tävlande
och publik i tusental. Folk fick se vattenstänk, snäva svängar, hopp och en
och annan som fick bärga sin skoter från
sjöbotten. Själva tävlingen med de olika
heaten och finalrundan hade varit snabbt
avklarade, om det inte varit för alla bärgningar. Tävlingens regler var enkla. Två
och två kör med lottade startspår där
banan körs 2 varv. Heatsegraren får två
poäng och tvåan får nöja sig med en poäng. I hoppet på banan kunde förarna
samla extrapoäng där varje hopp gav 1,5
poäng med maximalt två hopp per heat
och deltagare. Att leda och fega ur vid
hoppet visade sig vara utslagsgivande
när tvåan i mål kunde bli heatsegrare
genom att samla hopp-poäng. I A-final
körde de två som samlade ihop mest poäng under dagen och dom fick göra upp
om slutsegern och 8000 kronor.
Årets vinnare blev Leif Karlstrand från
jämtländska Krokom och han kunde stolt
åka hem med 8000 kronor i fickpengar.
Tvåa blev Andreas Öst från Hara och på
tredje plats hittar vi Tomas Dahlqvist från
Särna.
Längsta hoppet i Big Jump stod Jens
Nordström för och han fick 4000 kronor
som kunde finansiera han stora resekonto.

Bärgningsflotten hade en hel
del att göra, liksom båtarna som
plockade upp förare ur vattnet.

Det satsades frisk i starten till publikens stora förtjusning
58
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Efter hoppet kan det vara svårt att landa rätt.
Det ser det ut att bli en sänkning av ekipaget,
men på något sätt kom skotern på rätt köl igen.

Jens Nordström, Team Pitepalt, Piteå
vann Big Jump. Hoppade längst och
revanscherade sin fjärde plats i huvudtävlingen.

Fart och vattensprut. Här ett heat där en tävlande hoppat medan den andra fegar, missade
därför 1,5 poäng.

Räddningsbåten var snabbt på plats
för att ta upp förare ur vattnet.

Leif Karlstrand gör segertecken
efter segern i Backe, efter fyra
försök

Det var ett febrilt arbete i depån med alla sänkta maskiner

Leif Karlstrand,
Krokom

Leif hoppar, nästan sänker, men lyckas rädda situationen och vinna heatet.
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Tuffare look och
ytterligare förﬁningar
är ledorden.
Av: Björn och Stefan

A

rctic Cat har som vanligt mycket
att leva upp till när det gäller just
sportmaskiner. I bagaget har
man smått legendariska sportskotrar i
form av Wildcat 700 som till och med
var för vild för oss i Sverige. Sedan tog
Thundercat-monstret vid och förde traditionerna vidare om att vara snabbast
och grymmast på sjön. Sedan kom den
brutala F7:n till oss 2003 och nu var
man även snabbast i skogen. Alla dessa
legendariska maskiner krävde sin man
när de skulle framföras fort. Man kan
säga att de var alldeles proppfulla med
karaktär!
Men sedan hände det något i och
med att det nuvarande chassit introducerades 2007, helt plötsligt kunde vem
som helst tygla skotrarna och köra riktigt fort. När maskinerna upplevdes så
fredliga försvann lite av den berömda
karaktären hos Arctic Cats sportmaskiner. Nu upplever jag att man är på
rätt spår för att hitta den kärna som tog
märket från en säker död på 80-talet till
vad det är idag.
Man har nu fyra hörnstenar vilka man
ska bygga sina skotrar efter. Den första
är Speed, som i korthet innebär att man
ska vara snabbast över sjön. Sedan har
vi Ride Technology vilket betyder att
det ska gå mjukt och komfortabelt med
full kontroll. Det tredje gäller mountainmaskinerna som ska vara lätta och ha
extremt bra vikt/effekt förhållande. Den
fjärde och sista grundstenen hos Arctic Cat innebär att motorerna ska var
starkast oavsett om det handlar om en
2-taktare eller en 4-taktare.

Lättare med åren
Den nya 800-motorn som kom förra
året var då som nu en riktig pärla, en
800 som var lika rapp som en trimmad
600. Rent tekniskt har det inte hänt så
mycket med motorn tills i år, för det
behövdes helt enkelt inte! Precis som
förra året upplevs den riktigt stark och
pigg men även lite oborstad. Just detta
beteende ger Arctic-maskinerna med
800:n den där efterlängtade karaktären.
Att man förra året tog bort lite touringplast på F-serien gjorde att den rent
visuellt upplevs lättre än tidigare. Det
skulle även visa sig när vågen kom fram
på BLS att F8:n också blivit mycket
lättare, hela 14 kilo faktiskt! De flesta
maskiner brukar gå den andra vägen
och bli tyngre med åren vart efter man
60
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F570 är en prisvärd och
välutrustad instegsmaskin.

förstärker chassit. Vad som skett på vågen till 2011 får vi se vid årets BLS då
vi återigen väger alla sportmaskinerna.

elstart, frontbåge, handtagsskydd och
tunnelväska. Alltså många bra saker för
en vettig peng.

F8 Sno Pro

Mycket motor

När vi ändå halkat in på F8:n så kan vi
väl fortsätta med den maskinen. Vi börjar alltså med det värsta som Arctic har
att erbjuda dig med grönt blod och vill
ha en sportmaskin. I USA har man i och
för sig en modell för de kunderna som
inte kommit över Firecatens död, den
kallas CFR och tas alltså inte in till Sverige. Här hemma är alltså F8:n ohotad
kung i Arctics sportmaskins flotta.
Till Sverige tar man endast in de värsta och mest kompetenta maskinerna
av F8 i form av Sno Pro och Sno Pro
LTD. Detta tycker vi är helt rätt val då
det är de maskinerna som är bäst lämpade för våra leder och förhållanden.
Tilläggsnamnet Sno Pro innebär att
att man får de nya Fox Float 2 dämparna i framvagnen som ger oändliga justeringsmöjligheter. Maskinen har
också DeLux instrumenteringen och
IRP-styret som justeras med ett enkelt
handgrepp.
Den otroligt snygga Sublime gröna
maskinen heter Sno Pro LTD och det
betyder att den har ännu mer utrustning standard. För de fyra tusen extra
du får betala för LTD versionen får du

I ett år var man ledande när det gäller
att ha den vassaste 800:n som går att
köpa. Nu har man fått giftig konkurrens
av BRP:s nya 800 e-tec som enligt uppgift ska ge några pollar till.
Om man ska jämföra dessa motorer
för det ska vi ju, får Arctics rova vara
en trimmad V8 medans 800 e-tec är en
optimerad Japansk sexa. Motorerna är
som du förstår av helt olika karaktär, där
Arctics maskin ger en betydligt brutalare
upplevelse. Då den inte direkt snålar
med dropparna som 800 e-tec har den
råd att vara helt tokig redan från första
millimetern på gashandtaget. Nu lär inte
denna motor överleva de allt hårdare
EPA-reglerna allt för många år till, så ta
chansen att prova innan det är för sent.
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Dämpad framfart

Arctic Cat F570
Motor
Typ:
Volym cc:
Borr/slag:
Bränslesystem:
Smörjning:
Avgassystem:
Uppgedd effekt/varv:
Start:

2-cyl, 2-takt, fläkt
565
73,8x66
2xVM34
Injektion
2-1
63
Elektrisk

Uppgedd torrvikt kg:
Tunnel:
Framvagn:
Fjädring fram:
Fjädringsväg fram:
Boggi:
Dämpare bak:
Fjädringsväg bak:
Typ av matta cm:
Skidor:
Spårvidd:
Längd/Bredd/Höjd cm:
Tankvolym:
Oljetankvolym:

Twin Spar
AWS VII
Twin Tube
241 mm
Slide-Action
Twin Tube
343 mm
38x325x3,2
Komposit, 6”
1092 mm
300/122/41 liter
-

Cirkapris:
Färg:
Generalagent:

86 900:Grön
KGK

Chassi

Att äga

När man nu har så mycket motor måste
chassi och dämpare också hänga med
för att tygla krafterna. I framvagnen har
man som tidigare nämnts satt dit Fox
Float 2 vilket är en snäppet värre modell
än vanliga Float dämparen. Float 2 har
en större volym vilket gör att den klarar
ett högre tryck utan att förlora sin fjäd61

rande förmåga. Dämparna är dessutom
helt renoveringsbara och i de fall man
inte är nöjd med grundsetupen kan de
dessutom shimsas om. Även om man
kanske inte tror det så har F8:n lika lång
fjädringsväg fram som Sno Pro 500 på
hela 241 millimeter! Framvagnen på
F8:n gör verkligen sitt jobb och vikten är
som borttrollad. Dämparna har verkligen
två ansikten med sitt mjuka beteende i
början av fjädringsrörelsen, för att sedan
hårdna till och ta en ordentlig smäll. Då
Arctics sportmaskiner bara för några år
sedan kunde kännas oprecisa och lite
väl fladdriga då skidorna mer än gärna
pekade mot trädtopparna blir man positivt överraskad över hur fantastiskt kontrollerad en F-modell är idag. Idag krävs
ytterst lite inkörning på modellen, den
liksom passar de flesta direkt.
Bak hittar vi slide-action boggin som
utrustats med Fox IFP 2” dämpare.
Att man tagit ytterligare ett steg
på dämparsidan gör inte maskinen hård och svårkörd utan det
är samma snabba och komfortabla skoter som tidigare,
men som tål ännu mer stryk utan att
krokna.

Helt odramatiskt, men det är
ruskigt vad det går med F8
Sno Pro.

Till oss kommer F8 Sno Pro tror det eller ej i orange färg!

Ergonomisk fulländning

LTD versionen av F8 har den snygga Sublime färgen och lite
retro inspirerad dekalsättning.

Arctic Cat F8 Sno Pro/LE
Motor
Typ:
Volym cc:
Borr/slag:
Bränslesystem:
Smörjning:
Avgassystem:
Uppgedd effekt/varv:
Start:

2-cyl, 2-takt, vätske
794
85x70 mm
EFI, 2x46 mm
Injektion
2-1 APV
163
Manuell / Elektrisk

Uppgedd torrvikt kg:
Tunnel:
Framvagn:
Fjädring fram:
Fjädringsväg fram:
Boggi:
Dämpare bak:
Fjädringsväg bak:
Typ av matta cm:
Skidor:
Spårvidd:
Längd/Bredd/Höjd cm:
Tankvolym:
Oljetankvolym:

Twin Spar
AWS VII
Fox Float 2
241 mm
Slide-Action
Fox IFP 2”
343 mm
38x325x3,8
Komposit, 6”
1092 mm
300/120/47 liter
-

Cirkapris:
Färg:
Generalagent:

138 900:- / 142 900:Orange / Sublime grön
KGK

Chassi

Att äga
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Det här chassit är otroligt smidigt
och lättkört och lyssnar till namnet
Twin Spar.

Hela orsaken till att F8 blivit så
charmig, 163 vilda hästar ur 794
kubik.

När det gäller körställningen på F8 kan
nästan alla hitta en som passar i och
med IRP som står för Inﬁnite Rider Positioning. Det innebär att du kan ställa
in både styrets och dynans höjd efter
dina önskemål. De andra tillverkarna
börjar fatta galoppen då vissa nu erbjuder möjligheten att justera styret, men
att höja och sänka dynan är Arctic Cat
fortfarande ensamma om. Vi på redaktionen är ju en brokig skara människor
där ingen är stöpt i samma form, men
alla hittar vi en körställning som passar
på Arctic Cat:s F8.
Personligen kan jag tycka att just
dynan är en smula bred, men smaken är
ju just som den som ska sitta på dynan,
delad.
Då både F8 Sno Pro och LTD-versionen levereras med en låg ruta är man
i behov av handtagsskydd vilka är standard på LTD men inte på den vanliga
Sno Pron.
I år siktar vi på att ha en F8 med den
standardmonterade 38 millimeters mattan när det är dags för BLS. Gissa om
den här katten är sugen på att återta
titeln som herre på täppan, för alla förutsättningar ﬁnns.

Sno Pro 500
Styret vinklar du enkelt om efter behov och IRP-systemet får nu anses var väl utprovat och hållbart.

Denna lilla tävlingsmaskin kommer återigen till oss i Sverige och det är vi natur1-10/11

ligtvis otroligt glada för. Förra året hade
vi förmånen att långtesta maskinen och
alla gillade den skarpt.
Jag tycker inte man behöver skrämmas av dess tuffa yttre och djupt rotade
race-gener då det faktiskt är en lätt och
smidig nöjesmaskin som alla kan behärska. Nog för att det högst upp på
alla Arctic-frälstas önskelista står ”Sätt
i 800:n i Sno Pro chassit”, ska man inte
titta snett på Sno Pro 500 och bortse
från den vid nyköp. Som vi tidigare sagt
hänger denna 80 hästars skoter med
betydligt starkare maskiner när leden
blir irriterande gropig.
Förra året satt det en 32 millimeters
matta på maskinen och vi tyckte nog att
det var ett lagom val för 500-motorn.
Men till 2011 har man i Sverige valt att
montera dit en 34 millimeters matta!
Kanon säger vi, om motorn orkar med
den extra kamhöjden har man åtgärdat
det enda lilla som kunde bli bättre på
fjolårsmaskinen.

Race look
Utseendet på årets Sno Pro 500 har naturligtvis ändrats och detta till ett ännu
vassare. Dekalerna har man hämtat
direkt från Team Arctics race-maskiner
och dynöverdraget har även det fått
ett nytt utseende. Vi hittar också en ny
svart ruta med Tucker inspirerad höjd,
det innebär att den är mitt i mellan förra
årets ruta och race-rutan. Då den alltså
blivit lägre har behovet av handtagsskydd ökat, men det är inte standard
utan något man får eftermontera.

Generna går igen
Den lilla men rappa 500-motorn som
sänkts ner under huven är identisk med
fjolårsmaskinen, förutom på en punkt.
Den har nu den senaste programvaran
i ECU:n, just den som Cat tog fram till
I500 förra säsongen. Denna
uppgradering tar hand om
problemet med
att den gick tokfett på låga varv
och ger även
känslan av
en ännu rappare motor.
På dämparsidan känner vi igen oss
från i fjol, i AWS
VIII framvagnen har man
satt Fox Zero Pro dämpare som kalibrerats för ett liv på leden.
I race slide-action boggin har man
stoppat i FOX IFP-dämpare och resultatet blir att den här boggin verkligen kan
1-10/11

Att piska Sno Pro 500 efter en
gropig led är en fröjd även om
man får jobba mer än på F8:n.
63

svälja gupp! Trots det lite enklare dämparna fullkomligt älskar maskinen när leden blir dålig, förlåt rolig menar jag. Det
här är en av få maskiner som flertalet
förare kan ta kommandot över utan att
behöva släppa gasen. Dryga 80 kusar är
ganska precis vad man behöver utan att
en maskin ska kännas allt för slö. Sno
Pro 500, en favorit.

Steget in
Sist men inte minst har vi fläktisen F570
som rundar av Arctic:s sportprogram
nedåt. Precis som sina storebröder har
F570 den smarta motorreverserande
el-backen. Man kan lugnt säga att det
gått fort att vänja sig vid att även en
sportskoter har back. Faktum är att det
enda som saknas på F570 jämfört med
F8:orna är IRP och orsaken till detta är
nog att maskinen är tänkt för ungdomar
samt att spara lite vikt och pengar. Körställningen är nästan tråkigt perfekt och
gör den lite tama 570 motorn en otjänst
då körupplevelsen blir ganska odramatisk.
Annars hittar vi ﬁnesser som elstart,
Diamond Drive och Slide-Action boggi,
dock med lite enklare fjädring.
Den ganska så stora 565 kubiks motorn levererar i runda slängar 60 hästar
och det räcker ﬁnt för inspirerad ledåkning, även om chassit kan ta betydligt
mer kraft.
Vi kan säga direkt att detta inte är en
konkurrent till Sno Pro 500 utan en ﬁn
och lättkörd instegsmaskin som efter lite
justeringar inte gör bort sig i ungdomscrossen.
Till Sverige kommer F570 med en 32
kams matta vilket fungerar mycket bra
och färgen som står till buds är naturligtvis grön.
Detta var 2011 års sortiment från de
gröna, håll till godo.
64

Arctic Cat Sno Pro 500
Motor
Typ:
Volym cc:
Borr/slag:
Bränslesystem:
Smörjning:
Avgassystem:
Uppgiven effekt/varv:
Start:

2-cyl, 2-takt, vätske
499
71x63 mm
EFI, 2x38 mm
Injektion
2-1
80
Manuell

Uppgiven torrvikt kg:
Tunnel:
Framvagn:
Fjädring fram:
Fjädringsväg fram:
Boggi:
Dämpare bak:
Fjädringsväg bak:
Typ av matta cm:
Skidor:
Spårvidd:
Längd/Bredd/Höjd cm:
Tankvolym:
Oljetankvolym:

Sno Pro Race
AWS VIII
Fox Zero Pro
241 mm
Slide-Action
Fox IFP
386 mm
38x325x3,4
Komposit, 6”
1076 mm
297/126/41 liter
-

Cirkapris:
Färg:
Generalagent:

109 900:Grön
KGK

Chassi

Att äga

Kraftkällan i Sno Pro 500 känns betydligt vassare än vad papperna visar.

Race rakt igenom på Sno Pro 500, men
med lite användarvänlighet som grädde
på moset.
1-10/11

Varje år beger vi oss
till landet som badar i
Coca-Cola och munkar
för att köra nästa års
snöskotrar, häng med
du också.
Text&Bild Micke Björn Peder Magnus

Ä

ntligen
SnowShoot
igen.
SnowShooten ger snöskoterjournalister från både Europa
och Nordamerika en möjlighet att köra
nästa års maskiner redan året före, allt
för att vi ska vara laddade med material
till hösten.
Jag har varit över 14 gånger på detta
evenemang och har varit i stora delar
av Amerikas snöbeklädda berg samt
Kanada. I år kom en gammal goding tillbaka och årets SnowShoot var förlagd
till West Yellowstone Montana. Det var
nog en sisådär tio år sedan jag var där
senast, så det var ett kärt återseende. Vi
passade också på att åka ner till Gainesville Florida för att insupa lite dragracing
på högsta nivå på hemresan. Du har säkert åkt med på denna resa i tidningen
åtskilliga gånger. I år är det bara du som
är prenumerant som får följa med. Det
här är vår högst personliga, fragmentariska och röriga reseberättelse från våra
småkameror. Håll till godo.

Långtidsparkeringen på Arlanda är en klassiker

Hittade en husbilsannons på blocket
strax innan avfärd på väg ner till Arlanda. Passade på att göra klar affären
klockan tre på natten. Kanonbra timing.

Efter 24 timmar i samma kalsonger var det dags att krypa ner i hotellsängen.

Nylandade i Salt Lake City hittade vi
vår hyrbil
Första dagen på SnowShooten brukar bestå av en ordentlig teknisk genomgång hos tillverkarna. Alltid lärorikt och en bra början på fyra hektiska
kördagar. Den as-gamla gubben heter
Flemström.

Javisst, vi åkte ju skoter också. Vi fick känna på 2011 års maskiner innan och utan.
På SnowShooten har vi tillfälle att snacka med några av tillverkarnas representanter. Just denna pigga man lystrar
till namnet Anders Lindkvist och tjänar
sitt dagliga bröd hos Polaris Scandinavia.

Kvällarna kan vara lite långtråkiga om man har dålig fantasi. Efter bildsortering och diverse kortspel, blir det middag ute. Nuförtiden finns det
bra uppkoppling på hotellet, vilket gör att TV4-play är helt perfekt. Peder
fick se sin älskade Lets Dance-final.

En klassisk skylt
som jag kommer ihåg från
Slednecks nr 1,
back in the days.
Mycket av filmningen i den klassikern gjordes
i West Yellowstone.
SnowShooten är över och vi sätter oss i hyrbilen och styr mot Salt Lake City. Vi har
gott om tid på oss och försöker stanna lite här och var under denna bilutflykt. Då
USA är ett krigförande land hittar man lite krigsmonument här och var.

Yamahas nya gigantiska Mega Floater
uppmanar till lek. I alla fall om man heter Micke Ljungberg och har en mental
ålder (och längd) på 4 år.

Ibland kan det vara läge att inte hjälpa
varandra. Detta är ett sådant läge!

Ibland kan det vara läge att hjälpa
varandra. Detta är ett sånt läge.

Vi landar i Gainesville och inser att dragracingtävlingen Gator Nationals betyder att alla hyrbilar och hotellrum är bokade inom en tiomilsradie. Vi lyckas till
slut hitta en trång mesig barbie-jeep.
Skiftande
väder och
höjder.
Man kan
lätt säga
att fyra dagar här gör
en ganska
mör.

Vi hittade ett Ramada In i Ocala, en
timme från Gainesville.

En till glad baksätespassagerare
vid namn Säfström. För övrigt
ska man tänka sig några gånger
för innan man festar i en bil i
USA. Oavsett om chauffören är
nykter eller ej är detta strängeligen
förbjudet i vissa stater.

Fullpackat i den lilla Jeepen. I baksätet en packad Same, som både
sjöng, berättade roliga historier och
sov.

Att påstå någonting annat än att dragracing är en bra publiksport vore en
underdrift. Gainesville Raceway rymmer lika mycket folk som en medelstor
svensk stad!!!

Näringsrik USA-frukost.

Återigen dags att äta och jag måste
medge att just denna företeelse är jätterolig i USA. Allt är gott och fett.

Vi letade efter någonstans att bo och
kom underfund med att vi skulle lyxa
till det med ett riktigt fint hotell. En svit
fick det bli. Roligt med tofflor, massage och egen badrock. Full mini-bar är
också roligt.

Här står vi mitt i den amerikanska
södern och njuter av det varma vädret.
Konstig känsla att ena sekunden stå på
en bergstopp mitt i ett snölandskap och
dagen efter mitt i ett somrigt Florida.

Nackdelen med en egen minibar är att
minst en i sällskapet satte sig i garderoben och lekte monster. Roligt så
här i efterhand, men lite läskigt när jag
skulle hänga in jackan i garderoben och
nästan kissade på mig.

Hooters har gjort sig mer känd för servitriserna än maten. Kul idé, men hade
det funkat i Sverige? Fråga Gudrun
Schyman!

Ingen dragracingtävling i världen kan
genomföras i ett monsunregn. Vi styrde
kosan mot Orlando för att göra stan.

Ett gäng fina killar från Alfta var några
av ett par svenska team som tävlade på Gainesville. Bröderna Leanders med bihang testade sin egentillverkade koppling här som har blivit en
försäljningssucce i USA.

Att göra sig lustig på sovande människors bekostnad är ganska roligt och
någonting som vi ständigt pysslar med.

Visst är det väl fränare med stora fälgar?

En vanlig rosa Lynx-buss.

En portabel dragkroksmonterad grill.

En Top Fuel är världens accelerationssnabbaste hjuldrivna fordon. 8000 hästar gör att chassit böjer sig samtidigt som hjulen är
i det närmaste fyrkantiga. Men så går en Top Fueler ganska bra. 0-500 blås på under 4 sekunder.

Kisspaus i spöregnet med tillhörande
apelsinätande.

Mycket av vistelsen i USA handlar om
att äta, och dricka. Gärna så mycket som möjligt under så kort tid som
möjligt. Micke har just hämtat tre iskalla Cola som vi avnjuter i kvällssolen på
sidan av strippen.

Återigen blir man påmind om arméns
starka fäste i detta land. Hur ofta har
du sett ett mobilt värvningskontor på
en motortävling? Här fick allmänheten
reda på hur mysigt man har det i det
militära, samtidigt som man fick tävla i
armhävning mot en senig rekryt.

En amerikansk jänta med tillhörande
väl tilltagen bakdel får avsluta vår vistelse här. Och lika bra var väl det.
Sweden here we come!

Mitt
skoterintresse
började tidigt och
jag minns särskilt en
Ski-Doo video från
-87 där man körde
på vatten med en
SS25 målad i Plusmodellens
färger

Hallå där kära
prenumeranter!

S

om ni kanske har märkt har det
ploppat upp lite nya ansikten på
SnowRider och ett av dom är
mitt. Jag lyssnar till namnet Stefan Arne
Edgar Sund, vilket naturligtvis orsakat
massor av renodlad mobbning här på
redaktionen.
Det som gav mig chansen att börja
här på SnowRider är mitt utseende och
inget annat. Man kan säga att Björn föll
pladask och jag tror inte han hörde ett
ord av vad jag sa på anställningsintervjun.

Hur det började
Mitt skoterintresse började tidigt och
olika reklamfilmer från tillverkarna gick
varma på VHS-spelaren. Jag minns särskilt en Ski-Doo video från -87 där man
körde på vatten med en SS25 målad i
Plus-modellens färger som dessutom
drog en vattenskidåkare efter sig! Detta
satte sina spår även om jag och polarna
nog kom fram till att det var fake, för inte
kunde man köra skoter på vatten!
Den första riktiga skotern i mitt liv införskaffades så fort jag fyllt lagliga 16 år
och var en Yamaha SRV av årsmodell
-84 med rullgas och Engansdämpare.
Mitt ute på en sjö och naturligtvis också
mitt i natten skulle det testas toppfart!
Om jag minns korrekt såg jag nog 120
på mätaren strax innan den värmenöp.

Man kan lugnt säga att detta var skotern
som lärde mig skruva.
Av någon outgrundlig anledning fortsatte jag köpa lakeracers som Mach1
och MachZ, jag tror att jag gick mest på
utseende på den tiden också. Nu är det
slut med fartmonster för min del och jag
brukar istället dreva ner skotern tills den
gör lagliga 70 och inte ett smack mer,
men gissa om jag kommer fort dit!

tänker även att huvudet var en protes för
helt riktiga var dom inte, men va fan de
hade ju varit med i en Bondfilm. Det var
alltså bara att göra som de sa och kasta
sig ut för en 20 meter hög avsats för att
förhoppningsvis landa på en luftmadrass
långt där nere. När jag fick höra att det
vanligaste jobbet för en svensk stuntman var att jobba på High Chaparral la
jag ner projektet helt.

Bli när man blir stor

Dansa fitness

Vore det inte lättare om någon annan bestämde vad man skulle bli när man blev
stor? Jag menar då skulle man sluppit
alla konstiga snesteg på vägen mot rätt
jobb. Istället har man fått gissa sig fram
och provat på mängder av konstiga men
ibland också roliga saker. Ett tag fick jag
för mig att jag skulle bli stuntman. Det
beslutet måste haft sin grund i när jag
och en polare byggde en trähelikopter,
var på jag satte mig i och fick en hjälpande knuff utför hustaket. Jag minns så
väl att jag verkligen trodde att den skulle
flyga, i alla fall i minst en tiondel hade jag
den tanken. Det var innan helikoptern
slog i marken, för då insåg även jag att
den inte kunde flyga.
Sagt och gjort pallade jag mig av till
en stuntskola och lärde mig falla lite
smidigare och slåss på låtsas. Lärarna
på skolan var riktiga förebilder med sina
sargade kroppar. Ingen av dom kunde
gå ordentligt då hela underkroppen bestod av proteser och skruvar. Jag miss-

Nu måste jag försöka förklara en sak för
alla, att tävlar man i Athletic Fitness som
kille dansar man inte! Det har tyvärr blivit
Björns största nöje att visa hur man dansar när man tävlar i just Fitness. Ja det
är faktiskt så illa att jag har tävlat i detta,
men som sagt det innebär inte att man
dansar. Man kan säga att det är en tävlingsform för dom som inte är tillräckligt
stora för att tävla i bodybuilding. Själv så
var jag inte tillräckligt stor för att tävla i
Fitness så det som mycket annat har jag
också lagt av med. Istället har jag ägnat
de senast tio åren åt att kompensera
självspäkningen som tävlandet innebar
med att äta en chipspåse varje kväll,
vilket varit mycket enklare och godare.

Enstånka är livet
Äntligen hittade jag rätt! Under många
år har jag och en polare ägnat nätterna
åt att skruva med gamla skotrar. Som ni
säkert förstår är detta enklare om man
koncentrerar sig på ett märke och det

har blivit Ski-Doo för våran del. Har vi
inte renoverat upp dom till nyskick så
har vi först gjort det för att sedan köra
sönder dom i något veteranrace.
Att inte hinna testa en meter innan det
är dags för start har blivit lite av vårat
signum och verkar overkligt svårt att
sluta med. Detta har ett oräkneligt antal
gånger inneburit att vi åkt över halva landet för att sedan inte komma mer än ett
varv i tävlingen innan något gått sönder
rejält. Har inte motorn skurit har vi tappat tanken, dynan, styret eller styrstålen
men kul är det och jag ska aldrig sluta.

Nu stämmer allt
Nu sitter man äntligen här och får jobba
med det man älskar, snöskotrar! Länge
trodde jag att drömyrket var att skita
ner sig medans man skruvade med en
skoter. Men jag insåg snart att det är
roligast att skruva med sin egen skoter
och inte någon annans. Nej, det perfekta
jobbet är väl om man får äran att köra
skoter! Att sedan dela med sig av erfarenheten till er läsare är bara en bonus.
Det jag hoppas kunna tillföra er läsare är
en lite djupare teknisk läsning och roliga
tester av allt man kan tänkas behöva till
en skoter.
Snart kommer snön och jag hoppas att
era maskiner är startklara inför säsongen. Min maskin är som vanligt i delar
utan att det finns någon som helst orsak
till det, precis som det ska va. Vi syns
på leden och i tidningen! /Tjock Steffe

Skoterintresset går i arv!
Åtminstone till en av mina tre döttrar.

Ett
av många haverier, detta var
naturligtvis två dagar innan tävling och
orsakades av en väldigt snål nål i ena
gasaren.

Det
är viktigt med autentisk look
när man kör veteranrace, men störtkrukan
är av nyare snitt för att skydda de lilla som
finns kvar.

Titta riktigt noga, ser du någon som dansar? Min tidigare tidningskarriär var betydligt mer lättklädd.

När
man kör in skotern under tävling måste man hålla lite
koll mellan heaten.

Ibland sitter min privata skoter
ihop, även om det hör till
ovanligheterna.

Tron
kan försätta berg. Med
min ZR, jazzskägg, piercing i ögonbrynet och tatuerad överarm trodde jag
mig vara coolast på fjället.

“Min
skoterkarriär började
när jag var sju år. Min morfar
ägde en Aktiv 290”

Ett bevis på att vara
skotergalen. När vi skulle gifta oss var det ingen vanlig
kyrkogång vi skulle gå uppför. Totalt sextio skotrar stod i formation, i snöstorm och uppe vid Låktatjåkka fjällstation. Ingen Mendelssohn, bara ljudet av
underbart varvande tvåtaktare. Det var sååå romantiskt.

Från rockstjärna till
journalist.
Av: Mig själv

D

u kan ha sett mig eller rättare
sagt hört mig, i helt andra sammanhang än runt skoter. I mitt
tidigare liv, har jag under tjugo år turnerat som underhållare i Sverige och
Norge. Du kanske säger trubadur men
om jag får bestämma är det mer som
rockstjärna eller hovnarr. Nu blev jag ju
aldrig upptäckt trots halvhjärtade försök, men jag har ändå haft förmånen att
kunna leva på min tidigare hobby. För
fem år sen kände jag att det var dags
att göra något helt annat och jag bokstavligen satt mig på en stubbe i skogen och funderade. Johan, som tidigare
var medlem i Thorleifs, hade tutat i mig
över en flaska vin, att man ska jobba
gratis och ta gott betalt för sina omkostnader. Det fick ligga till grund för
mitt val och jag bestämde mig för att
satsa på en fotokarriär. Det blev några
jobb med blandade resultat och för att
råda bot på min okunskap sökte jag
och kom in på en fotografisk högsko-

leutbildning. I samma veva blev det att
diskutera med Björn Friström om arbetet på en tidning och vi kom överens om
att jag kunde få hjälpa till. Coolt, jag på
SnowRider, perfekt.
Första dagen visade Björn mig hans
nya idé om att sätta en bodel på sin
pickup. Han visade mig hur jag skulle
riva ur den mögliga inredningen och
efter två dagar erkände han att det var
en dålig idé och jag fick nya arbetsuppgifter. På en tidigare SnowRider följde
det en bandana med och på tidningarna
som kom i retur skulle bandanan rivas
av och läggas på lager. Det blev att slita
veckan ut innan jag fick tillträde till det
heliga redaktionshuset och väl där, började jag mitt evighetsprojekt att skanna
in gamla tidningar.
Det är nu det berömda bananskalet
kommer in. En norsk text som skulle
vara med i tidningen skulle översättas
och jag sattes på jobbet. Efter översättningen stämde inte meningsbyggnaden riktigt bra och jag frågade om
jag kunde få rätta till texten lite. Efter
ett tveksamt ja, pillade jag med texten
nästan i en vecka och tydligen gjorde
jag någonting rätt. Helt plötsligt var jag
både journalist och fotograf. Men bäst

av allt, återigen kan jag jobba gratis och
ta betalt för mina omkostnader.

Skoter
Min skoterkarriär började när jag var
sju år. Min morfar ägde en Aktiv 290
som jag fick snurra runt på lindan med
och han hade noga koll på att jag inte
överskred hastighetsbegränsningen 30
km/h. Det var en gräns som han tyckte
var max vad jag klarade av, men självklart ansåg jag mig själv vara en bättre
förare än så. Jag snurrade runt medsols
i en oval bana och så fort min morfar
vände ryggen till passade jag på att öka
hastigheten med några kilometer i timmen. Av någon anledning kom han alltid
på mig. Vet inte om han kunde höra på
motorvarvet hur fort det gick, men han
kunde ju omöjligt se på mätaren att jag
körde i 32 km/h. Eftersom han alltid kom
på mig av någon anledning testade jag
gränserna på andra sätt. Jag bytte riktning och körde motsols, jag körde fram
och tillbaka innanför ovalen, en gång
packade jag all snö på hela lindan och
han blev vansinnig. Men det var ju skitkul
och jag bestämde mig där och då att när
jag blev stor skulle jag köpa mig en alldeles egen skoter. Och inte vilken skoter

som helst, det skulle vara världens bästa
skoter. En Aktiv 290 med en grön kälke
och en hemmabyggd fiskehytt.

Gördalen
Något äldre men fortfarande helt
okysst började mina föräldrar tillbringa
påskarna i Gördalen. Min bästa kompis
under den tiden hette Patrik och vi var
grannar där vi bodde till vardags. Men
han var och är troligtvis fortfarande en
typisk Gördaling. Pratar konstigt, äger
flera skotrar, har ett lager med tomma
femliters plastdunkar och framför allt
så heter han Halvarsson som alla andra
i byn. Varje förmiddag lastades skotrar
och kälkar med allehanda tillbehör och
vi styrde upp på fjället. Vi barn visste
att när vi stoppade vid någon fjällsjö,
som vi alltid gjorde, så skulle papporna
pimpla lite allt möjligt och våra mammor
skulle fixa med maten. Alla skotrarna var
då våran egendom och vi fick köra så
mycket vi bara orkade. Det var fri fart
och länsstyrelsen var säkert inte uppfunnen. Vi körde överallt och vi testade hur
långt upp vi kunde köra i några branta
backar. Patrik kom på den briljanta
idéen att hämta hans farfars Grizzly.
Den gick enligt Patrik överallt och det

Under tjugo
år har jag turnerat som underhållare, artist, hovnarr och
på hedersplats på en vägg har jag en Sverigekarta med en nål per stad, som jag
spelat i. Jag har pluttat i exakt 369 nålar från Falsterbo i söder till Riksgränsen i norr.
Jag har
varit där, du har
det säkert också? I alla
fall alla som bor i södra
delen av fjällvärlden har varit
där. Jag och kärleksravinen är
i symbios och det finns ingen brant som är outforskad av mig.

var inget som skulle kunna stoppa den.
En fjällbjörk och en meter lössnö stoppade dubbelbandaren effektivt och den
eftermiddagen användes till att försöka
få lös ekipaget. Våra pappor ansåg att
om vi var så jävla dumma att köra där,
så kunde vi dra lös skotern själva också.
Det fanns en liten finurlig extradetalj
på Grizzlyn som jag i vuxen ålder förstått vad den var till för och som tur är,
finns den inte som tillbehör idag. Under
returresan till Gördalen tog vi alltid små
men många stopp och alla gubbar samlades alltid runt Grizzlyns front. Vi barn
och mammor var tillsagda att sitta kvar
i kälkarna, men en gång lurade jag mig
iväg för att se vad dom höll på med. Under huven hade dom en liten egenbyggd
ställning fastsvetsad och skruvad mot
blocket. I ställningen satt det en liten
flaska med en vikingabåt på och våra
pappor måste ha tyckt det var väldigt
jobbigt att köra skoter. För tydligen blev
dom törstiga hela tiden och det var därför vi var tvungna att stoppa hela tiden.

Arctic Cat SuperJag 440
Min första egenköpta skoter investerade
jag i 1998 och det efter snöovädret i
Gävle. Fram tills dess hade alla pengar

Det kanske inte syns att jag är helt slut. Men jag lovar att efter 15 mils endurokörning är man mör i varenda muskel.

gått till Marshall-stärkare, elgitarrer,
läderbrallor och andra Rock’n’Roll-surrogat. Under ett dygn ramlade det ner
en och en halv meter snö och vi var helt
strandsatta. Det var inget som fungerade som vanligt och morfars Aktiv, som
fortfarande fungerade, hämtades till alla
grannars glädje. Vi hämtade tidningar
och fixade mat från den nästan urplockade ICAbutiken enligt medskickade
handlingslistor. Ursäkten var given och
jag lyckades förhandla fram 17.000 kronor ur den gemensamma familjekassan.
Hos en liten begagnathandlare i Forshaga hittade jag en Arctic Cat SuperJag
440 och varenda öre användes till inköpet. Lite skabbig var den väl, men framför allt var den min alldeles egen skoter.
Bensinpriset var på en normal nivå och
när det nu fanns obegränsat med snö
blev det räserturer i princip varje dag.

Björkliden
Mitt musikaliska yrke gav mig många
fördelar och en av de största var möjligheten att jobba och bo i Björkliden. Oftast var jag uppe fyra veckor per säsong
och miljön är nog det närmaste man
kan komma skoterns himmelrike. Som
afterskimusiker jobbade jag en timme

per dag och resten av tiden körde jag
skoter. Min SuperJag var givetvis med
och jag kunde väl hänga med hjälpligt,
uppe på fjället. Mina kompisar som bestod av norskar från Narvik och Tromsø
körde SRX och Thundercat och jag förstod ganska snart att jag var tvungen att
byta upp mig. Muskelmassan, som inte
var till min fördel, tillät mig att spana in
utbudet bland 600:a maskinerna och
jag hittade en Arctic Cat ZR600 i Sälen. Det tog två dagar innan en argsint
jättesten hoppade in i sidan på skotern
och med ramsned tunnel löste skadegubben in maskinen. Av någon anledning fick jag femton tusen mer än jag
betalade tre dagar innan och med lite
extra lånade pengar kunde jag köpa en
endast två år gammal Arctic ZR600. I
några år var den nya ZR:en min trotjänare, innan jag bytte märke och modell
till en Polaris XC. Men fortfarande höll
jag mig till 600:a och många gånger blev
jag mobbad av förarna med 300 hästars
MC-Xpress-trimmade RX1:or. I alla fall
tills det organiserades en backtävling av
Kiruna motorklubb och jag var en tiondel snabbare än snabbaste RX1:an. Jag
vann min klass, men dom missade helt
att jag skulle ha priset för snabbaste ti-

den också. Det var väl ingen som skulle
kunna tänka sig att en vätskekyld 600:a
skulle kunna vara snabbast i det startfältet.

Framtiden
Som journalist och fotograf på SnowRider lever man, äter man, skiter man
skoter och vad kan vara bättre än det.
Personligen brinner jag för upplevelsen
med att åka skoter och egentligen tycker
jag det är ointressant med vilken förgasarnål det sitter i en SkiDoo Elan, vilken
trailingarm som satt på vad och vilka
skillnader det var mellan en årsmodell till
en annan. Men det är ändå en möjlighet
att dagligen kunna hänga med i utvecklingen och framför allt får jag vara med
och sätta ett avtryck i historien. För trots
allt, när artikeln är tryckt och ni prenumeranter har den i er brevlåda så är det för
sent. Det jag har skrivit och fotat finns
där i eran SnowRidersamling och det
förtroendet, är det absolut bästa med
det här yrket.

Fritid
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Jag körde nästan hela förra säsongen
med Halvarssons Hampton skoterhandske. Just modellen Hampton var ny för
mig och den verkade riktigt lovande redan innan jag provat den. De är alldeles
lagom tjocka och varma för den aktive
föraren och håller värmen bra vid normala vintertemperaturer, det vill säga
ner till -15. Om vädret blir kallare än så
kanske det är lämpligt att ha en varmare
handske. Jag har
tidigare använt en
tunn racinghandske vid varmt väder och en tjockare slalomhandske
när det varit kallt. I
Halvarsson handsken har jag hittat
ett perfekt mellanting till de båda.
Handsken är tillverkad i Spandex/
Nach, som jag
skulle likna vid
neopren, goretex och lite skinn för att
förtydliga lite. I handflatan på handsken
är det strängar med en väldigt klistrig silicon för bästa grepp, skulle du ha glömt
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pingisracket när det är dags för rundpingis är det alltså inga problem längre.
Just det fina greppet gör att det är extra
viktigt att du har rätt storlek på handsken
så att det inte glappar och ger skavsår.
När du har hittat en storlek som passar,
ser du lätt till att den sitter ordentligt med
hjälp av den reglerbara kragen.
Halvarsson Hampton är av den kvalité
som jag förväntar mig av märket och de
höll för allt jag utsatte
den för i vinter, även
om jag har en bekant
som nött hål i handflatan på sitt par.
Pekfingret på handsken är utrustat med
en visirtorkare som
faktiskt fungerar riktigt
bra, och det utan att
repa glasögonen. Men
var försiktig när du kliar dig i ögat! Jag kan
helt klart rekommendera handsken till den
som söker efter den perfekta kompromissen mellan en tunn handske med bra
känsla och en varm. Jag ger den med
beröm godkänt, en 5’a! /Stefan Sund

I min packning till testerna av Ski-Doo erade. Eftersom batteriet med dioden
och Lynx modellerna för 2011 hade låg i en ficka på handsken, var det stört
jag packat ner ett par elektrifierade omöjligt att se vilket läge man ställt in.
Visst värmdes mina fingrar
handskar. Alltså inte
och visst frös jag inte det
några blinkade discominsta trots den elaka kyhandskar utan ett par
lan. Men dom kändes lite
eluppvärmda handskar
klumpiga och tjocka för
för komfortabel utomden sportmaskinskörning
husverksamhet. Handsom genomfördes. Om
skarna blev direkt en
det var handtagsvärmarna
succé bland mina kolpå skotern eller handlegor och hotelserna
skarna som gjorde att jag
om nattliga rån av min
Info:
slapp frysa kan jag inte
utrustning uttalades Rek pris 1 100 kr - 1 350 kr
avgöra men jag var riktigt
med mer eller mindre Upp till 3 timmar värme med
svettig om händerna, efallvar. Anledningen till bra uppladdningsbara AA
ter den dagens bravader.
mina kollegors dolda batterier. (3-5,5 timmar
med Lithium Polymer batterier
Handskarna har både
hot var att i djupaste
som kan köpas som uppgrauppladdningsbara
batFinland där vi var, så dering.
terier och möjligheten att
trycktes kvicksilvret storlekar: S, M, L, XL
använda vanliga 1,5 volts
ner mot 35 grader och www.montanasweden.se
batterier. Dom är enkla att
mina handskar skulle
verkligen få sättas på prov. Dagen bör- förstå och använda men ska du köra exjade med att sätta på sig ullunderställ, tremt, har du ingen användning av dessa
dubbla strumpor, neoprenmask och handskar då du precis som jag skulle få
mina lyxiga elhandskar. Det första som skrumpfingrar. För touring och med förslog mig var att konstruktionen med en del om du sitter bak på bönpallen en kall
diod som skulle visa vilket av två vär- vinterdag, kommer dom här handskarna
melägen som var på eller av, inte fung- inte att göra dig besviken. /Togga
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X Z modellen kommer denna
säsong i tre varianter till Sverige. 550 fläkt, 600 etec och den
helt nya 800 etec. Förra året kunde vi
åka på en fyrtaktad 1200 MX Z men den
lyser med sin frånvaro i 2011 års lineup.
Fyrtaktaren är inte skrotad, den kommer
bara inte att importeras i ett sportchassi
till Skandinavien. Anledningen till att vi
inte får se en fyrtaktare i ett sportchassi
är troligtvis att vi skandinaver gillar tvåtakt bättre och med de nya bränslesnåla
tvåtaktarna försvinner ett stort argument
för att köra en tyngre fyrtakt. Om du
ändå envisas med att vilja åka fyrtakt får
du vackert gränsla en Renegade istället.
Den är en av några fyrtaktsmaskiner som
kommer hit.
BRP som ligger bakom både Lynx och
Ski-doo satsar på att ligga långt fram i
motorutvecklingen och gör allt för att tillgodose de miljökrav som finns och de
nya mål som kommer. Deras 550 fläktmaskin med sin lite äldre teknik finns
kvar något år till, men den kommer troligtvis att tas ur produktion efter 2014.
Vilken maskin som ska ta över det segmentet är inte klart idag, men räkna med
att BRP genom ROTAX kommer att ta
fram en ny motor och modell innan dess.

Vad var det vi sa!
Det var första gången vi hade möjlighet
att köra maskinerna för 2011 i två omgångar. I Finland hade vi möjlighet att
bekanta oss med nyheterna en första
gång och sedan fick vi ännu en möjlighet i Yellowstone, USA. Redan vid första
tillfället var vi övertygade om att vi för
första gången skulle få köra en 800 etech. Vi hade ju redan siat eller rättare
sagt, önskat motorn redan 2010. Men
då trodde vi att det skulle ta ett par år
innan lanseringen, på grund av den då
dåliga ekonomin i USA. Det oundvikliga
var ett faktum och det var riktigt spännande att få svar på frågan hur Rotax löst
det hela. Vadå löst, kanske du tänker?
Jo det var riktigt spännande att höra hur
dom löst problemet med att motorn med
800 kubik gick alldeles för varm med
tekniken ETEC. Kylningen i en motor består till ungefär 70 procent av den bensin som sprutas in i cylindern och med
68
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insprutningssystemet ärvt från Evinrude,
med den bensinsnålaste tvåtaktsmotorn
hittills, uppkom problemet med för liten
kylning. Lösningen blev bland annat ett
vätskekylt vevhus och den mekaniska
oljepumpen byttes ut mot en elektrisk
oljepump, som ger en mer exakt smörjning. Att man dessutom fick ner oljeförbrukningen markant, var bara en bonus.

Doftlös
Under den tekniska genomgången på
våra testkörningar försökte dom tuta i
oss att e-tech-maskinerna skulle vara
i princip luktfria och vår gemensamma
reaktion var att det skulle vara helt omöjligt. Under alla år som jag har kört tvåtakt
har det alltid luktat speciellt och många
gånger har jag varit ut i garaget för att
starta pärlan och döva den värsta abstinensen. Lite grann som en tvåtaktspundare, och nu menade dom att det skulle
vara slut på det goda. Det tog en dag
och vi blev helt klart överbevisade att
tvåtakts-lukten lyste med sin frånvaro.
Moloket och med lite sorg i hjärtat satt
vi där och försökte sammanfatta våra
intryck. Stefan som är en van familjefar
och äkta make såg direkt problemet.
Hur skulle vi kunna få trovärdighet i att vi
hade varit och kört skoter i två dagar. Vid
våran hemkomst skulle vi fortfarande ha
tystnadsplikt angående 2011 års modeller och vi skulle med vår påtvingade tystnad vara dömda i förhand. Lösningen
blev att vi stannade till hos en av Mickes
lappkompisar och körde hans fett bestyckade Ski-Doo Elan ett par rundor. Vi
har också bett generalagenten BRP att
ta fram en speciell tvåtakts-eucologne
för eventuell abstinens. Hur det blir med
det förslaget återstår att se.

Körställningen på MX Z 550 är kanske
som original lite för låg. Men tillhör du
de där lite längre så är du medveten
om att du vill ha en annan styrhöjare i
vilket fall.

Förarmiljön är enkel och förståelig.
Dessutom med analoga pinnar som
visar på hastighet och varvtal. Om
analogt är bra eller dåligt sitter mest i
tycke och smak. Rent informativt spelar
det ju ingen roll.

Låg bensinförbrukning
De utlovade 1,2 liter per mil med den
nya 800 etec motorn låter för bra för att
vara sant, om man jämför med fyrtaktsmaskinerna som ska ha ett ungefärligt
lika medelförbrukning. Men rapporter,
visserligen från en av mekarna hos generalagenten BRP, visar i ett icke vetenskapligt test att han kom ner på 1,4
liter per mil, blandad körning och med
inkörningsmappningen, det vill säga ett
extra fett läge. Motorerna är inställda för
att köras i inkörningsläge i cirka tre tankar innan maskinen ställs in för optimal
prestanda.
800 e-tech är en stor nyhet inom branschen och är till och med så stor att vi
ägnar en hel artikel åt det, med våran
motorguru Alf som författare (sid 28).
Men egentligen är tekniken ingen nyhet för Rotax då dom tidigare köpt båt1-10/11

Möjligheten att justera returen finns på
dämparna KYB Pro 40 R i framvagnen
men inte på KYB Pro 40 i boggien. Ett
litet ynka R är skillnaden.

SC-5 boggien är bra och fungerar utan
större inställningar. Kan upplevas lite
mjuk i originalinställning men klickas
enkelt för lite tuffare inställning. Ger ett
bra skidtryck trots tuffa gaspåslag och
bjuder egentligen inte på några överraskningar.
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MX Z 600 med amerikansk
färgsetup. Det är svårt att
se skillnad på en 600 och en
800 så två olika färgkombinationer skulle ha funnits på
de maskiner som importeras
till Norden.

MX Z 600 är en
busmaskin. Är
du ett fan av
600-maskiner så
vet du vad du har
mellan bena och
den bjuder inte
på några överraskningar.

MX Z 800 skiljer sig väldigt lite i utseende från lillebror 600. En detalj är de
annorlunda luftintagen på 800 som sitter precis bakom rutan. Bra att veta
innan man utmanar någon på
en 2011 års Ski-doo.

motormärket Evinrude och tagit kunnandet därifrån. Evinrude har modeller med
riktigt stora motorer med tekniken Etech, och visst skulle det vara tufft med
en sexcylindrig tvåtaktaktare med 300
hästar i ett MX-Z chassi likadan som sitter i den största Evinruden. Oavsett verkar köpet vara en bra investering inför
nya lanseringar ifrån BRP och vi kanske
åtminstone kan få se en tvåtaktad MachZ med tusen kubik och e-tech.

Nästan samma
Om man bortser från själva motorn är
MX Z 600 och MX Z 800 så gott som
samma maskin förutom tre små detaljer.
MX Z 800 är två kilo tjockare, har en annan placering av luftintaget och har en
åtta istället för en sexa före två stycken
nollor i dekalningen. Faktiskt var det ett
problem när vi skulle provköra maskinerna under ett pressat tidsschema. 800:an
är så pass snäll i början vid gaspådraget
att man lätt kan ta den för att vara en
600:a. Inget märks förrän man kom70

mer upp i varvtal och de utlovade minst
164 hästkrafter gör entré. Att hantera,
svänga, hoppa och göra andra coola
grejor är lika enkelt på en 800:a som
på en 600:a. Men tro nu inte att 800:an
har blivit mesig, eller att den inte kan
hålla uppe imagen att vara skotern för
dom där lite extra tuffa killarna. 800:an
är rå men på ett bra vis och beter sig
bara som en 600:a tills du ger full gas.
Nackdelen har ju tidigare varit att en 800
var svår att bemästra och att man trots
motorfördelen blivit efter dom rappa
600-maskinerna. Nu är det inte längre
någon nackdel alls med 800:n i jämförelse, och den stora frågan är väl om man
är beredd att hosta upp 15000kr till, för
att få mera kubik och extra hästkrafter
på toppen.

ännu en gång kan påpeka att det saknas
möjlighet att ställa returdämpningen bak
på MX Z 600 och MX Z 800. Möjligheten finns att justera returen på piggybackdämparna KYB Pro 40 R fram, men
man fortsätter envist att behålla KYB Pro
40 utan returskruv bak. BRP menar att
ju mindre att skruva på, desto bättre
dämparegenskaper. Ett litet R bakom
beteckningen KYB Pro 40 anger att det
finns en returskruv och faktiskt en dämpare som Lynx har i sin PPS-boggi som
standard. Men gör R:et någon skillnad?
Under de tester som vi gjort är svaret
nej. Men, kostnaden det skulle innebära
att få möjligheten att skruva bort sig, är
nog liten i sammanhanget och det skulle
vara skönt att slippa påpeka det, år efter år.

Dämpning

Fläkt

Genom åren när vi testat maskiner och
påtalat enligt oss missar i konstruktionen har det ofta hänt att det åtgärdats
till nästa år. Lite förvånande är det att vi

Den finns kvar och alla märken utom Arctic Cat har en 550 kubiks fläktkyld maskin. Till skillnad mot sina storebröder
MX Z 600 och MX Z 800 har Ski-doo

550F dubbla förgasare, analoga instrument och en lite enklare dämparsetup.
Men den känns ändå som en riktig skoter och blir riktigt snabb när det blir mera
knixig led och viktskillnaden på 20 kilo
blir till fördel gentemot sina vattenkylda
konkurrenter. Det saknas dock pulver
när leden blir rak och bredvid leden i
djupare snö märks det att man sitter på
motorsvagare maskin. Man kan fråga
sig om modellen överhuvudtaget skulle
finnas om det inte var för att det finns
en crossklass som är öppen för endast
550 fläkt. Men faktum kvarstår. Det är en
billigare maskin som är alldeles ypperlig som första maskin in i vår underbara
värld och vore det inte för slitaget på slidesen skulle man kunna köra den långt
ut på våren utan att behöva oroa sig för
kylningen av motorn.
Ski-Doos MX Z TNT 550F känns
riktigt följsam med sin SC-5 boggi och
bjuder inte på några överraskningar i
vare sig hantering eller påslag. Ibland
kändes den lite mjuk men det beror nog
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I specifikationen anger BRP att MX Z
600 och 800 ska vara svart och vit. Men
dom är ju faktiskt gul också och det
vore trist om maskinerna kom utan sin
ski-doo-gula färg.

600 och 800 är på pricken lika. Det som
skiljer är ett annat luftintag på 800 och
givetvis det som finns under huven.

Sätet på RevXPchassiet som sitter på
MX Z 600 och MX Z 800 är inte för hårt
men samtidigt inte för mjuk. Perfekt avvägning för en bra körupplevelse.

Titta noga på huven för att se om det
står en 6 eller en 8 framför två nollor.
Sen kommer du inte att märka något
förrän du ger full gas. Innan dess är
800:an lika enkel att hantera som en
600:a.

Luftintagen på 800 är annorlunda placerade för att hålla nere ljudnivån. Varför
600 inte har samma lösning är tydligen
på grund av att det inte behövs. Men
när resten på maskinerna är likadant,
varför inte använda det på båda maskinerna?
MX Z 600

MX Z 600 är en ledmaskin men funkar
helt ok i lössnö. Den hade funkat
ännu bättre med en 38mm matta.
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mer på våran bestående vikt sen julbordet än på dämparsetupen. Skulle du nu
mot förmodan väga mina 90 kilo kan det
behövas skruva på fjädrarna lite extra,
alternativt byta till hårdare.

Boggi Woggi
Ännu ett år får vi åka på boggin SC-5 i
alla tre maskinerna och bra är väl det.
SC-5 boggin med sin kopplade boggin fungerar och det är riktigt bekvämt
att förflytta sig på leden från punkt a till
b. Dessutom hjälper kopplingen i boggin att hålla skidorna på backen. Som
tidigare är railen förstärkta och man har
ett fjärde vändhjul. Men det är väl så en
boggi ska vara och någon annan konstruktion vore helt fel. Runt boggin har
Ski-doo valt att sätta en 32 millimeters
Ripsawmatta på samtliga tre maskiner.
Varför dom envisas med att inte utrusta
sina eminenta maskiner med en 38 millimeters matta eller varför inte en 44 millimeters på 800:an, beror alldeles säkert
på att förarna ”over there”, hellre väljer
topphastighet före acceleration och
framkomlighet. Under 2009 levererades
2500 stycken maskiner av märket Skidoo till Skandinavien. Hur svårt kan det
egentligen vara att särbehandla maskinerna som ska levereras hit och åtminstone sätta på en 38 millimeters matta.
Kunde man flyga till månen 1969, kan
man 40 år senare på ett stort företag
och på ett löpande band, kostnadseffektivt fixa detta.

Så här ser en MX Z 600 ACE ut. Kanske det är den maskinen som kommer att ersätta 550:n när den tas ur produktion.

Det går att åka riktigt fort
med en 550 men blir det annat än kurvig led eller att det
blir lite uppför märker man
direkt att det är en motorsvagare maskin.

Utveckla mera
Det känns som om Ski-Doo är något riktigt stort på spåren och enligt BRP så
stoppar det inte med att dom släppt en
800 e-tec. Enligt dom själva fortsätter
jobbet med siktet inställt på mer miljömässiga maskiner med lägre utsläpp
och mindre buller. Ett stort steg är taget
i och med etec-tekniken som erbjuder
både prestanda och låga driftskostnader. ”Off the record” förstod vi att 2012
års maskiner är redan så gott som klara
och att vi ytterligare kommer att få se
små revolutioner. Tills dess får vi hålla
tillgodo med årets line-up, men som vi
ändå tror kommer att skapa bryderi för
BRP’s konkurrenter.

Motor
Typ:
Volym cc:
Borr x slag mm:
Bränslesystem:
Smörjning:
Avgassystem:
Uppgedd effekt:
Start:
Chassi:
Uppgedd torrvikt kg:
Tunnel:
Framvagn:
Fjädring fram:
Fjädringsväg fram:
Boggi:
Dämpare bak:
Dämpare centrum:
Fjädringsväg bak:
Typ av matta cm:
Skidor:
Spårvidd:
Längd/Bredd/Höjd:
Tankvolym:
Oljetankvolym:

Vätskekyld 2-cylindrig 2-takt
594,4/799,5
72x73 / 85x75,7
Direktinsprutning
Elektrisk oljepump

Fläktkyld 2-cylindrig 2-takt
553,4
76x61
Dubbla Förgasare VM-30
Oljeinjektion

114hk/163,9hk
Manuell. Elstart tillbehör
REV-XP™ RS
206/208
Lackerad svart
Dubbla A-armar
KYB Pro 40 R
Ej uppgett
SC-5
KYB Pro 40
KYB Pro 40
Ej uppgett
305,1x38,1x3,18 RipSaw
Pilot 5.7
107,7 cm
2905x1217x1200 mm
40 liter
3,7 liter

52hk
Manuell. Elstart tillbehör
REV-XP™ TNT
186
Aluminium
Dubbla A-armar
HPG Plus
Ej uppgett
SC-5
HPG Plus
HPG Plus
Ej uppgett
305,1x38,1x3,18 Ripsaw
Pilot 5.7
107,7 cm
2905x1217x1210
40 liter
3,7 liter

Cirkapris:
Färg:
Generalagent:

134900kr/149900kr
Vit/Svart
BRP Scandinavia

84 900 kr
Vit/Svart
BRP Scandinavia

Att äga
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Kläder är ett kärt ämne och en förutsättning för att skoterturen ska bli angenäm. Det här är ett
urval av årets snöskoter-kläder från de största tillverkarna.

FOX FX 360
Färger: Grå/Svart
Storlekar: S-XL
Beskrivning: Fox ”top of the
line”- jacka, väder tålig med
cool design. Pris: 2499:-

FOX FX 180
Färger: Ljusblå
Storlekar: S-2XL. Skoterjacka ur ”FOX
Technical Outwear”- serien, funktionell och grym.
Pris: 1999:-

Polaris Tattoo hoodie

Polaris IQ jacka
Färger: Röd/svart eller grå/svart
Storlekar: S-3XL Varm jacka med
urtagbart foder. iPod ficka på ärmen samt vattentäta YKK dragkedjor fram.
Pris: 2949:-
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Färger: Svart
Storlekar: S-XL Snygg damhoodie med dragkedja och
fickor.
Pris: 649:-
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Semi-Vent

Jacka Flake och Byxa Spatter

Färger: Blå/Röd/Vit och Grå/svart
Storlekar: XXS-Giant. Semi-Vent är en proffsoverall
speciellt anpassad för den som rör sig mycket och
behöver ett ventilerande ytterplagg. Overallen är
konstruerad så att materialet ovanför midjan är ventilerande samtidigt som den är helt vattentät i baken
och över axlarna. Materialet heter Crossflow och är
det enda flytmaterialet i världen som fungerar ventilerande och har utmärkt flytförmåga.
Pris: 2 595:-

Färger: Jacka: Svart/Vit och Röd/Vit Byxan: Svart
Storlekar: XS-XXXL. Jacka och byxa med
Scotts eget membran TriPhase, Jacka och
Byxa fodrade. Reflexer . Byxan extra fodrad
i bak och över knän.
Pris: Jacka 1999:- Byxa 1999:-

Skoterjacka Christopher
Färger: Svart med vita detaljer
Storlekar: XS-3XL. Snygg, slitstark unisexjacka med fokus på hållbarhet och
användning. Polyestermaterial med PU
coating för att hålla vind och fukt på utsidan. För jackan inte ska åka upp vid
”aktiva körningar” finns en rem att fästa
runt grenen.
Pris: 1700:-

Rekon jacket
Färger: Svart/röd , Svart/grå,
Svart/blå, Svart/gul
Storlekar: M-XXL. Skal plagg
av mycket hög kvalitet, som
är framtagna för extrema
förhållanden.
Pris: 4395:-

Shield jacka/byxa
Färger: Svart/Vit och Röd/vit
Storlekar: XXS-XXL. Skalplagg med
Scotts eget membram TriPhase för
bästa skydd mot väta och vind. Alla
sömmar är tejpade. Extra ventilation öppningar finns. Jacka och
byxa för lite tuffare aktiv åkning.
Pris: Jacka 2999:- Byxa 2299:-

Comp 5 woman
jacket
Färger: Rosa/grå,Svart
/rosa , Turkos/Svart
Storlekar: S-2XL. Dam
modell av den välkända racing jackan från
Arctiva.
Pris: 2245:-
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Comp RR 5
Färger: Orange/grå, Svart/grå,
svart
Storlekar: S-5XL. Skalplagg framtagna för racing. Anpassad för
användning av ex. Tekvest skydds
väst.
Pris: 2195:-
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STOKES
Färger: Svart/Vit/Grå
Storlekar: S–2XL. Sport- touring
Jacka. Vind- och vattentät. Urtagbart foder. Avtagbar krage.
Kan kopplas samman med
byxa. Ventilationsöppningar.
Reflexer. Reglerbar ärm- och
jackvidd.
Pris: 2 995:-

SEYMOUR
Färger: Svart/Grå & Svart/Röd/Vit
Storlekar: XS–2XL. Sportbyxa Vind- och
vattentät. Kan kopplas samman med
jacka. Ventilationsöppningar. Dragkedja
och spänntamp nertill. Snölås med hake.
Avtagbara hängslen. Isolerande material
vid stuss och knä. Kan kompletteras med
justerbara CE-godkända skydd. Reglerbar
benlängd. Pris: 1 995:-

Sinisalo Backflip
Färger: Svart
Storlekar: XS-XXL. Vind och vattentäta unisexkläder. Ersätter
Blaze
Pris: jacka 2000:-, byxa 1800:-

HALIFAX
Färger: Grå
Storlekar: XS–2XL. Byxa i Poly Tweed/
Ballistic. Vind- och vattentät. Kan kopplas samman med jacka. Snölås. Dragskydd i midjan. Isolerande material vid
stuss och knä. Kan kompletteras med
justerbara CE-godkända skydd
Pris: 1 895:-

Sinisalo Powder
Färger: Svart eller Röd jacka, svarta byxor. Storlekar:
34-44. Vind och vattentäta
tjejkläder Pris: jacka 1500:-,
byxa 1500:-

SNOWHILL
Storlek S–2XL
Färger: Svart/Blå Svart/
Röd. Jacka i Texdura/Ballistic. Vind- och vattentät med
temperaturreglerande foder.
Fodrad med fleece på insida
av krage. Kan kopplas samman med byxa.
Pris: 2 995:-
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Snow People

Verbier

Legend 3-del
Färger: Plaid Blå, Plaid Röd,
Svart Stripe
Storlekar: XS-3XL. Unisex
3-dels set i Base Cordura 600D,
löstagbarhuva snötäta dragkedjor, jacka har löstagbart innerfoder.
Pris: 1 995:-

Sport II
Färger: Svart, Svart/Röd
Storlekar: XS-XXL.Unisex 3-delsset i Base Cordura 600D, löstagbarhuva snötäta dragkedjor, jacka har löstagbart innerfoder.
Pris: 1 995:-

Ride North
Flame
Färger: Svart/Vit
Storlek:S-XXL. 2-delat setVattentät
och andas med Aqua Zero membran,
Förstärkta på utsatta områden, förbered för Leatt nackskydd.
Pris: 2 695:-

Power jacket
Färger: Brun eller svart
Storlekar: Herr S - XXXL. Slitstark
varmfodrad allroundjacka med
avtagbar huva. Många fickor.
Ventilationsblixtlås under armarna. Reflexmärkt. Av 300D polyester med vattentätt andaslaminat.
Pris: 998:- (Setpris vid köp av
Power pants 1496:-)

Power pants
Färger: Svart
Storlekar: Herr S - XXXL, C148154, D96-116. Praktiskt skalbyxa.
Ventilationsblixtlås i sidorna. Två
rymliga benfickor. Justerbar midja och avtagbara hängslen. Reflexmärkt. Av 300D polyester med
vattentätt andaslaminat. Pris:
698:- (Setpris vid köp av Power
jacket1496:-)
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Wolf Clothing
Färger: Svart
Storlekar: S-XXXL. CE-Godkända
skydd i armbågar samt axlar. Det extra halsskyddet kan lätt tas bort när
kvicksilvret når högre. Tyget har ett
membran som gör jackan vattentät.
Justerbara handleder och överarmar.
Stor ficka på nedre delen av ryggpartiet. YKK dragkedjor som är tejpade.
Reflexdetaljer på ett flertal ställen.
Pris: Jacka 3.495:-, Byxa 2.495:-
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Filefjell Jacket
Färger: 12 olika färgkombinationer
Storlekar: Herr: S-XXL och Dam Xs-XL. Filefjelljackan är skaljackan med Bergans karakteristiska och elastiska 3-lagers
DermizaxTMmembran som passar perfekt för den kräsna
extremsportutövaren. Jackan är utrustad med mängder av
funktioner, allt från extra långa ventilations- dragkedjor under ärmarna till avtagbart snölås och ett anatomiska, extra
långt bakparti vilket gör utelivet bekvämare.
Pris: 4 295:-

Arctic Cat Gear by TOBE
Ni har väl inte missat Arctic Cats satsning på en freeride-kollektion designad
av TOBE? Kläderna är heltejpade skalkläder i tre-lagerstyg med grym design,
funktion och passform. De är perfekt anpassade till både atv- och skoterkörning. I år finns jacka och byxa med antingen gröna eller grå detaljer.
Pris: Jacka 2495:-, Byxa 2195:-

Tomahawk Jacka
Färg: Blå
Material Gore Tex
Pris 3995:-

Klimate
Material Gore Tex
Pris Jacka: 3495:- Byxa:
3795:-

Monster Jacka & byxa

Extreme byxa
Material Gore Tex
Pris 3995:1-10/11

Dom är årets nyheter från Castle. I
mjukt soft shell tyg och 2 stegslager
på membransidan ger de ännu bättre skydd mot vind och vatten utan att
bli för instängt. Både jacka och byxan
har urtagbart foder och passar allt ifrån puderåkning till fiske. Färger: Herr:
Svart och Svart/Grå Dam: Vit och svart
Pris: Jacka 3295:- Byxa 3195:-

420D High Tenacity Nylon med mycket
hög slitstyrka, extra förstärkningar med
både Dobby och Airdura. Reissa membran för vatten och vindtäthet. Urtagbart 2,5 oz DuPont ComforMax Classic
foder men även ytterjackan är fodrad
likadant. Vattentäta dragkedjor för ventilation på bröst, under armarna samt
på ryggen. Micro fleece foder i krage
och armmuffar. 3M reflexer. Justering i
midja. Alla sömmar är tejpade. Storlek:
XXS-3XL
Pris: Jacka 2995:- Byxa 2595:-
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Ski-Doo
Färger: Gul/svart
Storlekar: XS-3XL. Skaljackan som är designad i
samarbete med professionella racingförare! Vind
och vattentätt ställ med goda andningsegenskaper,
många ventilationssystem, förseglade sömmar och
med reflexer i alla riktningar. Pris: Jacka 3390:- byxa
2990:-

Denali
Färger: Röd
Storlekar: XS-3XL. Skaljacka för aggressiv körning, fluorescerande röd
färg med reflekterande detaljer av säkerhetsskäl, avtagbar nummerskylt på rygg och tidskortsficka. Vatten och vindtätt med goda andningsegenskaper, många ventilationssystem och tejpade sömmar. Pris: Jacka
2890:- och byxa 2690:-

Holla
Färger: Purple, Black
Storlekar: XS-XL. Heltejpad skaljacka
i rivstark Canvas Nylon. Vattentålighet
10000mm/5000g.
Pris: 2495:-

Miss Blackie
Färger: Svart
Storlekar: XS-2XL. Miss Blackie är säsongens
stora nyhet för den krävande kvinnliga åkaren,
stället är vindtätt, extremt lätt och har goda andningsegenskaper. Stället har löstagbara skydd
och huva, gott om fickor och ventilationssystem.
Pris: Jacka 3290:- och byxa 2690:-

CURVE jacket
Färger: 8 olika färgkombinationer.
Storlekar: S-2XL
Pris: 1690:-

Ballchange
Ballchange

HELIX STORM
Färger: röd, gul,orange
Storlekar: S-2XL
Pris: 2790:-
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Färger: Black
Storlekar: XS-XXL.
Mycket varm och
kraftig Parkas jacka. Heltejpade sömmar. Vattentålighet
10000mm/5000g.
Pris: 2995:-

Färger: Black, Orange,
Turqoise
Storlekar: XS-XXL.
Heltejpad 3-lagers
skaljacka. Löstagbar innerjacka med
tryck. Vattentålighet
10000mm/5000g.
Pris: 3295:-

1-10/11

Tron kan
Med min
försätta berg.
i ögon, piercing
överarm
ZR, jazzskägg
tatuerad
brynet och vara coolast på
mig
trodde jag fjället.

Mitt
skoterintresse
började
tidigt och
jag minns
särskilt en
Ski-Doo
video
-87 där man från
på vatten körde
med en
SS25 målad
i Plusmodelle
ns
färger

Skoterintre
går i arv! Åtminstonsset
e till en av
mina tre döttrar.

“Min

INT

g
nin
ande

69

s led
avien
andin
Sk

RO
EU
30

vien
Vi hittade ett Ramada In i Ocala, en
timme från Gainesville.

Pris:

59

dina

:- 6,

3

/10

Första dagen på SnowShooten brukar bestå av en ordentlig teknisk genomgång hos tillverkarna. Alltid läror
lärorikt och en bra början på fyra hektiska
kördagar.
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Vi landar i Gainesville och inser att dragracingtävlingen Gator Nationals betyder att alla hyrbilar och hotellrum är bokade inom en tiomilsradie. Vi lyckas till
slut hitta en trång mesig barbie-jeep.
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