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X-Plorer 6000 ES & 3000 är för dig som vill utforska. 
Den smala spårvidden och den ledade boggien gör körningen till en fröjd. 

Justerbara coilover stötdämpare gör att du lätt kan justera in maskinen för just din körning. 
Välj mellan den explosiva 2-taktaren i X-Plorer 6000 ES eller den lena 4-taktaren i X-Plorer 3000.

Välkommen till din Arctic Cat handlare på Snöskoterns Dag. 
Besök www.arcticcat.se för att hitta din återförsäljare.
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www.yamaha-motor.se

Nu får du 8000:- i rabatt när du köper     
en ny Viper av 2018-års modell. 

Erbjudandet gäller t o m 30 nov 2017!

X-TX 141 SE

SR Viper X-TX 141 SE SR Viper B-TX 153 LE

New SR Viper 2018

- 3 Cylinder, 4-stroke engine with new ECU mapping
- Lightweight Mountain Steering Spindle
- J Hook handlebars
- Yamaha Mountain Ski
- Adjustable ski Stance 1016-1066 mm
- Heated Mountain seat
- Back Country Track 381x3886x44 mm
- FOX 1.5 Zero QS3 front shocks
- FOX QS3 center & 1.5 Zero QS3 rear shocks

- 3 Cylinder, 4-stroke engine with new ECU mapping
- J Hook handlebars
- Trail seat
- 8 pocket bumper for accessories
- Cargo rack
- Cobra Track 381x3581x41 mm
- Adjustable ski Stance 1067-1092 mm
- FOX Float 3 front shocks
- Aluminium HP gas centre & FOX float 3.



 sledstore.se | info@sledstore.se | 08-509 063 00

RESERVDELAR FÖR 
ALLA SNÖSKOTRAR!

SLEDSTORE.SE - VI HAR ALLT FÖR DIG OCH DIN SKOTER

199 kr

599 kr

Tunnelväska Sledstore Herdalia 21L
Tunnelväskan Herdalia är bland det 
bästa vi tagit fram. Den har en volym på 
hela 21L, vilket borde räcka för att täcka 
de flesta behov. Konstruktionen är rejäl, 
tyget är vattenavvisande och insidan är 
vadderad för att dina grejor ska hållas i 
gott skick.

2-Taktsolja Helsyntetisk A9 Snowmobile 12-PACK (12x1L)
Köp fler, spara mer! Mycket bra helsyntetisk tvåtaktsolja som speciellt anpas-
sats för snöskotrar och minusgrader. Den här oljan är speciellt framtagen för 
att ge bästa möjliga motorskydd vid låga temperaturer. Den har både goda 
smörjegenskaper och slitageminskande egenskaper, samtidigt som den ger låg 
rökutveckling och svag lukt. En riktigt bra olja för din tvåtaktsmotor helt enkelt. 

399 kr

1 548 kr
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FRAKTFRITT
ÖVER 1000KR

ÖPPET KÖP I 
60 DAGAR

SNABBA 
LEVERANSER

LÄGSTA PRIS 
GARANTI

GRATIS 
STORLEKSBYTEN

SLEDSTORE.SE – Över 5 miljoner produkter i webshopen, levereras inom 2-5 dagar!

Våra kunder älskar oss!

Vi har massor av positiva omdömen

Våra kunder älskar oss!

Vi har massor av positiva omdömen NYHET!

-60%

12-PACK!

-61%

www.facebook.com/sledstore.se

www.instagram.com/sledstore.se

Följ oss!
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Lössnöhysterin har spritt sig i lan-
det som en löpeld. Nu är det inte 
bara unga killar med huvtröja som 

kör långa maskiner med höga kammar. 
Tydligen har tjejerna hittat denna fantas-
tiskt roliga typ av körning också. Men 
tro nu inte för en enda sekund att dessa 
brudar är några posörer som lånat en 
maskin för någon enstaka helg i snön. 
Nejdå, många av dessa tjejer är helt 
på riktigt och har hittat hem i och med 
detta intresse. Appropå posörer. Har 
aldrig fattat grejen med en tjej som har 
bikini, plutar med läpparna och poserar 
på en snöskoter mitt i smällkalla vintern 
och i och med denna hobby har mas-
sor av följare på Instagram och till och 
med sponsorer som förser dom med 
prylar. För att? Dom har bikini och läp-
par? Denna oförståelse från min sida 
har antingen att göra med min ålder eller 
mer troligt min fi xa idé att klä mig rätt på 
vintern. Har vi inte kommit längre i vår ut-
veckling och strävan mot jämlikhet än att 
just denna företeelse på något sätt kan 
uppfattas som lockande? När jag till och 
med ser att personen bakom en av våra 
generalagenters offi ciella instagramkon-
ton ivrigt trycker på gillaknappen när en 
av dessa bikinitjejer poserar på sin snö-
skoter, tar jag mig för pannan och suck-
ar högt och uppgivet. Men kanske den-
na företeelse mer är en återspegling av 
vår samtid eller till och med vår branch i 
stort, eller? Helt ärligt. Bikiniöverdel och 
snöskoteråkning går helt bort i min värld, 
men som så många gånger förr. Smaken 
är delad och det enda vi kan hoppas på 
är att de inte förfryser lökarna i jakten på 
uppskattning och likes. 

Ska man sponsra och gilla snygga tje-
jer som får uppmärksamhet av det mot-
satta könet så fi nns det fullt påklädda 
och kompetenta sådana inom skoter-
crossen. Eller varför inte Watercrossen 
där man för övrigt aldrig kör i bikini? Ska 
väl tillägga att det är upp till var och en 
att visa sig halvnaken och på så sätt få 
den där efterlängtade uppskattningen 
som vi alla vill ha. Jag bara refl ekterar 
över att detta på något sätt kan uppfat-
tas som positivt av oss andra med klä-
der och någonting som till och med en 
generalagent med förtjusning uppskat-
tar, stöttar och gillar. Skärpning för fan. 
Bara en tanke. 

Gubbar & Kärringar
Mitt i allt detta så har vi ju gubbarna och 
för den del också kärringarna som nått 

KÅSERI

den aktningsvärda åldern av låt oss säga 
35+. Jag tackar gudarna för att dessa 
rynkiga skoteråkare inte fått för sig att 
ta av sig kläderna i jakt på fl er följare på 
Instagram.  Jag vet inte var gränsen går 
för att bli gubbe eller kärring, men den är 
lägre än vad vi äldre inbillar oss i alla fall. 

Dessa gubbar och kärringar går in för 
lössnöåkningen precis lika hårt som de 
yngre och tillbringar åtskilliga timmar i bil 
för att få köra en bråkdel (om man räknar 
tidsmässigt) så mycket snöskoter. Alla 
lägger enorma pengar på det hela och 
jag har märkt att framför allt gubbarna 
går all in då det gäller att leva som man 
lär. Pickuper och täckta vagnar för halv-
miljonen är ingen ovanlig syn på väg upp 
mot snön. Kvinnorna verkar än så länge 
ha sansat sig och tänker på resten av fa-
miljens välmående också då de kanske 
bara unnar sig en snöskoter.  

Jag känner en hel drös av dessa äldre 
män och kvinnor som verkligen lever 

skoteråkning fullt ut. Alla på sitt egna 
speciella sätt. Mycket handlar om att 
umgås i grupp och jag vet mycket väl 
att det inte bara är själva skoteråkningen 
som lockar. Allt runt omkring är minst 
lika viktigt. 

Följande scenarion är 
tveklöst en bidragande 
faktor. 

Du har jobbat hårt hela vecka. Du 
har samtidigt hållit kontakten med dina 
skoterpolare på diverse sociala me-
dier och noga dragit upp planerna för 
helgen. Fredagen kommer och du har 
lastat, packat och surrat före lunch bara 
för att lagom till kvällningen svänga in 
på parkeringen till fjällstugan, hotellet, 
vandrarhemmet, husvagnscampingen 
eller lägergården. Du parkerar bilen, 
checkar in lite snabbt och småspringer 
sen ner till baren där alla samlats bara 
för att få sjunka ner i en fotölj bredvid 

polarna. Håll i er nu. Du greppar en näve 
jordnötter och tar en klunk av den där 
kalla ölen, rosévinet eller läsken och du 
skakar av dig alla veckans problem, för 
imorgon ska det åkas skoter. Kvällen 
och middagen blir kanske lite sen, men 
det spelar ingen roll eftersom du njuter 
av varje sekund. 

Just precis denna känsla driver många 
är jag helt övertygad om. 

Oavsett om man är kille, tjej, gubbe 
eller kärring med eller utan bikini. Vi har 
alla vårt alldeles egna sätt att njuta av 
skoteråkningen med snöskotern som 
den gemensamma nämnaren. Fortsätt 
på inslagen bana. Ni är helt rätt ute, så-
vida ni är påklädda och anständiga.

Björn ”Plutet” Friström
Med förhoppningar om 
likes och uppskattning!
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Creating comfort in chaos is our ultimate challenge. 
From early light to late nights, the KLIM non-insulated 
line was born to help us to ride harder and longer in 
the most aggressive terrain. Today, we overheat 
less, move easier and ride more in the most 
durable outerwear ever created.

#KLIMLIFE KLIM.COM

VA L D E Z  PA R K A

KLIM Valdez 210x 297_EN.indd   1 07.09.17   09:58



Snöskoterbranschen har nått en 
skapligt hög lägstanivå, vilket 
gör att det fi nns ytterst få snö-

skotrar som är direkt dåliga. Det gäller 
bara att välja rätt. Du som slutkund har 
alltså ett egenansvar då det gäller att 
hitta just den maskintyp som just du vill 
ha, och behöver. Vi på SnowRider får 
emellanåt skit från en del läsare som 
tycker att vi sågar alldeles för få snö-
skotrar och är för positiva i våra bedöm-
ningar. Jag håller inte med det minsta. I 
dagsläget fi nns det ingen anledning att 
såga någon maskin vid fotknölarna men 
däremot upplysa er om diverse för- och 
nackdelar. De maskiner vi skriver om nu 
till detta nummer, har vi inte testat mot 
varandra utan bara provkört i USA och 
Finland i våras. Vissa av dessa maskiner 
har vid dessa tillfällen varit rena rama 
prototyperna vilket gör det omöjligt att 
utvärdera dessa i en jämförelsetest då 

de inte varit produktionsfärdiga. Se istäl-
let detta som en liten hint om vad som 
komma skall denna vinter. Skulle något 
snöskotermedia på något sätt göra jäm-
förelsetester dessa förserie-snöskotrar 
emellan så kan ni ta detta med en nypa 
salt då det helt enkelt väldigt sällan är 
helt relevant. 
Många av de maskiner vi kört genom 
åren är fortfarande i någon form av pro-
totypstadie under våren, samtidigt som 
en del andra är helt färdiga för tillverk-
ning. 
Vi vet aldrig säkert i vilket stadie en viss 
provkörningsmaskin befi nner sig, och är 
därför ytterst försiktiga med vad vi tycker 
om dess köregenskaper. Vi jämför där-
för dom sällan mot varandra utan riktar 
in oss på vad som är nytt och vilken 
betydelse det har för maskinen i fråga. 
Till detta nummer ska vi titta lite närmare 
på årets halvlånga maskiner. Crossover, 

En hybridmaskin ska klara av många sysslor och samtidigt 
vara bäst på en specifi k slags uppgift. Det gäller alltså att 
veta vad man vill samtidigt som man ska ha koll på vad 
respektive maskin har att erbjuda. Det här är i alla fall de 
hetaste nyheterna 2018. 

Av: Björn
Foto: Den där klockar

Backcountry, Hybrider ja kalla dom vad 
du vill. 

Här kommer i alla fall Hybrid-nyheter-
na som du kan vänta dig då det gäller 
kommande säsong.

Hur ser du ut egentligen?
Okej, vänta ett tag. Låt oss först och 
främst ställa oss frågan. Hur ser den 
typiske hybridköparen ut? Mitt svar är 
att det inte fi nns en typisk hybridköpare 
eftersom det är just själva grejen med 
den här snöskotertypen. Den ska passa 
massor av olika snöskoteråkare och alla 
dess speciella behov. Av just denna an-
ledning fi nns det en uppsjö av olika hy-
bridmaskiner som alla har just sin speci-
alinriktning med allt vad det innebär. 

I detta segment hittar du snöskotrar 
som lämpar sig till led, lössnö, viss 
touring och långkörningar. Beroende 
på vilket märke och modell du hittar 

så lämpar den sig mer eller mindre för 
olika användningsområden då det gäl-
ler egentligen all slags skoterkörning 
om man då utesluter rent arbete där jag 
också inkluderar pulkadragning. Visst 
kan du dra en pulka på en led med en 
hybrid, men ska du ut i lösare material 
så kan jag där rekommendera en arbe-
tande bredbandare. 

Tittar vi på hybridsegmentet idag så 
hittar vi maskiner från 137 till 155 tum. 
155 tum får betraktas som en relativt 
lång hybrid, samtidigt som jag tycker 
att den är ytterst lämplig, framförallt då 
man kanske prioriterar sin lössnökörning 
framför att pumpa led i full rulle. Gillar du 
övervägande ledkörning så kanske det 
är en kortare maskin (typ 144 tum) som 
då passar bättre för ändamålet. 
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IT’S IN 
 YOUR DNA

© 2017 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). ®, ™ och BRP-logotypen är varumärken som tillhör BRP eller dess dotterbolag.

xtrim
2018

xtrim re har en kraftfull Rotax 850 E-TEC-motor, 
fjädring i toppklass och nytt Radien-chassi som 
garan terar perfekta köregenskaper. Den har dessutom  
en egenskap som särskiljer den från andra snöskotrar 
i den här kategorin: en fantastisk körglädje!

Läs mer på brplynx.com

xtrim re
850 E-TEC

What matters is
What’s next.

VÅ R N ÄS TA CROSSOV ER.  DI T T N ÄS TA ÄV EN T Y R.

© 2017 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). 
®, ™ och BRP-logotypen är varumärken som tillhör BRP eller dess 

dotterbolag. 1Observerad HK uppmätt på internt dynotest under 
optimala förhållanden för tvåtaktsmotorer. Kör alltid på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Ski-Doo® Renegade® Backcountry™. Nu med det smala REV® Gen4-chassit för 
överlägsen följsamhet i kurvor och boondocking, samt den ultra-responsiva 
Rotax® 850 E-TEC®, branschens mest kraftfulla 2-taktsmotor1. Plus ny 
Cmotion™-bakfjädring – vår första riktiga crossoverfjädring för prestanda på 
både tuffa leder och i djupt puder. That’s what’s next in crossovers. What’s 
next for you? Läs mer på ski-doo.com



Känner du dig lite vild och galen? 
Vågar du prova något nytt? Då 
är det faktiskt på tiden att du 

höjer blicken och tittar lite extra på vad 
Arctic Cat har att erbjuda då det gäller 
maskiner som är tänkta att passa för ett 
mångsidigt användande. På något sätt 
så har detta märke hamnat lite i skym-
undan vilket inte känns rättvist på något 
sätt. Visst. Arctic går sin egen väg, men 
är samtidigt välorienterade i vart dom är 
på väg, och framför allt, de vet varför de 
gör saker på ett visst sätt. Personligen 
gillar jag Arctics i vissa fall bångstyriga 
maskiner, som efter ett tag känns med-
görliga, och framför allt roliga. Samtidigt 
är dom driftsäkra och robusta då de inte 
riktigt hängt på det där lättviktskriget, 
av en enda anledning. "De ska tålas 
att användas”, om jag ska citera en av 
konstruktörerna bakom deras sportigare 
maskiner. 

Det har hänt en del då det gäller Arc-
tic Cats utbud till 2018 och naturligtvis 
också i Hybridsegmentet. Vi kan förenk-
la detta segment litegrann och påstå att 
det fi nns två olika maskiner i och med 
modellerna X-Plorer och Highcountry. 
Dessa två har i sin tur fl ertalet motoral-
ternativ som ger respektive modell helt 
olika användningsområden, prestanda 
och köregenskaper. Vi tar och reder ut 
begreppen och börjar med den lite udda 
X-Plorern. 

X-Plorer
På något sätt får namnet X-Plorer mig 
att tänka på min barndom och då det lo-
kala fyllot i Mora som satt lite här och var 
med sin Puch Montana och sin krycka. 
Han drack alltid ur en vikingaskepps-
försedd fl aska med detta namn, om än 
med en annan stavning. Vad detta har 
att göra med nyheten från Arctic Cat 
har jag ingen aning om, men just detta 
minne ploppade upp i mitt huvud då jag 
läste namnet X-Plorer. Den för året helt 
nya X-Plorer fi nns med två stycken olika 
motoralternativ i och med den fi na 600 
C-TEK2 motorn på dryga 125 hästar 
och den lugnare 700-kubiks fyrtaktsmo-
torn på 65 diton. Beroende på vilket mo-
toralternativ du väljer så får du två helt 
olika maskiner med olika förutsättningar. 
Denna pigga tvåtaktsmotor har visat sig 
vara riktigt trevlig och ger X-Plorern den 
kraft och de fartresurser den behöver 
vilket i sin tur gör den busig och inbju-
der till viss lek. Känner du att du vill ta 
det lite lugnare så kanske fyrtaktaren 
med dryga hälften av kusarna under 
huven är något för dig. Den lugnare 
fyrtaktaren har också en fl äktassisterad 
vattenkylare som hjälper till att hålla mo-

Här har ni den mytomspunna 800 motorn som morrar och 
känns elakare än det mesta på marknaden. Vi har inte 

bromsat den än, men den ger säkerligen ifrån sig liknande 
effektsiffror som sina konkurrenter. Hela setupen runt den-
na kraftkälla gör däremot att en Arctic alltid känns livligare 

och mer levande än allt annat på marknaden. 

X-Plorer är en trevlig maskin som 
fi nns med fi n fyrtaktare eller pigg 
600 kubiks tvåtaktare. Det här är 
en vettig utforskare som har en 
välförtjänt plats i Arctic Cats sor-
timent. 

12
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tortempen nere vid hårt underlag vilket 
kan vara något att ta i beaktande. Till 
skillnad från Highcountrymodellerna så 
baseras X-Plorern på Pro-Tourchassit 
och har inte mycket gemensamt med sin 
klasskompis. Med en kamhöjd på dryga 
43 millimeter och en mattlängd på 154 
tum så får vi betrakta X-Plorern som ett 
multifordon som inte sticker ut på något 
sätt och klarar sig skapligt både i snön 
och på leden. Det som däremot förvånar 
är variationen då det gäller framvagnen 
som är justerbar. Vad sägs om ett juste-
ringsspann från 36 till 42 tum? För den 
oinvigde kan vi berätta att bred framvagn 
(ja 42 tum är ganska brett) ger en stabil 
maskin på leden samtidigt som 36 tum 
(ja 36 tum är ganska smalt) ger maski-
nen bra svängegenskaper i snön. Du 
justerar framvagnen lätt genom att flytta 
en distans på skidans infästning. Enkelt 
och genialt. Min erfarenhet säger att du 
hittar en bra inställning som du vänjer 
dig vid, det är alltså sällan man justerar 
framvagnen i fält.

Vem vill då ha en X-Plorer? I mina 
ögon så är det här en multimaskin i dess 
rätta bemärkelse och den här snösko-
tern klarar av det mesta utan att vara 
bäst på någonting. Stötdämperiet är väl 
avvägt för användningsområdet och kan 
väl beskrivas som mjukt och följsamt. 

Vi kan väl säga att X-Plorern är väl 
namngiven då detta är en perfekt utfors-
karmaskin som trivs skapligt i många 
olika miljöer. 

Personligen hade jag valt X-Plorer 
6000 då den är pigg och lite roligare än 
den lite tröttare fyrtaktaren. Men, räkna 
inte bort X-Plorer 3000 för det. Den 
lugna fina fyrtakts-motorn ger vissa be-
gränsade fartresurser, men är samtidigt 
trevlig för just denna egenskap vilket jag 
inbillar mig att vissa av er kan uppskatta. 
Oavsett motorval så tror jag att ni kom-
mer att fatta grejen med en X-plorer. 

High Country
Nu tittar vi på High Country modellerna 
som också de skiljer sig avsevärt från 
varandra samtidigt som de också skil-
jer sig från M-modellerna även om de 
för ögat ser likadana ut. High Country 
baseras på Pro Climb Chassit och inte 
Ascender Chassit som M-modellerna 
gör. High Country är menad för ett bre-
dare användningsområde och i detta 
område kan du sedan beroende på 
vilken modell du väljer, precisera öns-
kemålet. 

Störst och starkast är såklart 9000 
Turbo 153” LTD-modellen, sen kommer 
8000 153” LTD ES, och sist 6000 141” 
ES. 

Jag vill höja ett varningens finger sam-
tidigt som jag också passar på att pu-
scha lite för 9000-turbon. Den är tung, 
kraftig och faktiskt riktigt rolig då den 
har fartresurser som slår det mesta. En 
del gillar detta, en del inte. Den har en 
trecylindrig turboassisterad Yamahamo-
tor under huven vilket den insatta sko-
teråkaren har vett att uppskatta. Enligt 
mig så är det här en maskin som kanske 
ska leva mestadels av sitt liv på leden, 
men samtidigt så kan den väl inkörda 
föraren svänga ut i pudret vad det lider. 
En del fyrtaktspiloter har gett sig fan på 
att tämja den här besten och gjort detta 
med bravur. Jag hade nog meckat dit 
skidorna på bredaste läget och gett de 
som vågat sticka upp en rejäl match på 
leden, då de närapå 200 kusarna är rik-
tigt användbara just där. 

Vill du ut i snön så är det High Country 
8000 eller 6000 du ska titta närmare på. 

8000 heter LTD (Limited) och ES (Elec-
tric Start) och är en nyhet för i år. Den 
har först och främst en ny motor under 
huven som under våra körningar i våras 
visat sig vara riktigt vass och underhål-
lande. Den här maskinen kan du an-
tingen använda som en ledraket eller ha 
utanför leden. Den klarar båda uppgif-
terna bra, mycket på grund av den vassa 
och trevliga motorn som jag vet att du 
kommer att gilla. Bli inte förskräckt av att 
din nya Arctic kan kännas lite motsträvig 
de första milen, den spelar bara svårflör-
tad. Skit i denna känsla och kör. Inom 
en snar framtid har hon bjudit till och ni 
kommer att finna varandra, även om det 
inte känns så i början. Inkörningsperio-
den är längre ju större motor det sitter 
i dessa maskiner. Detta gör att den fina 
High Country 600 141 ES (som ni har 
lärt er nu står ES för Electric Start) är 
den snällaste i gänget, utan att på något 

Skulle du vilja ha det där lilla extra så 
finns ju alltid möjligheten att köra över-

laddat i och med High Country 9000 Tur-
bo 153” LTD. 

Vi vet att det kan vara lite halvs-
vårt att navigera bland alla modeller 
som finns. Kolla i tidningshyllan efter 
Skoterguiden. Där hittar du alla siffror 
och tekniska uppgifter gällande alla 
2018 års modeller. 
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Pris & Färg 
Arctic Cat XF 6000 141 High Country ES
Cirkapris: 139 900:-
Färg: Grå / Orange

Arctic Cat XF 9000 153 High Country 
Turbo Ltd
Cirkapris: 164 900:-
Färg: Svart / Grön

XF 8000 153 High Country Ltd ES
Cirkapris: 153 900:-
Färg: Svart / Grön

sätt kännas slö. Även 600:an kan vara 
lite motsträvig i början, men som sagt. 
Skit i det. Känslan kommer som ett brev 
på posten när du lagt några timmar 
på den. Stötdämperiet på Turbon och 
800:n är mer påkostat och där hittar du 
bland annat de trevliga QS-3 dämparna 
som istället för 78 inställningsmöjlighe-
ter har tre. Mjuk mellan hård. Jag lovar 
att detta räcker för dig. Hedersord. 

HC 6000 och de båda X-Plorer mo-
dellerna har de enklare ACT IFP-däm-
parna. Mitt råd till dig är att du ska våga 
prova en Arctic Cat.

2018
SNOWMOBILE

www.jofama.se
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Camso´s helt nya bandsats - ATV R4S. En året runt ATV bandsats, designad för 
nöje! Oavsett när du vill använda den - isfiske, jakt, jordbruk, ta dig till stugan är 
ATV R4S den perfekta bandsatsen som tar dig till plaster du inte nått tidigare, 
oavsett underlag! För prisuppgifter, kontakta din lokala handlare!

ATV R4S



Jag ska inte påstå att Ski-Doo upp-
fann hybridklassen, men de är med 
i matchen och har alltid levererat 

lämpliga allroundmaskiner som ska 
passa till all slags körning. Renegade 
heter modellen i grund och botten som 
Ski-Doo tycker att du ska sitta på när du 
vill göra allt möjligt. Tilläggsnamnen efter 
Renegade skvallrar om utrustningsnivå 
eller specialinriktning i vanlig ordning. 
Du som Renegade-kund ska grotta ner 
dig i alla specifi kationer för att bilda dig 
en egen uppfattning om vad du vill ha ut 
av just din hybrid från Ski-Doo. Det fi nns 
några stycken Renegades att välja mel-
lan, alla med sitt egna namn, specifi ka-
tion och motortyp.  Du har att välja mel-
lan Backcountry, Backcountry X, X-RS, 
X, Adrenaline och Sport. Nyast och 
fränast är helt klart Renegade X-RS och 
Backcountry X som är baserade på det 
nyare REV Gen 4-chassit, med allt vad 
det innebär. Jag kan förstå att det hela 
är förvirrande. Jag råder dig till att kolla 
längden, kamhöjd, stötdämperi, fram-
vagn, boggi och motoralternativ innan 
du matchar detta mot priset. Allt för att 
få till mixen som kanske just passar dig. 

Alla årets Renegades har en sak ge-
mensamt och det är att de är extremt 
lättkörda vilket alltid uppskattas, framför 
allt i en ny relation. 

Vad är nytt?
Vi riktar in oss på Renegade Backcoun-
try X och X-RS som är till utseendet 
ganska lika, men skiljer sig åt på fl era 
punkter. För det första så kan vi väl ändå 
påstå att X-RS:en är en sportigare ma-
skin med ett fullt justerbart stötdämperi 
som backar upp det påståendet. Den 
har samma spårvidd (107 cm) som en 
ledmaskin och är jämförelsevis med sina 
137 tum (40 mm kammar) lite kortare 
mot X:ens 146 tum (51 mm kammar). 
Det är här du ställer dig frågan angåen-
de vad du vill ha för en slags maskin. Jag 
inbillar mig att fl ertalet kommer att välja 
den mer djupsnöorienterade Backcoun-
try X:en även om den har lite mjukare 
dämperi. Eller kanske just därför. X:en är 
längre och smalare (justerbar framvagn 
mellan 97-102 cm) samtidigt som den 
också har den lössnövänligare cMotion-
boggin mot X-RS:ens rMotionboggie. Vi 
kan egentligen säga att X-RS:en är en 
längre ledmaskin samtidigt som X:en är 
en kortare lössnömaskin för att förenkla 
det hela. X-RS:en har också en något 
framfl yttad förarposition i och med att 
styrstången har en annan vinkel. Helt 
i linje med X-RS:ens tilltänkta använd-
ningsområde, nämligen att köras hårt på 
led, med vissa avstick i snön. 

16
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Det är ett yvigt gäng med samma namn i Ski-Doos sortiment. Det finns ett gäng Renegades i skiftande prisklass. 

Renegade Backcountry X är den mer lössnöorienterade av de två med det nya REV Gen-4 chassit. 

Hela vitsen med en Hybrid är ju att 
man ska kunna köra riktigt fort på 

leden med dom samtidigt som de inte 
ska vara helt oävna i snön. Alla Ren-

egades kan det där utan problem. 

17
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Ski-Doo Renegade Backcountry 600 
H.O. E-TEC
Cirkapris: 129 900:-
Färg: Svart

Ski-Doo Renegade Sport 600 ACE
Cirkapris: 99 900:- 
Färg: Orange-Vit

Ski-Doo Renegade Adrenaline 900
ACE
Cirkapris: 128 900:- 
Färg: Svart

Ski-Doo Renegade Sport 600 ACE
Cirkapris: 99 900:- 
Färg: Orange-Vit

Ski-Doo Renegade Backcountry X 850 
E-TEC
Cirkapris: 152 900:-
Färg: Blå

Ski-Doo Renegade X-RS 850 E-TEC
Cirkapris: 161 900:-
Färg: Svart (Silver-Grön spring only)

Ski-Doo Renegade X 1200 4-TEC
Cirkapris: 143 900:- 
Färg: Svart

The new waterproof and breathable  

RUKKA GORE-TEX RIDING OUTFITS  

WWW.SINISALO.COM • WWW.FACEBOOK.COM/SINISALOMOTORSPORT

<<< DEALER INFO AT >>>
WWW.RUKKA.COM/MOTORSPORT • WWW.FACEBOOK.COM/RUKKAMOTORSPORT

THE NEW POWDER-X FREERIDE
LIGHTWEIGHT AND BREATHABLE SHELL OUTFIT FOR ROUGH RIDES

<<< RELAXED FITTING AND STYLISH COLOUR COMBINATIONS

SVANTE
GORE-TEX JACKET AND TROUSERS 

180/120 G WAD

SIVI
GORE-TEX JACKET AND TROUSERS 
FOR LADIES, 180/120 G WAD

THE NEW COLLECTION IN STORES NOW

THE NEWTHE NEW<<< >>>

Sporty and stylish riding outfits for every weather

Pris & Färg
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2016 mission x jacket

Ready
to ride

DURABLE POLYESTER SHELL WITH ACMT™, 

HYDRX PRO™ DUAL MOISTURE SHIELD 

AND REMOVABLE INSULATED LINER FOR A 

VERSATILE JACKET READY TO TACKLE THE 

ELEMENTS. 

FXRRACING.COM



Du behöver inte alls köpa en 850 för att hänga 
med på leden. Faktum är att de fl esta skulle må 
bättre av att köra en 600-kubikare. Men så fort 
man kommer ut i snön så vill man ofta ha alla ef-
fekt som kan erbjudas. 

Jag gillar tvåtakts 600:or det ska jag inte sticka under stol med. Men jag 
måste också påminna er om att Xtrim SC fi nns med 900 ACE-motorn 
vilket faktiskt är en positiv överraskning. Visst saknar den lite effekt, men 
det tar den igen med sin trevlighet. Det här är en maskin för er som tar 
det lite lugnare. Men bara lite lugnare. 

20
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Lynx har verkligen förnyat och för-
verkligat sitt sortiment med bibe-
hållen positiv identitet i och med 

sitt nya Radienchassie. Det råder inget 
tvivel om att du sitter på en Lynx även om 
man delar relativt många konstruktions-
lösningar och delar med Ski-Doo. Lynx 
är Lynx och Ski-Doo är Ski-doo skulle 
man kunna säga om man vill vara tydlig. 
Denna balansgång är inte den lättaste 
att hålla om man skulle vara oengage-
rad, men just denna egenskap finns det 
inte ens ett ord för i Finland. Här håller 
man fanan högt och det lyser igenom att 
man fortfarande jobbar på Lynx och inte 
på Ski-Doo. Jag kan inte på något annat 
sätt förklara att man år efter år levere-
rar ”egna” maskiner från Lynx, samtidigt 
som man ”tvingas” använda en stor del 
av den gemensamma teknologin BRP 
har i huset. Man gör alltså det bästa av 
situationen och håll med om att Lynx och 
Ski-Doo är två helt olika varumärken och 
snöskotrar. Precis som det är tänkt. 

Enormt utbud
Utbudet är enormt då det gäller hybrid-
maskiner om man ska gå efter vad Lynx 
tycker passar in i denna kategori. Lynx 
har placerat ett helt gäng bredbandare 
här tillsammans med de i våra ögon 
mer självklara Xtrim-modellerna. Vi in-
riktar oss på de senare och kan för att 
förenkla det hela säga att vi här liksom i 
Ski-Doos sortiment hittar två olika gene-
rationer av hybrider. Ny för i år är Xtrim 
RE 850 E-TEC som baserats på det nya 
Radienchassit medan övriga  Xtrimare 
baseras på det äldre REX2 chassit. Då 
andra tillverkare är luddiga och oklara 
angående vad respektive modell är äm-
nad för så är Lynx väldigt tydliga i sin be-
skrivning vilket jag tror är nyckeln till att 
styra in kunden till rätt maskin. I denna 
djungel så är nämligen just detta det 
viktigaste när man ska sälja och köpa 
en snöskoter. Jag har sagt det förut och 
jag säger det igen. Det finns inga dåliga 
snöskotrar idag. Du kan däremot köpa 
fel maskin.

Xtrim 600 Ace (2 cyl 4-takt) är i vanlig 
ordning en mild rackare som helt klart 
har sina begränsningar både motormäs-
sigt, men också på stötdämparsidan. 
Lynx väljer med all rätt att säga att den 
är kalibrerad för komfort. Jag ska inte 
dissa denna maskin utan snarare rekom-
mendera dig som är nybörjare att kolla 
lite extra på den här snöskotern. Den är 
silkeslen i sin gång och känns som en 
rullande spargris eftersom den drar lite 
soppa samtidigt som den är bra prisad. 
Vill du ha värre prylar under huven och 
på stötdämperisidan så ska du kolla på  

Xtrim SC. Denna maskin finns både som 
900 ACE (3 cyl 4-takt) och 600 E-TEC 
(2 cyl 2-takt). 

Jag ska inte påstå att en 900 ACE 
har ett överflöd av effekt, men faktum är 
att den är tillräcklig till en viss nivå och 
är samtidigt extremt trevlig, vettig och 
snål. Jag vet flera 900-Aceägare är ex-
tremt nöjda med denna motorkombina-
tion och jag ska inte ta ifrån dom detta.  
Vill du ha ännu mer att åka med så är 
det 600-an du ska titta på. Den är fullt 
tillräcklig för de flesta utan att vara över-
motoriserad. Lynx har valt att kalla denna 
kalibreringen på dessa två  för ”sportig 
ledkörning”. 

Vill du dundra led så är det Xtrim RE 
(600 E-TEC) som gäller eftersom den 
har ett fullvuxet stötdämperi och därmed 
mer än väl lever upp till Lynx namn på 
kalibreringen som benämns som ”En-
duro”. 

Beställ
Xtrim 850 E-TEC är utan tvekan årets 
nyhet och ett av de hetare valen i denna 
kategori, oavsett märke. Den här läm-
par sig enligt Lynx för ”hård lössnökör-
ning” och vi kan gå med på detta utan 
några som helst invändningar. Här sitter 
det KYB 40 i framvagnen och KYB 46 
HLCR i boggin vilket verkligen under-
stryker att det här är en maskin som är 
med på noterna när man håller stumt. 
Radienchassit ser tillsammans med 
den nya plasten till att hela maskinen 
är smalare och halare i snön vilket ska 
underlätta vid nedlägg och sidehilling. 
Den är också märkbart lättare än mot-
svarande fjolårsmodell. Nya RE är enligt 
Lynx byggd för att vara hårdast i klas-
sen och i och med detta så ska den vara 
övermotoriserad, i kortaste laget med ett 
sjujäkla stötdämperi. Den här maskinen 
ska köras på bakaxeln i snön och ta vil-
ket gupp och vilken landning som helst. 
Maskinen är slimmad både då det gäl-
ler yttermåtten men också då det gäller 
förarmiljön så som dyna, tank och fot-
brädor. Den känns rymlig och verkligen 
optimerad. 

Har du tillfälle att testa en RE, gör det. 
Eller varför inte ta mig på orden och till 
och med beställa en. 

Pris & Färg 
Lynx Xtrim 600 ACE
Cirkapris: 99 900:- 
Färg: Vit-Röd-Svart

Lynx Xtrim RE 600 E-TEC
Cirkapris: 138 900:- 
Färg: Svart

Lynx Xtrim SC 600 E-TEC / 900 ACE
Cirkapris: 127 900:- / 125 900:-
Färg: Vit-Röd-Svart

Lynx Xtrim RE 850 E-TEC
Cirkapris: 156 900:- 
Färg: Svart

Känner du för en övermotoriserad, lite för 
kort lössnömaskin och en lite för lång le-
dracer som går på bakaxeln när du vill. Vill 
du vara hårdast i snön? Kolla lite närmare 
på Lynx och då i första hand på Xtrim RE 
850 E-TEC. 
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Jag inbillar mig att du oftast redan vet 
att du vill ha just en Yamaha innan 
du går in i en Yamahabutik. Du vet 

vad du kan förvänta dig och kräva. Jag 
ska inte påstå att medelåldern är högre 
hos en Yamahaköpare, men det känns 
så, men jag har inga som helst belägg 
för denna känsla. Då Yamahas modeller 
uteslutande är av fyrtaktsmodell (ja, jag 
vet att Vikingen fi nns som tvåtakt) så blir 
dom lite högre prisade eftersom motor-
typen i sig är dyrare att tillverka. Men ska 
jag återigen återkomma till min känsla så 
känns det som att en Yamahaägare har 
sin maskin lite längre än alla andra mär-
kestrogna köpare. Det känns också som 
en Yamahaköpare är mindre priskänslig 
samtidigt som denne också vill ha den 
berömda Yamahakvalitén. 

Jag ska inte heller påstå att Yamaha 
gör oförstörbara saker. Men närapå. 
Vissa maskiner genom åren har visat sig 
vara löjligt hållbara och dimensionerade 
därefter. Ta en Yamaha Apex som ett 
lysande exempel. Inte lättaste maskinen 
på marknaden, men helt klart en av de 
stryktåligare från lyftbåge till lyftbåge. 
Och när du väl lär dig köra den också 
en av de absolut snabbaste.  Men, hur 
ser då Yamahas sortiment ut på hybridsi-
dan 2018? Här kommer svaret på denna 
fråga. 

Svaret på frågan
Tittar vi på Yamahas hybridsortiment in-
för den här säsongen så ser vi att det 
fi nns fem kandidater att välja mellan. Vi 
kan förenkla det hela och säga att det 

fi nns två olika maskiner att välja mellan. 
Dessa två lystrar till namnet Sidewinder 
och SR Viper. Sidewindern fi nns i tre 
olika utföranden samtidigt som Vipern 
fi nns i två. Sidewindern och Vipern är i 
grund och botten väldigt lika, samtidigt 
som de är väldigt olika. Sidewindern har 
en egen turbomotor på dryga 190 hästar 
under huven samtidigt som Vipern har 
en mildare 135 kusars maskin. Båda av 
trecylindrig fyrtaktsmodell. Vi börjar med 
att kolla närmare på vad Sidewindern 
har att erbjuda till i år. 

Sidewinder
Sidewindern kommer i tre olika längder 
och utföranden. B-TX LE 153, X-TX LE 
141 och X-TX SE 137. De tre har mellan 
44-57 millimeterskammar vilket kanske 

är i minsta laget då motorn är ganska liv-
lig. Vi kan börja med den kortaste B-TX 
137 som är en ledanpassad hybrid och 
ska locka dig som gillar att åka led. Jag 
skulle utan tvekan välja den här raketen 
om jag så gott som uteslutande skulle 
köra led, med små avstickare i snön. 
Den är extremt bred mellan skidorna 
i bredaste läget (hela 109 cm eller 43 
tum) vilket gör den stadig och fi n. Stöt-
dämperiet fi nns också där för dom som 
verkligen vill ta i lite extra. 

Känner du att du däremot vill köra 
bredvid leden men samtidigt kunna stå 
på emellanåt mellan ledkryssen så skulle 
jag valt B-TX LE som kan bli 39” mel-
lan skidorna. Visst, ska du enbart köra 
djupsnö hade man ju hellre tagit M-TX 
modellen som är 34” bred, men vill man 

Rent visuellt så är Viper och Side-
windermotorn extremt lika, men 
där slutar likheterna. 
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Jag inbillar mig att du oftast redan vet 
att du vill ha just en Yamaha innan 
du går in i en Yamahabutik. Du vet 

vad du kan förvänta dig och kräva. Jag 
ska inte påstå att medelåldern är högre 
hos en Yamahaköpare, men det känns 
så, men jag har inga som helst belägg 
för denna känsla. Då Yamahas modeller 
uteslutande är av fyrtaktsmodell (ja, jag 
vet att Vikingen fi nns som tvåtakt) så blir 
dom lite högre prisade eftersom motor-
typen i sig är dyrare att tillverka. Men ska 
jag återigen återkomma till min känsla så 
känns det som att en Yamahaägare har 
sin maskin lite längre än alla andra mär-
kestrogna köpare. Det känns också som 
en Yamahaköpare är mindre priskänslig 
samtidigt som denne också vill ha den 
berömda Yamahakvalitén. 

Jag ska inte heller påstå att Yamaha 
gör oförstörbara saker. Men närapå. 
Vissa maskiner genom åren har visat sig 
vara löjligt hållbara och dimensionerade 
därefter. Ta en Yamaha Apex som ett 
lysande exempel. Inte lättaste maskinen 
på marknaden, men helt klart en av de 
stryktåligare från lyftbåge till lyftbåge. 
Och när du väl lär dig köra den också 
en av de absolut snabbaste.  Men, hur 
ser då Yamahas sortiment ut på hybridsi-
dan 2018? Här kommer svaret på denna 
fråga. 

Svaret på frågan
Tittar vi på Yamahas hybridsortiment in-
för den här säsongen så ser vi att det 
fi nns fem kandidater att välja mellan. Vi 
kan förenkla det hela och säga att det 

fi nns två olika maskiner att välja mellan. 
Dessa två lystrar till namnet Sidewinder 
och SR Viper. Sidewindern fi nns i tre 
olika utföranden samtidigt som Vipern 
fi nns i två. Sidewindern och Vipern är i 
grund och botten väldigt lika, samtidigt 
som de är väldigt olika. Sidewindern har 
en egen turbomotor på dryga 190 hästar 
under huven samtidigt som Vipern har 
en mildare 135 kusars maskin. Båda av 
trecylindrig fyrtaktsmodell. Vi börjar med 
att kolla närmare på vad Sidewindern 
har att erbjuda till i år. 

Sidewinder
Sidewindern kommer i tre olika längder 
och utföranden. B-TX LE 153, X-TX LE 
141 och X-TX SE 137. De tre har mellan 
44-57 millimeterskammar vilket kanske 

är i minsta laget då motorn är ganska liv-
lig. Vi kan börja med den kortaste B-TX 
137 som är en ledanpassad hybrid och 
ska locka dig som gillar att åka led. Jag 
skulle utan tvekan välja den här raketen 
om jag så gott som uteslutande skulle 
köra led, med små avstickare i snön. 
Den är extremt bred mellan skidorna 
i bredaste läget (hela 109 cm eller 43 
tum) vilket gör den stadig och fi n. Stöt-
dämperiet fi nns också där för dom som 
verkligen vill ta i lite extra. 

Känner du att du däremot vill köra 
bredvid leden men samtidigt kunna stå 
på emellanåt mellan ledkryssen så skulle 
jag valt B-TX LE som kan bli 39” mel-
lan skidorna. Visst, ska du enbart köra 
djupsnö hade man ju hellre tagit M-TX 
modellen som är 34” bred, men vill man 

Rent visuellt så är Viper och Side-
windermotorn extremt lika, men 
där slutar likheterna. 
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Pris & Färg 
Yamaha Sidewinder X-TX SE 137
Cirkapris: 163 900:- 
Färg: Grå-Gul

Yamaha SRViper B-TX LE 153
Cirkapris: 142 900:- 
Färg: Röd-Vit

Yamaha Sidewinder X-TX LE 141
Cirkapris: 166 900:- 
Färg: Blå

Yamaha SRViper X-TX SE 141
Cirkapris: 139 900:- 
Färg: Blå

Yamaha Sidewinder B-TX LE 153
Cirkapris: 168 900:- 
Färg: Röd-Vit

ha lite ledegenskaper får man göra av-
kall på en hel del faktiskt. Alla Sidewin-
ders har QS3 längst bak och fram vilket 
vi verkligen uppskattar. Återigen, QS3 
betyder att dämparna har tre olika lägen, 
mjuk, medium, hård. Funkar kanon. 

Jag ska också påminna om att det går 
att chippa/trimma den här modellen hur 
enkelt som helst. Nytt för i år är att det 
finns en uppdatering från Mc Xpress där 
man närapå tangerar 350 hästar utan att 
öppna motorn. Grymt. 

Ge den tid
Vipern är det inte så mycket att orda om 
då den är välkänd, robust och faktiskt en 
riktig höjdare. Jag hade stannat på leden 
med den, där gör den sig nämligen bäst. 
Den är utan tvekan en av de absolut 

bästa fyrtaktsskotrarna som har byggts 
och jag skulle faktiskt kunna utnämna 
den till den absolut bästa ej överlad-
dade snöskotern för sport och ledbruk. 
Köper du en Sidewinder eller Viper så 
kommer du troligen ha den några år 
och under den tiden både extrautrusta 
den med lite roliga saker och samtidigt 
under tiden njuta av många problemfria 
mil. Se dessa maskiner som en mer led-
orienterad hybrid, som kan klara av vissa 
djupsnöförhållanden med farten och en 
orädd förare som sin bästa vän. Du ska 
köra en Sidewinder vårdslöst i snön och 
aldrig ge den en chans att dyka. Jag vet 
att det går att bemästra dessa bestar, ge 
den lite tid och tålamod så ordnar det 
sig. Och du. Testa ett stage 1 eller 2 kit. 
Du kommer inte ångra dig. 

Sidewindern är redan i origi-
nalutförandet starkast på 
marknaden. Men med lite trix så 
går det att locka fram betydligt 
fler kusar om det skulle önskas. 

Visst kan man ta sig fram med en 
Yamahahybrid i djupsnön, men jag 
hade nog hellre satsat på en ren M-
modell för denna företeelse. På leden 
däremot är dom tvärgrymma och i 
toppskiktet. 
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Alla köper inte nya maskiner. De 
flesta köper begagnat av varie-
rande årsmodeller och vi tyckte 

därför att det kunde vara läge att kolla 
över marknaden vad den har att erbjuda 
då det gäller lite olika prisklasser och 
användningsområden. I förra numret av 
SnowRider kollade vi lite på ekonomin 
då det gäller att köpa nytt och vi kikade 
samtidigt på hur det är att köpa en ma-
skin med ett eller några år på nacken. 
Till det här numret tänkte jag att vi skulle 
titta på några lämpliga maskiner som är 
mellan fem och tio år gamla. Vad ska 
man titta på? Vad har respektive maskin 
för styrkor och framför allt, vad har de 
för svagheter? Finns det till och med 
modeller man ska hålla sig ifrån? 

Vi öppnar korpgluggarna, vässar kän-
selspröten och ger oss ut på begagnat-
jakt.

Arctic Cat, den driftsäkra 
snökatten
Det finns massor av olika alternativ hos 
Arctic Cat för er som vill ha en snöskoter 
som är mellan fem och tio år gammal. 
Lite beroende på vad man vill ha så är 
det egentligen bara att välja och vraka. 
Den modell som jag genast börjar att 
tänka på är den legendariska F7:an som 
är en av de absolut snabbaste ledmaski-
nerna genom tiderna. Ja kanske faktiskt 
den snabbaste. Även om man jämför 
den med dagens snöskotrar. Nu ham-
nar just denna maskin precis utanför 10 
årsstrecket men eftersom den här ma-
skinen är en legendar så tar vi med den 
ändå. F7:an presenterades 2003 och 
finns i lite uppdaterade varianter fram till 
2006. Första året ska enligt ryktena vara 
den som går hårdast, men samtidigt 
hade en känsligare framdel/bulkhead 
som kunde spricka. Jag hatar att påstå 
att en maskin är skottsäker, men googlar 
man på F7 så hittar man inte många fel 
på just denna maskin. Du ska däremot 

ha i åtanke att denna maskin har ett ben 
(nja, kanske båda benen) kvar i gammel-
världen vad det gäller körställningen då 
man gärna sitter på en F7, men vem bryr 
sig? Kan du stå upp på leden så kör du 
för långsamt enligt mig. Du sitter ner när 
du kör extremt fort, och det är just vad 
du gör på en F7. 

Vi har hittat några maskiner till salu 
och du ger ungefär 22,000 för en 03:a 
och upp till 40,000:- för en fin 06:a. Pri-
serna varierar och jag råder dig att lägga 
till några spänn för att köpa ett fint exem-
plar. Gör inte du det så gör någon annan 
det och enligt mig borde alla ha en F7 
på gården.  

M-serien, ännu en ikon!
När vi pratar riktiga lössnömaskiner 

som är runt 10 år så kommer vi mycket 
snabbt in på M-serien som oavsett mo-
torstorlek är mycket lika varandra. Och 
som första punkt måste vi titta på det 
märkliga faktum att vi i Sverige inte för-
stod hur bra dessa var när de kom, enlig 
många är detta den absolut bästa lös-
snöaren från 2005 och många år efter 
det. Denna första riktiga M-serie fanns 
ända till 2011 och då som M8 i största 
utförande. Så varför sålde den så dåligt 
här? Svårt att förklara då den är extremt 
bra i lössnö (kolla på några på gamla 
skoterfilmer från Nordamerika om du 
inte tror mig) och har hög driftsäkerhet. 
Vi svenskar fattade nog inte detta i tid 
så dessa skotrar såldes i betydligt färre 
antal än vad modellserien förtjänade. 
Kanske förklaringen till det svala intres-
set här är så enkelt att det i början inte 
var möjligt att få backväxel? Ett bra köp i 
dag är det i vilket fall som helst, mitt tips 
är att leta efter en M7 med 162” matta.

Led och lössnö
Är du ute efter en lite mindre lössnö-
orienterad maskin från Arctic Cat så 

Jakten på den 10:år gamla

Det finns mycket att välja mellan, men också att 
se upp med när man är på jakt efter en 5-10 år 
gammal snöskoter!

AV: Den fantastiska duon Affe & Björn

snöskotern

Kolla in Arctics Utbud vad det gäller M-maskiner strax före och efter 2010. Du kommer 
inte bli besviken. 

Andra generationens F-serie blev aldrig någon hit då den såg ut att ha ramlat ner från 
fulträdet och slagit i varenda gren på vägen ner. Den var säkerligen bättre än gamla 
F-modellen för gemene man. Men det dpelade ingen roll. Fynd går därför att göra gäl-
lande denna grodliknande modell. 

Säg precis vad du vill om F:an. Det spelar liksom ingen roll. Den är en av de absolut 
snabbaste serietillverkade maskinerna genom tiderna. De du. 
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kan jag rekommendera en Crossfire från 
2007 till 2011. Här hittar du fina 800-ku-
bikare från 30,000 spänn och uppåt. Vi 
kan kalla dessa maskiner för en förfinad 
F7 eller en civiliserad M7 med många lik-
heter men också många uppdateringar. 
Ikonstatusen har inte riktigt infunnit sig 
här men det behöver inte betyda att en 
Crossfire är en sämre maskin. Faktiskt 
snarare tvärtom. Också dessa maskiner 
är ganska krångelbefriade förutsatt att 
de är väl omhändertagna och servade 
samt åtgärdade då det gäller rent sli-
tage. Vi kan se på krångelsidan att en 
del smågrejer har hänt genom tiderna 
såsom brisfällig backfunktion, tända var-
ningslampor med mera, men ingenting 
alarmerande. Motorerna är i vanlig ord-
ning så skottsäkra en tvåtaktare kan vara 
och vill du köpa en tio år gammal 800 så 
är Suzukimotorerna i dessa gamla örnar 
verkligen trofasta och hållbara. Här har 
inte riktigt heller ståupp-positionen infun-
nit sig, men nästan. Hittar du en maskin 
från 2010 eller nyare så får du den ”nya” 
varianten av 800-motorn vilket inte är nå-
gon nackdel. 

Yamaha, det fanns en tid när 
4T var hetast!
Det är svårt att prata om 10 år gamla 
Yamahaer utan att snöa in direkt på den 
fantastiska Apex-modellen. För er som 
inte är pålästa i ämnet så kan vi säga att 
denna uppdaterade variant av RX-1:an 
är fantastisk på alla sätt och vis. De upp-
dateringar som gjordes fick maskinen 
att lyfta till höjderna och är än idag en 
mycket potent ledmaskin. Den har en 
fyrcylindrig fyrtaktsmotor på dryga 150 
hästar och är helt klart alldeles för fet för 
sitt eget bästa, men som humlan som 
kan flyga fast den är för tung, fattar inte 
Apexen detta. Den trotsar alla lagar vad 
det gäller sin smidighet och snabbhet 
och är enligt mig den perfekta skotern 
för snabba långa hårda ledturer. Den är 
magiskt bra då leden är ganska fin och 
du måste nästan köra den för att förstå 
vad jag menar. Men, detta är en ren led-
missil och inget för den som gillar ospå-
rat. Den finns också som Mountainmo-
dell (Mtn/MTX) och detta är verkligen en 
snöskoter som får vitt skilda omdömen 
beroende på vem man frågar. Att den är 
skottsäker och brutal med ett hysteriskt 
gas-svar är de flesta överens om men 
många tycker att den i originalskick har 
ett alltför stort handikapp, vikten! Så är 
det en bra skoter i pudret då? Kanske 
inte idag men för 10-12 år sedan när 
man körde den tillsammans med King-
Cat 900,  RMK 900 och Summit 1000 
var den en grym lössnöare, den var de-

finitivt bäst av tungviktarna! I Nordame-
rikas snöbälte finns det ingen tvekan 
då detta anses vara den första lyckade 
Yamahan på många år och definitivt den 
första 4T som fungerar ospårat. I dag är 
det en kompetent och rolig maskin om 
man kör med Nytro/Viper skotrar som 
är nästan lika tunga men har ca 25 hp 
mindre effekt men det är inte lika kul om 
man följer ett RMK/Summitgäng. Vill 
man vara kung på myren när nya 800cc 
skotrar ställer upp så är det bara turbo 
som gäller och då är man först så länge 
ytorna är öppna. I skogen är det en 
riktigt tung best, med eller utan turbo, 
så följ inte efter där, ta en bättre väg till 
nästa myr. Så en Apex Mtn/MTX är trev-
lig original på led (byt bara boggidäm-
parna på äldre exemplar) och fin och 
riktigt underhållande i pudret så länge 
landskapet är öppet. Den är dessutom 
helt oslagbar i muskelsegmentet med 
turbo när effekten kan användas fullt ut, 
tro bara inte att det är en av årets värsta 
lössnöare när du ger dig ner i en ravin.  
Den riktigt bra hybridmodellen som he-
ter XTX kom först 2011 när ”den nya 
Apexen” med servo introducerades, den 
tidigare Warrior var knappast en hybrid 
trots sin något längre matta jämfört med 
den kortaste varianten. Tack vare 144” 
mattan och att boggin är mer släkt med 
den från MTX än den korta har vi nu den 
bästa kompromissen för svenskt bruk. 
Så om du kan leva med att dina kom-
pisar mobbar dig för att du har servo 
(en fin finess enligt ägarna) är detta den 
bästa 4-cyl/4T snöskotern som någon-
sin byggts och det verkar nu som att 
den kommer att förbli det i all framtid då 
Apexen nu är nerlagd. Även här krävs 
dock ett turboaggregat för att verkligen 
vara värst. Den är fortfarande för tung, 
men man kan även få en sumobrottare 
att flyga genom att stoppa på honom ett 
par raketer om ni förstår vad jag menar. 
Den korta ledmaskinen fungerar med 
150 originalhästar men Mtn/MTX verkar 
vara byggd för +300hk så om en XTX 
ska ha turbo eller inte är verkligen något 
man kan fundera på. Alla Apex-varianter 
är verkligen stryktåliga och tål mycket 
våld i både chassi och drivlina, de har 
dessutom en väldigt låg remförbrukning. 
Ett antal plastbussningar i framvagn och 
boggi som löjligt snabbt slits känns som 
en onödig kvalitetsmiss men nya oilite-
bussningar finns hos Yamahahandlaren 
för att fixa det. Har man turbomatat sin 
Apex så kanske aluminiumhjul från Bil-
let X bör monteras i rent förebyggande 
syfte då plasthjulen annars flyger all värl-
dens väg efter några hundra mil. Driv-
hjulen brukade man också byta, men an-

Snabb snabbare F7. Den kanske inte var den skönaste eller för den del lättaste maski-
nen att bemästra. Men, den är snabbast. 

600 SDI är en trevlig motor som gör sig bra oavsett modellen den sitter i. 

Om jag fick i uppdrag att välja ut en 
10 år gammal Lynx så hade nog valet 
fallit på en Xtrim. Möjligen en 800 om 
milantalet var lågt och den var fullser-
vad. Annars så blev det en 600. 
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nars så håller dessa förhistoriska Bron-
tosaurusar mycket bra. 2011 kom som 
sagt den uppdaterade EPS-modellen. 
Electric Power Steering betyder styr-
servo och samtidigt kom en lite omgjord 
motor med några fler hästar som följd. 
Oavsett. Köp en fin Apex och garva åt 
alla andra mesar som inte har vett att 
åka 4-cylindrig fyrtakt. En sak till. Kör 
aldrig någonsin fast och lyft aldrig upp 
den på en släpvagn, du gör bara illa dig! 

Priserna varierar då det gäller Ya-
maha Apex. Vi har sett -06:or för dryga 
30,000:- och 2011:or för dryga 60,000:- 
och uppåt. I vanlig ordning betalar du 
mer för en fin lågmilare.

Nytro, försäljningssuccén 
från Japan
Jag har aldrig riktigt kommit överens 
med en Nytro, även om jag har sko-
terkompisar som har gjort det. Jag vet 
inte riktigt vad det är men den kräver en 
viss tillvänjning. Det är faktiskt lite synd 
eftersom en Nytro är något av det mest 
stryktåliga och (faktiskt) lättmekade som 
någonsin har tillverkats av Yamaha. Jag 
inbillar mig att det är styrstångens minst 
sagt udda vinkel som gör den här ma-
skinen skum att köra, men det finns om-
byggnadskit för den som vill och orkar 
ta tag i detta. Detta gäller mest på M-TX 
modellerna som har en rejäl styrhöjare 
vilket förstärker styrstångens udda vin-
kel och styrets rörelse blir onormal och 
konstig. Provkörde någon ens M-TX:en 
innan de släppte ut den? Just Nytrons 
bänglighet i snön har gjort den ganska 
kall på lössnö-begagnatmarknaden vil-
ket är extremt synd då denna maskin 
som sagt är tålig. Jag skulle kunna råda 
dig som åker mest led att köpa denna 
maskin för då fungerar den bättre. Allt 
sitter där det ska och kvalitén på Nytron 
är oklanderlig. Köper du en turbomatad 
maskin så ska du ha klart för dig att 
remkontot kan skjuta i höjden under en 
vinter eftersom dessa inte är skottsäkra 
som på Apexen. 
Priserna på Nytron är varierande och du 
kan hitta några riktiga fina maskiner med 
Öhlinare eller Fox-dämpare till vettiga 
priser. Det finns ett helt gäng till salu och 
du kan verkligen fynda här. Första års-
modellen kom 2007 och hade en skum 
framvagn. Kolla upp så att den är bytt 
eller sikta på en 2008 eller nyare eller 
ännu hellre de kraftigt uppdaterade MTX 
som kom 2010. 
Den har Fox Float runt om och 162” 
mattlängd och får nog anses vara den 
bästa Nytron i lössnö i originalskick. 
Senare kom exakt samma skoter med 
153-matta men den kallades X-trim här 

i Sverige då den tydligen nu var en hy-
bridmaskin. 

Ski-Doo, maskinen som tar 
dig till bergets topp
Ski-Doo har alltid gjort fina smidiga ma-
skiner som är populära i alla segment 
som finns. Denna tillverkare har det mes-
ta i sitt sortiment och tittar vi på maskiner 
som närmar sig tioårsstrecket med allt 
vad det innebär så finns det en hel drös 
att välja mellan. Jag tror och inbillar mig 
att Renegade och Summitmodellerna är 
de mest populära och vi väljer därför att 
kolla lite närmare på dessa. Renegade 
betyder som du kanske redan vet att du 
får en maskin som är avsedd både för 
det ena och det andra. De finns i flera 
olika längder och motorstorlekar. Sum-
mit betyder att du får en maskin som ute-
slutande är till för lössnön där den trivs 
bäst. Också här hittar du flera längder 
och motoralternativ. Båda maskinerna 
är starkt besläktade då de är baserade 
på andra generationens REV XP-chassi 
och delar det mesta rent mekaniskt. 

Jag tror att de flesta av er tittar när-
mare på 600:n och 800:an av tvåtakts-
modell. Båda är fina och ger den effekt 
som man behöver. Ha lite koll på vilken 
årsmodell du tittar på då det blev ett mo-
dellbyte 2007/2008. 2008 är naturligtvis 
att föredra. Vilken maskin ska man välja 
då? 

Remhunger
Smaken är naturligtvis som baken, de-
lad. Vill du ha en kort eller lång maskin? 
Summiten är naturligtvis ett bra val om 
än behäftad med några rykten. Motorn 
ska ha full dokumentation vad det gäl-
ler service, framför allt 800-kubikaren. 
Det är infettningen av veven jag tänker 
på. En procedur som både är krånglig 
och dyr vilket gör att folk kanske byter 
bort sin maskin när det är dags för just 
denna service. Kolla i serviceboken när 
denna service är gjord och dubbelkolla 
detta med verkstaden. Ett motorskott 
kan kosta lika mycket som du köpte sko-
tern för och just detta hade gjort att jag 
valt en 600 istället som inte har samma 
rykte om sig. Ha i åtanke att vi pratar om 
en maskin som har 10 år på nacken och 
därmed har gått närmare om inte mer än 
1000 mil. Jag hade också valt en 600 på 
grund av den ökända remförbrukningen 
på 800-maskinerna. Ju längre, desto 
mer remhungriga. 

Vidare ska du hålla koll på att bräns-
lemätaren kan visa fel, variatorerna kan 
kärva (dessa ska man göra rena ofta), 
handvärmarna kan balla ur och som all-
tid får man kolla upp Rotax egen parad-

Är du ute efter en bra första skoter. Då ska du 
kolla på en äldre Summit 600 som säkerligen ger 
dig det du vill ha i form av funktion, hållbarhet till 
ett vettigt pris. Var tuff nog att hoppa över 800:n. 

MXZ 800 är så jäkla snabb och trevlig så att klockorna nästan stannar. Provkör gärna 
en och kom ihåg hur jäkla kul det är att åka led emellanåt. 

För 10 år sedan så var inte riktigt Lynx med i lössnömatchen, men regerade ofta på 
leden och crossbanan. Detta till trots så ska du titta lite extra på den mellanlånga Xtri-
men. 

Jag är kluven till Rotax 800-motorer. De 
går som kulor och krut, men är samti-
digt inte helt felfria. Men låt å andra si-
dan den som är fri från fel kasta första 
kolven,eller vad det nu var Jesus sade. 

Lynx har inte fått samma uppmärksam-
het då det gäller remätande på deras 10 
år gamla maskiner. Det kan bero på att 
de flesta av deras maskiner levde ett lät-
tare liv på leden och inte i djupsnön som 
Ski-Doos Summitmodeller. 
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gren, krånglande magnapull.  Men, och 
jag säger men, hittar du ett lågmilat full-
servat exemplar så betala några kronor 
extra för detta, det kan det vara värt då 
maskinen uppträder och går riktigt bra. 
Så fall inte för frestelsen att köpa en rik-
tigt billig maskin ”som bara behöver en 
ny kolv för att gå bra”, en skoter som 
inte fungerar OK ska du bara betala vad 
de fina delarna är värda då den alltid är 
att räkna som ett möjligt demonterings-
objekt. 

Lynx, lokatten från Finland                                                                                              
Vi ska nu inte glömma vårat eget märke, 
Lynx, skotern som byggs i EU för de be-
hov som vi har! Tyvärr är just årsmodell 
2007 en mellanperiod då det gäller lös-
snöracers då den gamla Ranger Moun-
tain försvann ett par år tidigare och nya 
Boondocker inte var påtänkt ännu. De 
korta sportmaskinerna från 2007 heter 
RC och hybriderna Xtrim, båda har kubi-
ken efter prefixet som avgör motorstor-
leken. Behöver jag ens nämna att det är 
Xtrim som rekommenderas av oss i alla 
lägen? I övrigt är detta en BRP-produkt 
med allt vad det innebär, märkesföre-
språkarna säger att detta är en Ski-Doo 
som är förstärkt och förbättrad för bru-
kande i norden och vi kan nog hålla med 
om det till viss del. Tuffare fjädring och 
en rejäl dos av finsk Sisu beskriver Lynx 
perfekt enligt oss men tyvärr är de två 
riktigt intressanta modellerna lite för dyra 
och något nya för att rymmas här, eller 
är de det?

Lynx Commander och Lynx 
Boondocker, best in class! 
Jag kommer så väl ihåg när jag första 
gången såg bilderna av den då nya Lynx 
Commander årsmodell 2010, jag har för 
mig att den hade tilläggsnamnet X-trim 
då. Detta måste bli en storsäljare tänkte 
jag och oj vad rätt jag fick. Året efter 
kom de ut med Boondockern och nu var 
modellutbudet från Rovaniemi komplett. 
För alla oss äldre skoteråkare som skaf-
fat familj är Commandern perfekt då den 
bäst kan beskrivas som en hybrid mellan 
en lössnöskoter och en arbetsmaskin, 
exakt det alla vi behöver. Och när bar-
nen växer till sig byter vi in den mot en 
Boondocker som är en lössnöare men 
på finskt vis, lite stadigare med andra 
ord. Den kan man givetvis köpa även 
som ungdom om man föredrar en skoter 
som tål mer stryk än en Summit men tar 
sig nästan lika långt uppför fjället. Två 
riktigt bra skotrar med andra ord med 
bara ett enda fel, de är ofta alltför dyra 
som begagnade vilket tyvärr beror på en 

fungerande marknadsekonomi som gör 
att bra begade skotrar är eftertraktade 
och då blir de dyra. 

Polaris, kung i klippiga 
bergen
Polaris har massor av bra och roliga ma-
skiner som är runt 10 år gamla och det 
är egentligen bara att välja och vraka i 
denna genre. Personligen gillar jag de 
billiga Shiftmodellerna. Ja, eller de var 
i alla fall förhållandevis billiga från bör-
jan. Jag ser att de håller sig bra i pris 
och måste ha varit en bra investering. 
IQ Shift som de heter finns som kort 
sportmaskin och halvlång hybrid (har då 
tillägsnamnet Switchback) och är helt 
klart en favorit. En IQ 600 från samma år 
är en helt vanlig skoter med 600cc, en 
kanonbra mellanmjölksmaskin som näs-
tan inte såldes alls som ny här då korta 
ledmaskiner då började vara iskalla. 
Vidare är tävlingsskotern IQr 440/ 600 
(finns under många namn) en favorit för 
”hoppalångt och köra cross-förare” men 
då den ofta är en före-detta tävlingsma-
skin är det enbart skicket och inte mo-
delltypiska fel man ska se på. Men som 
alltid är det RMK-serien som alla tänker 
på när man pratar Polaris och här börjar 
vi med en varning innan vi kollar på favo-
riterna. En RMK 900 är inget alternativ 
för dig som egentligen vill ha en 2017 
Pro RMK, detta är en helt annan typ av 
skoter. Får du tag på en i superfin 900 till 
löjligt bra pris kan den vara ett bra köp 
om du gillar att köra en sådan. Stämmer 
inte detta in på dig bör du se på någon 
annan modell då 900:an troligvis är den 
minst älskade RMK:n någonsin, möjli-
gen med undantag av 755cc varianten.  
Men det gäller inte för RMK 700 RAW 
från 2007 som är en verklig pärla, hit-
tar du en sådan i bra skick så köp om 
priset är rätt! Året efter kom 800:an som 
fick lite kritik gällande gas-svar och ”flat 
spots”. Jag har själv lite svårt att förstå 
vad som menas och tror att det i första 
hand har att göra med den svenska sko-
terförarens gnällbenägenhet, kör den på 
rätt sätt så går det bra helt enkelt! RAW 
chassit byggdes ända till 2010 och om 
man har råd så kom Pro RMK som 2011 
års modell. Vi hade här hemma en hys-
terisk ”spruckna-fotsteg-debatt” när den 
kom men det är nu helt glömt och inget 
att oroa sig över i dag, nya eftermark-
nadsfotsteg löser allt om ändå olyckan 
skulle vara framme.  Även dessa liksom 
de äldre RMK finns som hybrider som 
då heter Switchback, då de är byggda 
för både lössnö samt led så skulle de 
flesta ha roligare på en sådan än en ren 
RMK även om de inte själva inser det. 

Summit är ett begrepp och det är väl ingen hemlighet att denna modell alltid har varit 
populär. Ha i åtanke att 800 modellerna var kända för att sätta i sig remmar i snabbare 
takt än du hinner jobba ihop till en ny och det därför kan vara kostsamt att äga en. 

Hittar du en längre Dragon 
från när det begav sig till ett 
schysst pros så ska du slå till 
direkt tycker jag. 

Ni har väl inte glömt bort de fantastiska Dragon 700 maskinerna som verkligen gick 
bra. Och gör det fortfarande skall tilläggas. 700 kubik är helt klart en bra kompromiss 
och ger en frisk och frostig sång. 
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Som alltid gäller grundregeln, en 600 är 
nästan lika kul som en 800:a men har 
lägre förbrukning av remmar, bensin 
samt motordelar. Ha också i åtanke att 
en Polaris 800-motor från denna tidsera 
inte är helt skottsäker. Framför allt inte 
när de nu har gått närmare 1000 mil. Så 
ska man välja mellan en fi n 600 och en 
buskig 800 är valet enkelt, ta 600:an! 
800 kan lätt bli en ekonomisk mardröm. 

Naturligtvis vill ingen köpa 
sig problem
Såklart måste även en ”krångelfri” ma-
skin underhållas, servas och älskas för 
att just kunna leva upp till ryktet att vara 
krångelfri. Och vidare är det helt själv-
klart att en modell kan krångla även om 
de har rykte om sig att vara fria från pro-
blem. Jag lovar att en och annan Volvo 
740 har havererat bortom reparation ge-
nom tiderna (även om min medarbetare 
Alf Sundström envist säger att en klas-
sisk Volvo inte kan gå sönder!) och det 
trots att denna bil anses hålla så bra och 
vara så lätt att reparera att det tar sig 
rent mytiska proportioner. Samma sak 
gäller för snöskotrar, även de som an-
ses vara extremt hållbara kan givetvis gå 
sönder och bli mycket dyra att reparera. 

En snöskoter måste älskas av sin äga-
re och det fi nns en hel del man ska ha 
koll på och byta ut innan det hela gått för 
långt. Slides (plastbitarna som sitter på 
båda boggiskenorna) är ingen evighets-
produkt även om man kan tro detta. Har 
boggin många hjul i sig brukar dessa 
slides hålla bättre än om boggin har få 
hjul. Å andra sidan brukar då hjulen få 
bytas ut efter lagerhaverier och så vi-
dare, så dessa brukar ta ut varandra. En 
lössnömaskin brukar ofta ha färre hjul i 
boggin än en ledvariant. Hjulens uppgift 
är att avlasta mattans tryck/friktion på 
slidesen. Jag har sett skräckexempel 
där slidesen har slitits ut och man fort-
satt färden ändå med resultatet att även 
boggiskenorna gått sönder. Då börjar 
det kosta pengar. 

Variatorerna
Variatorerna bör också underhållas och 
älskas. Man ska ha koll på bussningar 
här och var. Slits dessa så börjar det 
hela gå metall mot metall vilket i sin tur 
ger dyra följdskador. Ägna några minu-
ter åt att kolla på dessa. Hur ser rem-
men ut? Finns det en reservrem? Du vet 
att en ny rem kostar allt mellan 1000 till 
2900 spänn. 

Kolvar
Har en maskin börjat gå över 600 mil 
eller dyligt kan det börja bli dags för 

kolvbyte. En del maskiner går längre, en 
del kortare. En fyrtaktare kan upplevas 
som en evighetsmaskin i jämförelse med 
en tvåtaktare då denna motortyp håller 
enormt länge. Då är inte ett kolvbyte ak-
tuellt, men väl en ventiljustering. Håll koll 
på att detta är gjort. Vissa tvåtaktare från 
BRP kräver att man fettar in vevlagren. 
Denna procedur är dryg och krånglig. 
Detta kan medföra att man helt enkelt 
hoppar över detta eller säljer maskinen 
med förespeglingen att detta är gjort. 
Kolla serviceboken, håll koll på service-
historiken, lyssna med verkstaden som 
satt stämpeln i boken. 

Mattan
Mattan är ett kärt ämne att prata om. 
Den är inte billig och kan vara lite dryg 
att byta för den ovane. Alla kammar ska 
fi nnas på plats och minsta lilla reva eller 
skada på mattan ska granskas. Det är 
inte ovanligt att en matta går av. En ny 
matta beroende på längd och kamhöjd 
kanske snittar på 8000 spänn, plus ar-
bete.  Arbete på det så är du uppe över 
10,000:-. Har du en lång maskin kostar 
den mer.

Dämparna
Samma gäller för stötdämperiet. En 
dämpare innehåller olja och bör reno-
veras med jämna mellanrum även om 
funktionen är bra. En stötdämpare får 
alltid vatten i oljan förr eller senare och 
bör därför ses över. Det kan vara värt att 
kolla upp i förväg om dämparna på just 
ditt köpeobjekt är renoverade, eller om 
de ens är renoverbara. Kolla också efter 
skador på kolvstången eller annan yttre 
påverkan. Är de ens raka?

Dynan
En reva i dynklädseln kan kännas som 
småaktigt att gnälla på. Ha i åtanke att ett 
hål i dynklädseln betyder att skumgum-
mit är blött. Blött blir is när det är kallt. 
Blöt dyna på våren betyder blöt rumpa. 
Blöt rumpa är inte bra. Min salige far på-
stod för övrigt att man får dumma barn 
om man kyler ner pungen, vilket kan vara 
något att tänka på. Ny dynklädsel kostar 
oftast orealistiskt mycket pengar och är 
helt klart något man prutar på. 

Styrstål
Hur mår styrstålen på din snöskoter? 
Sitter det ens några där eller har förra 
ägaren kört mer på vägen än i snön? 
Just styrstålens skick kan skvallra om 
hur förra ägaren brukat sin maskin. Ett 
par styrstål kan kosta runt 1000 kronor 
och lite till. Jag har sett skräckexempel 
där både styrstål och halva kölen på 

Yamaha cirkapriser vid schyst skick

2006 Apex   35-40,000:-
2010 Apex   55-70,000:-
2008 Apex MCX   Turbo 67,000:- 
2008 Nytro RTX   35-43,000:-
2009 Nytro RTX   38-49,000:-
2012 Nytro X-ride   55-65,000:-

Ski-Doo cirkapriser vid schyst skick

2008 MXZ 800X   35,000 - 40,000:-
2009 XP 800R X   47,000 - 52,000:-
2008 Renegade   600 SDI 37,000 - 46,000:-
2008 Summit X   800 43,000 - 50,000:-

Polaris cirkapriser vid schyst skick

2008 IQRR  25-32,000:-
2009 IQR / RR   30-42,000:-
2011 IQ 600 R  35-50,000:-
2008 IQ Dragon 700  26- 34,000:-
2010 RMK 144” 800 45-55,000:-
2010 RMK 155” 800 45-60,000:-

Lynx cirkapriser vid schyst skick

2007 Xtrim 600 SDI  26-35,000:-
2008 Rave 600 SDI  35-42,000:-
2005 Enduro 600 SDI 25-34,000:-
2012 Commander 600 60-70,000:-
2010 Commander 600 48-60,000:-

Arctic Cat cirkapriser vid schyst skick

2003 F7   23-28,000:-
2005 F7    26-35,000:- 
2006 F7   30-40,000:-
2008 M8    31-35,000:-
2009 M8    35-40,000:-
2011 M8   40-50,000:-
2011 M8 HCR  43-52,000:-

Jag och Affe har haft våra duster vad det gäller Yamaha Apex. Vi är helt överens om 
den korta och mellanlånga modellens förträffl ighet på leden. Klart en av de bättre 
supertouringmodellerna någonsin. Affe däremot tycker även att Mountainmodellen 
lämpar sig utmärkt för lössnöåkning, både med och utan turbo. Vi får ge honom rätt 
då han äger ett par stycken och kört fl era tusen mil med dessa. I övriga frågor oss 
emellan (exempelvis då det gäller politik) har jag fortfarande rätt. Och detta håller han 
säkert med om. 
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själva skidan varit borta. En ny skida 
kostar ju några tusen och sist jag kol-
lade så brukar det sitta minst två skidor 
på en snöskoter. Två skidor och två styr-
stål kan alltså dra iväg ordentligt i pris 
om det skulle visa sig att du får lov att 
inhandla nya. 

Chassi
Kolla chassit noga. Titta extra på hålen i 
chassit där boggin är monterad. Dessa 
hål kan gröpas ur och är hålen ovala el-
ler stora så tyder det på att skruvarna 
börjat äta sig mätt på aluminiumchas-
sit. Titta också efter bulor och veck. Ett 
veck betyder allt som oftast att chassit 
är knäckt vilket i sin tur betyder att detta 
ska bytas. Dyrt och drygt. Hoppa över 
att köpa en skoter med skadat chassie 
om nu inte priset är extremt billigt och 
det därmed lämnas ett ekonomiskt ut-
rymme för ett chassibyte. Jag vet inte 
vad ett chassibyte kostar, men det är 
krångligt då det betyder att varenda 
skruv på hela skotern ska lossas och 
varenda sladd och wire ska tillbaka på 
rätt ställe. Det krävs att den som byter 
chassie är extremt noggrann och gärna 
har gjort detta några gånger. En enda 
feldragning av en kabel kan betyda att 
den nöts och går av med mystiska fel 
som följd. Enklast är om du undviker 
maskiner med veckat och buligt chassie.

Elektronik
En 10 år gammal snöskoter har oftast 
insprutning men en ganska enkel så-
dan. Den är därför ganska problemfri. 
Övrig runtomkringelektronik är också 
den enkel och orsakar sällan problem. 
Ni kanske har hört om krånglande in-
sprutade maskiner men se detta som ett 
problem som hörde det tidiga nittiotalet 
till. Ha koll på maskiner med elektrisk 
styrd rörlig avgasport där wirar och el-
motorer kan ha tagit stryk genom åren. 
Håll samtidigt koll på tryckstyrda rörliga 
avgasventiler som kan ha sotat fast, gått 
av eller skurit av annan anledning. Dessa 
ventiler sitter vid utblåset på många hög-
effekts tvåtaktare.

Jag skulle också höja ett varningens 
finger för sänkta maskiner. Det vill säga 
snöskotrar som av en eller annan anled-
ning badat, varit under vatten, dykt eller 
vadat på något sätt. Vattnet letar sig in 
överallt och orsakar skador långt efter 
maskinen bärgats oavsett hur noga man 
är i saneringen. Du kan ge dig fan på att 
elektronik kommer att ärga och orsaka 
de mest fantastiska fel i framtiden. Det 
kan vara svårt att upptäcka om maski-
nen badat och det är ju inte alltid som 
du hittar en abborre eller grodman under 

huven som ett tydligt bevis på detta. En 
immig instrumentering eller en blöt dyna 
kan däremot skvallra om detta. Oavsett 
förklaring från säljaren så hade i alla fall 
jag ratat en badad maskin i alla lägen 
oavsett förklaring till händelsen. En ba-
dad maskin är värdelös i mina ögon och 
jag hade aldrig köpt en oavsett pris. Men 
det är jag det. 

Övrigt
I övrigt så hade jag litat på ögat. Gör 
en riktig okulärbesiktning och syna 
skotern med ögat. Ställ dig på den, 
titta ner på A-armarna. Ser det rakt ut? 
Pekar skidorna snett, återigen, ser det 
rakt ut, är skidsnokarna lika långt fram? 
Minsta lilla en A-arm är sned så går sko-
tern konstigt och det kostar en massa 
pengar att åtgärda. Är huven spräckt? 
En lite spricka kostar flera tusen att fixa, 
dekaler likaså. Du ska vara kritisk, men 
samtidigt realistisk. Är skotern 10 år 
gammal så kan den knappast se ny ut, 
och lite krigsskador måste man stå ut 
med. Bry dig mer om det totala skicket 
och funktionen än milantalet. 

Jakten kan börja
Hur långt ska en 10 år gammal skoter 
ha gått? Räkna lite. Normalt kanske man 
kör minst 100 mil om året? 10 X 100 är 
1000 mil. 1000 mil är ganska långt, men 
samtidigt realistiskt. Men man ser sällan 
en skoter som gått 1000 mil på annons. 
Antingen kör folk mindre eller så har 
man på något sätt manipulerat mätaren. 
Oavsett så tittar i alla fall jag på det fak-
tiska skicket. Det är för övrigt alltid säk-
rare och tryggare att köpa en begagnad 
snöskoter hos en seriös handlare än hos 
en privatperson. Visst är priset högre, 
men du har samtidigt en viss garantitid 
på din inköpta maskin. 

Lycka till och ge dig ut på jakten efter 
en ny beggad skoter. Och ha följande i 
åtanke. Man får oftast det man betalar 
för. Seså. Ut och leta skoter nu. 

Priser
Ta dessa priser med en nypa salt, men 
samtidigt som en indikation på ungefär-
lig prissättning. 

Lågmilade fina skotrar kostar natur-
ligtvis lite mer än stygga långmilare. Ha 
också i åtanke att en handlare måste ta 
en viss ekonomisk höjd för att kunna 
hålla en garanti på den begagnade snö-
skoter du köper. En garanti som kan visa 
sig vara värd betydligt mer än de extra 
tusenlappar du betalar vid köpet. 

Vi bygger en lössnöskoter som har potentialen att bli den bästa fyrtaktsskotern någon-
sin. Sen avslutar vi det hela med att stoppa dit en styrstång som ligger parallellt med 
sadeln så att styret tar i fötterna när man svänger. Vi gör det, sen provkör vi den inte, 
sen säljer vi den. Lite så lät det säkert hos Yamaha innan de lanserade Nytron. Efter 
lite ombyggnationer blev Nytro M-TX bättre, men inte bra. Synd på en sån här tekniskt 
fulländad maskin. Ledmaskinen är betydligt bättre. Här kan du fynda. 

Alla snöskotrar måste älskas. Framför 
allt på variatorsidan. Dubbel och trippel-
kolla att variatorerna är servade. 

Ett veck i chassiesidan kanske inte tycks 
vara det värsta men kan faktiskt tyda på 
att skotern varit med om en ordentlig 
smäll. Ett chassiebyte är krångligt och 
dyrt. 

En matta kan skvallra om mycket. Är 
mattan fin så kanske resten av skotern 
också är det och tvärtom. Det kostar en 
hel del att byta en matta. Räkna minst 
med 10,000:-. Ganska dyrt om du precis 
köpt en maskin för dryga 30,000:-. 

Du ska syna boggin från topp till tå. Leta 
efter ovala hål och sprickor. Titta så att 
boggiskenorna är raka och att hjulen 
mår bra. Allt i boggien är dyrt och ko-
star fläsk. 

Är motorutrymmet rengjort? Ligger det 
remrester överallt? Är det rostigt? Ser 
den omhändertagen ut? Läcker det olja? 
Små ledtrådar kan ge dig en uppfattning 
hur en skoter levt sitt liv. 

Skidor och styrstål ska vara i bra skick. 
Titta också om de pekar snett åt något 
håll. Vad är då snett? Framvagnen? En 
A-arm är inte helt gratis utan kan kosta 
betydligt mer än du tror.
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Att hålla sig torr och fräsch kan 
tyckas vara en självklarhet, men 
är kanske inte det lättaste när 

man ska åka skoter flera dagar på ra-
ken. Tillhör du en av dom som i bästa 
fall tar ur innerskorna och lägger dessa 
på elementet bara för att njuta av doften 
till det är dags att stoppa tillbaka dem 
halvtorra igen? 

När den där sura välkända odören 
sprider sig i stugan så vet man att det 
är vinter. Men behöver det verkligen vara 
så? Naturligtvis inte. 

Vi har hittat en jäkligt bra grej som alla 
borde ha i stugan eller med sig på ho-
tellrummet. Produkten heter Steryfresh 
och är en manick med två egenskaper. 
Den dödar all odör och torkar handskar, 
strumpor, skor, hjälmar och egentligen 
allt annat som du kan trä på de båda 
”stolparna” eller ställa på de tillhörande 
plattorna. 

Steryfresh har två olika lägen. Ett där 
man med hjälp av Ozon tar död på all 
slags lukt på ett väldigt effektivt sätt. Det 
andra är ett torkläge där man med varm-

Steryfresh
Pris: 1495:-
Storlek:28 x 18 x 32 cm 
Material:ABS 
Vikt:1.3kg
Sterilisering: 7W 
Torkning: 20-300W 
Ozoneffekt: 50 mg/timme
Finns hos: sparrsimport.se

Steryfresh
Vissa saker måste man tipsa om. Steryfresh är en av dom!

luft torkar allt som är blött. Båda dessa 
lägen är timerstyrda och man väljer själv 
hur länge och mycket man vill torka och 
luktdöda sina blöta produkter. 

Den här 220 voltsmanicken fungerar 
alldeles utmärkt och tar inte mycket 
plats. Den går lös på 1495 kronor in-
klusive den där momsen alla pratar om. 
Enligt oss den bästa julklappen du kan 
köpa till någon och skulle du råka få en 
så vet du att du luktar sisådär när du är 
blöt. 

Här torkar och ozondödar du det mesta. 
Själva enheten är stabil och välter inte i 
första taget. 

Lämpligt kan vara att först sterilisera 
prylarna i ozonläget innan man sätter på 
värmeläget. 

Steryfresh levereras med de båda tornen men också dessa plattor som man kan ställa större saker på som exempelvis en hjälm eller en bandana. 
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Som ni alla vet så har alla mo-
tortyper för- och nackdelar. Det 
finns en anledning till att diesel 

och wankelmotorn aldrig riktigt fått ett 
fotfäste i skoterindustrin samtidigt som 
tvåtaktsmotorn fasades ut ur bilindustrin 
för femtio år sedan. Fyrtaktsmotorn har 
däremot funnit sig tillrätta både i snö-
skotern och bilen. Denna motortyp kan 
byggas förhållandevis lätt, bränslesnål 
och driftsäker. Anpassas den rent håll-
barhetsmässigt på vitala punkter så tål 
denna motortyp extrem behandling i 
form av överladdning vilket i sin tur gjort 
det möjligt att mer än dubblera original-
effekten med en skaplig tillförlitlighet. 

Erik Marklund har sedan tidigt åttiotal 
(ja, han är ingen ungdom) ägnat större 
delen av sin vakna tid till att överladda 
alla slags motorer med stor framgång 
världen över. Erik med sitt företag MCX 
har dominerat turbomarknaden för mo-
torcykel och snöskoter sen åttiotalet och 
har anpassat sig till de behov som slut-
kunden har. När Arctic Cat och Yamaha 

presenterade sina maskiner med origi-
nalmonterad turbo försvann en stor del 
av behovet då det gäller eftermonterad 
dito. Samtidigt öppnade sig en enorm 
marknad då det gäller modifiering och 
uppgradering av dessa maskiner. Vi såg 
redan förra året steg 1 och steg 2 kit där 
man skrämde upp dessa maskiner i 225 
respektive 250 hästkrafter. Detta gjor-
des med hjälpt av friare avgassystem 
och höjt laddtryck. Till denna säsong 
har Erik jobbat övertid och kan därför 
erbjuda världen ett MCX Stage 3 upp-
graderingskit för Sidewinder samt Arctic 
Cat 9000.

Vad detta innebär får Erik själv berätta 
på följande rader. Håll till godo. 

Räcker inte 250 hk kan man 
undra?
Mycket vill ha mer och vi har märkt att 
det finns ett visst behov av mer effekt i 
Sidewindern och AC 9000. Naturligtvis 
hänger vi med i resonemanget och vi 
började redan i vintras att kolla över vad 

som krävdes för att bemöta detta behov. 
Jag tänkte förklara lite vad vi hade att 
jobba med och hur vi tänkte för att lösa 
de problem vi hade framför oss. 

Hur fungerar turbo på olika 
barometertryck?
Original ger Sidewindern/AC 9000 
cirka 192 hästkrafter vid havsnivå. Mer-
parten av skoterkörningen som utförs i 
världen körs på ganska hög höjd och 
där är lufttrycket lägre. På havsnivå är 
lufttrycket ca 100 kPa och jämförelse-
vis är lufttrycket cirka 90 kPa på 1000 
meters höjd och cirka 80 kPa på 2000 
meters höjd. 
Man förlorar alltså cirka 10 kPa per 
1000 meter. I och med detta förlorar 
man cirka 10 % effekt per 1000 meter. 
En sugmotor producerar därför endast 
ca 80 % av sin angivna effekt på 2000 
meters höjd. En höjd där många befin-
ner sig då man kör snöskoter, framför 
allt i nordamerika. 

Kör du exempelvis en Summit 850 på 

denna höjd har den inte mer effekt än 
vad en 600 kubikare har vid havsnivå.

Det fina med turbo är att man kan 
med motorstyrningens hjälp låta turbon 
öka trycket vid körning på hög höjd så 
samma effekt bibehålls oberoende vil-
ken höjd man kör på. Men detta gäller 
bara så länge man inte maxat ut turbon 
redan vid havsnivå.

När man designar ett turbosystem 
väljer man därför alltid en turbo som har 
något högre kapacitet än den effekt man 
avser att motorn skall producera, just för 
att man skall kunna använda fordonet 
på varierande höjd. Den IHI turbo som 
Yamaha valt är mycket lämplig för origi-
naleffekten på Sidewindern / AC 9000. 
Den är lite överdimensionerad och klarar 
att bibehålla sin originaleffekt även på 
höga höjder.

Vad händer?
Men vad händer om man höjer ladd-
trycket vid havsnivå till 250 hk? Detta 
klarar turbon av utan problem, men stäl-

När det gäller att bli fet eller få mer effekt så finns det inget bättre 
än att tvångsmata objektet. 

Av: Erik Marklund MCX

Stark starkare starkast!
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ler vi upp trycket ytterligare så märker 
vi att effektökningen inte alls fortsätter 
i samma takt som laddtrycksökningen.

Det går att pressa ut 260 hk vid 
havsnivå ur turbon, men det kräver en 
stor ökning av laddtrycket, vilket tyder 
på att turbon har ”har gått i väggen”. 
Verkningsgraden på turbon avtar väldigt 
snabbt, vilket ger varm insugningsluft 
och höga avgasmottryck, vilket inte är 
bra för motorn.

I Norden så tycker nog de flesta att 
250 hk räcker eftersom vi sällan kör på 
speciellt hög höjd. Men i  Nordamerika 
görs som vi nämnde inledningsvis den 
mesta körningen på mellan 1000 och 
3000 meters höjd.

Om de kör med en uppgraderad Si-
dewinder på 2000 meters höjd får de 
tyvärr inte 250 hk även om de kör med 
vårt steg 2 kit eftersom turbon helt en-
kelt är för liten. Turbon klarar på denna 
höjd endast ca 210 hk. 

På denna höjd krävs en större turbo 

om man vill ha 250 hk eller mer. Och det 
är många av nordamerikanerna som på-
pekar problemet med att de blir frånåkta 
i backarna av gamla Nytro, Apex, Viper 
och SkiDoo 1200 turbo där vi medvetet 
har valt en större turbo för just denna 
uppgift.

Därför utvecklade vi på begäran ett 
steg 3 kit med en större turbo för Side-
winder och AC 9000.

Vi valde den effektiva Mitsubishi 
TD04HL19T turbon. Vid 1,0 bars ladd-
tryck gav denna turbo utan andra modi-
fieringar 7 hk mer effekt än originaltur-
bon vid samma laddtryck.

Vi vet att 19T turbon enkelt klarar 
340-350 hk vid havsnivå. Dessutom är 
responsen på denna turbo supersnabb 
och driftsäkerheten är bäst på markna-
den. Samtidigt klarar den utan problem 
att leverera 270 hk på 2000 meters höjd.

För att testa hållbarheten på Sidewin-
ders originalmotor testade vi att köra 
340 hk upprepade gånger i dynon med 

19 T turbon. Det verkar motorn klara 
utan problem. Yamaha har uppgrade-
rat ”Vipermotorn" med bland annat nya 
turbovevstakar, kraftigare topplocks-
skruvar,  turbokolvar, turbokammar och 
knacksensor.

Dessutom är borrningen 2 mm mindre 
på Sidewinderns turbomotor, vilket är 
positivt eftersom det ger en större yta 
för topplockspackningen.

Bränslesystemet
Men hur klarar original bränslesystem 
340 hk? Originalspridarna klarar att 
leverera upp till 250 hk när de står fullt 
öppna.

Vi kan köra dataloggning och se hur 
många procent spridarna står öppna vid 
olika belastningar vilket underlättar vårt 
arbete. 

Då är bränsle/luftblandningen safe 
med lambdavärde just över 0,80 vid kör-
ning i temperatur kring 0 grader. Lamb-
davärdet bör ligga mellan 0,80 till 0,85 

på en 4-takts bensinturbomotor som 
denna vid full belastning.

Men vid körning i kall väderlek försö-
ker original ECU:n öka spridarnas öpp-
ningstid något, men i detta fall går då 
motorn en aning snålare eftersom spri-
darna redan står fullt öppna när man kör 
med just över 1 bars laddtryck, så man 
bör därför inte gå över 1 bars tryck (ca 
250 hk) med originalspridarna. För att 
ge motorn mer bränsle finns då två alter-
nativ. Antingen byter man ut originalspri-
darna mot större, eller så monteras extra 
bränslespridare som jobbar tillsammans 
med original diton. Det finns för- och 
nackdelar med båda varianterna. På 
små motorer som skall klara stora va-
riationer av effektuttag överväger dock 
fördelarna. Därför är de flesta högpres-
tanda MC-motorer idag utrustade med 
två spridare per cylinder. Lågvarvsegen-
skaperna och bränsleförbrukningen blir 
bättre om man använder två små istället 
för en stor spridare per cylinder.

Den minst sagt effektiva Mitsubishi TD04HL19T turbon har visat sig vara extremt 
pålitlig genom åren. Vid 1,0 bars laddtryck gav denna turbo utan andra modifieringar 7 
hk mer effekt än originalturbon vid samma laddtryck. Vi vet att 19T turbon enkelt klarar 
340-350 hk vid havsnivå.

Naturligtvis måste det som kommer in i motorn också komma ut. En ganska öppen fullflödes ljuddämpare med 2,5-tums genomströmningsdiameter sitter nu på plats.

För att originalmotorn ska hålla sig vid god vigör vid havsnivå kräver den lite bättre 
mat än vad den är van vid. 109 oktanig soppa är alltså ett måste. 
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Används två spridare per cylinder pla-
ceras med fördel extraspridaren långt 
bak i insugningskanalen, vilket ger bätt-
re vaporisering (finfördelning) av bräns-
let. Extraspridarna placeras i en spridar-
rail inne i plenumet. Bensinen sprutas in 
i respektive insugningskanal.

Vi gjorde experiment med detta och 
fann att effekten blev någon hästkraft 
högre över hela registret, men speciellt 
i mellanregistret var effektökningen flera 
hästkrafter när extraspridaren är place-
rad långt bak.

Original bensinpump klarar att levere-
ra bensin till 340 hk, men här har vi nått 
gränsen för vad den klarar av. Vid test-
körningar som vi gjort med ännu högre 
effekt börjar bensintrycket sjunka vilket 
är tecken på att gränsen är nådd.

Intercooler
Vi valde att utveckla en ny stor intercoo-
ler till steg 3 kitet. Original intercooler 
är faktiskt ganska effektiv, men vill man 
få ut max krävs bättre kylning av ladd-
luften. I denna maskin finns plats åt en 
riktigt stor kylare om man lyckas böja 
kylaren så den kan placeras både där 
originalkylaren varit placerad och fram-
för plenumet ungefär som på våra Apex-
turbosatser. 

Vi gjorde verktyg och försökte böja 
några kylare som vi hade på lager, men 
de klarade inte av att böjas så snävt som 
det krävdes.

Då beställde vi ett annat cellpaket som 
bättre skulle klara av att böjas, och det 
gick finfint.

Den nya kylaren ger en verkningsgrad 
i bromsbänken på 83 %. Originalkyla-
ren ger en verkningsgrad på 60% vid 
samma förutsättningar.

Den nya intercoolern har en 2,5 ggr 
större kylyta. Den ena lufttanken (=ple-
numet) är inbyggd direkt i intercoolern, 
vilket gör att en luftslang kan rationali-
seras bort.

MCX EFI
MCX EFI-boxen styr extraspridarna och 
laddtrycket. Du bara stoppar in dom 
Plug and play i originalkablaget. Mjukva-
ra för den som vill göra egna justeringar 
ingår. En blåtandsmodul finns att köpa 
som extratillbehör för den som vill göra 
trådlösa justeringar, dataloggningar 
medmera.

Vi körde över 280 hk med vanlig 98 
oktanig bensin, och det fungerar till-
fredsställande. Efter det bytte vi till 109 
oktanig Sunoco GT plus 260 raceben-
sin. Under utveckligen av steg tre kitet 
märkte vi att det effektmässigt tog stopp 
vid ca 285 hk. Trots att laddtrycket öka-

des stannade effekten vid 285- 290  hk. 
Jag befarade då att original ventilfjädrar 
kunde vara problemet eftersom vissa 
MC-motorer har krävt hårdare ventil-
fjädrar vid höga laddtryck. Men i detta 
fall var det original blow off ventil som 
började öppna. När den togs bort och 
ersattes av en plugg hoppade effekten 
direkt upp till 330 hk! Därför används 
numera en tuffare Mitsubishi blow off 
ventil i steg tre kitet.

En fullflödes  ljuddämpare med 2,5” 
genomströmningsdiameter används 
också i detta kit. Inte så tyst, men av-
gasmottrycket är knappt mätbart vilket 
är bra för effekten!

Nytt luftintag (=Snorkelkit)  och ny 
grövre silikonslang mellan luftintag och 
turbo ingår också samtidigt som ett 
scoop görs framtill på huven som styr in 
fartvinden och snön mot den övre delen 
av kylaren.

Summan av kardemumman
Alla dessa runtomkringmodifikationer 
har alltså gjorts utan att original Side-
winder/AC 900 motor har öppnats. Na-
turligtvis måste man följa effekten med 
ett variatorkit som vi också tillhandahål-
ler. Skillnaden mellan 250 till 330 hästar 
är stor och kan man stå ut med att tanka 
109 oktanig soppa så ska man helt klart 
prova det här kitet. Visst det kanske läm-
par sig bäst för någon slags racing, men 
vis av erfarenhet så vet jag att några av 
er kommer att välja detta kit för er daily 
driver. 

Oavsett vilket så ökar körglädjen lin-
järt med laddtrycket. 

Den extra soppa som motorn behöver i och med det höjda laddtrycket levereras via 
extraspridare i plenumet. Dessa sköts tillsammans med laddtrycket av MCX:s egna 
piggyback-enhet som jobbar tillsammans med original ECU. 

Original blow off ventil klarar tryck upp till ca 1,2 bar vilket 
gjorde att vi bytte ut den mot en tuffare från Mitsubishi.

Som synes så blir Sidewindern / AC 9000 ganska så glad med ett Stage 3 kit. Vi ser en 
toppnotering på hela 336 hästar. 

40

38-40 .indd   40 2017-10-06   12:16



Konstruktion och tillverkning: MCM AB Mora. mcmab.nu
Mail: lasse@mcmab.nu  Telefon: 0250-59 21 42. 

Originalet
har bytt namn

Samma smarta och robusta produkt, bara ett nytt namn!

SkiPROTEC. är en helsvensk kvalitetsprodukt som är
mönsterskyddad i EU, Norge, Canada och USA.

SkiPROTEC. finns i två varianter, en ställbar 
och en fast modell. Den ställbara
modellen justeras enkelt utan
verktyg. 

SkiPROTEC. skyddar inte bara 
snöskoterns skidor, utan även garage-
golvet, släpvagnen etc.

Originalet tillverkas av MCM AB i Mora 
sedan flera år tillbaka. Det betyder att vi
garanterar en produkt av högsta kvalitet.

SkiPROTEC. har tidigare testats av tidningen
                Snowrider med bästa betyg.

                            Välkommen att beställa direkt från Din närmaste snöskoterhandlare.                               

                              Vi söker fler återförsäljare.  Är Du intresserad, maila till lasse@mcmab.nu
                               eller ring 0250-59 21 42. 

skiprotec.se



Ni har väl sett när man blurrar 
folks ansikten och förvränger 
rösten, för att ”skydda de oskyl-

digas identitet”? Vi gör det samma i 
detta reportage, men med syftet att 
skydda den skyldige. Skyldig till vad 
kanske du då tänker? Skyldig till ett av 
de värre brott vi sett, säger då jag. Vi 
har sett skotrar i alla slags skick och 
trodde inte att vi direkt skulle kunna för-
vånas över någonting alls. Gissa om vi 
blev förvånade över att bli förvånade när 
vi blev förvånade. Som en blixt från klar 
himmel fick vi syn på denna Hardcore av 
2016 års modell som minst sagt använts 
och mer därtill. Hur är det ens möjligt 
att på någon månads tid lyckas med 
konststycket att dela en helt ny maskin 
i flera delar utan att lossa på en enda 
bult? Detta kräver engagemang och en 

vilja av stål tillsammans med en total av-
saknad av respekt för det som alldeles 
nyss rullade av löpande bandet på Arctic 
Cat-fabriken i Thief River Falls.  

Baby Face
Vi kan kalla denna chaufför för Mr X och 
vid en första anblick så verkar denna 
kille vara en hyvens prick där han sitter 
vattenkammad och fin. Hade vi inte ve-
tat bättre så hade han lätt kunnat vara 
en av pojkarna i den lokala gosskören 
då utseendet mer påminner om en liten 
ängels än den person vi vet att han är 
innerst inne. Just detta motsägelsefulla 
utseende känner vi igen rent historiskt. 
Gangsters som "Baby Face” Nelson 
och outlawcowboyen Billy ”the kid” är 
två lysande exempel på hur man kan se 
oskyldig ut, samtidigt som man är det 

Mr X pedanten från vidderna
Vissa skoteråkare känner till varenda liten repa 
på snöskotern och vårdar sin ögonsten som en 
familjemedlem. Och så har vi mr X, som gör 
precis tvärtom. 

motsatta. Man undrar ju naturligtvis vad 
som döljer sig bakom denna fasad och 
just detta kommer vi nog aldrig få reda 
på. Vi inriktar oss istället på hans maskin 
och de lagningar han lyckats göra dels i 
fält, men också hemma i garaget. 

Crackhead-chic
I min egen verkstad så används tigsvets 
och svarven flitigt medan Mr X mesta-
dels verkar använda gersåg och skruv-
dragare. Inget fel i att använda dessa 
verktyg vid en husrenovering, men det är 
inte det vanligaste då man lagar en snö-
skoter. Då Mr X kört alldeles för mycket 
på rullen så orkade helt enkelt inte chas-
sit med den hårda behandlingen med 
följden att chassit helt enkelt spruckit 
där det normalt inte gör detta. Det hade 
varit ganska enkelt att byta ut bakdelen, 
men ett par välsågade ”tvåtumtvåor” 
med tillhörande träskruvar fixade till det 
hela lite enklare. För att vara på den 
säkra sidan skruvades en aluminiumbit 
som nästan passade också dit lite snett. 
Baklyset tejpades också dit med en rejäl 

boll med silvertape. Snyggt.  Då vare sig 
sidopaneler eller huv sitter där dom ska 
så drogs ett mindre och väldigt smäck-
ert spännband runt hela skoterns fram-
del. Det biltemablåa bandet smälter bra 
in i den gröna designen och matchar det 
svarta hålet där lyset en gång satt. Det 
märks att Mr X har ett öga för detaljer 
då han verkligen lyckats att glädja ögat.

En rosa A-arm blir kronan på verket 
som i sin tur matchar delar av boggin 
som också den verkar blivit målat i all 
hast med en rotborste. Hela skotern ser 
ut att vara designad enligt den nya stilen 
”Crackhead-chic” och vi anser att han 
verkligen nitat den stilen på pricken. 

Mr X är utan tvekan ägare av detta 
jordklots absolut mest speciella maskin 
och vi gratulerar honom till detta då vi 
vet att han lagt ner en förfärlig massa 
timmar på att få den precis som han vill 
ha den. Nu får vi bara hoppas att trä-
mask och barkborre hållt sig borta över 
sommaren och att träförstärkningarna är 
lika hållbara och fina som i våras. 
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Jag ska inte påstå att snickerierna på detta fordon på något sätt är slarvigt utförda. 
Snarare rejäla och banbrytande. Plåtarbetet däremot lämnar mer att önska då Mr X 
inte riktigt matchat färgen eller för den del formen med chassit. Men nästan. Och alla 
vet ju att lite snett också är rakt. 

Det sägs att man har några sekunder på sig då det gäller att göra ett första intryck. 
Mr X har använt dessa sekunder väl då han verkligen ger ett intryck med sin maskin. 
Det är helheten som gör det och Mr X har verkligen lyckats få folk att vrida på huvu-
det. 

Det gäller att grejerna sitter fast och spännremmen från Biltema gör verkligen sitt 
jobb på ett föredömligt sätt. Det där med lyse och ruta är för övrigt överreklamerat 
och inte alls någonting man behöver. Ja inte så länge det är ljust i alla fall. 

Det här blir ju en baggis att fixa. Lite nya kåpor, framvagn, boggie ett nytt chassie och 
resten av alla delar. Ja då har man en ny maskin igen. Enklast kanske ändå är att helt 
enkelt flytta över regskylten till en ny maskin?
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Tävlingen drog igång 10:00 vid 
sjön Myckeln vid flygfältet i Älv-
dalen, med hela sverigeeliten på 

plats. Massor av folk hade redan då 
placerats sig i stolar och i gräset längs 
vattnet. Skönt med en bana så att publi-
ken ser allt som händer och att det inte 
spelar någon roll vilken plats man kollar 
från. Under dagen rullade det sen in mer 
publik och det var en riktig skön stäm-
ning. En fördel med banan är att det är 
relativt grunt där den låg, sänkte man 
skotern så stack styret upp och det var 
inga problem att bärga skotrarna. Bara 
att glida in med flotten, vinscha upp 

skotern och köra in till stranden där en 
fyrhjuling sen drog skotern till depån. 
Sen blev det lite jobb att göra skotern 
körklar igen. På området fanns det mat, 
marknad, visning av snöskotrar och ATV 
på plats, så det gick ingen nöd på publi-
ken i det härliga vädret. Med så många 
kvalheat som kördes hade man något att 
titta på hela tiden, det var inte många mi-
nuter som det inte var skotrar i vattnet. 
Bara när det skulle bärgas eller under en 
planerad paus var det tyst på sjön. Det 
var skoterklubbarna i Idre, Särna och 
Älvdalen som tillsammans med sponso-
rer gick ihop för att arrangera den här 

Dala Watercross Cup

Under en solig och varm fredag i augusti kördes det skoter på vatten under Musik & 
Motorfestivalen i Älvdalen. Tre deltävlingar kördes under sommaren i Idre, Särna och finalen i 
Älvdalen, som tillsammans bildade Dala Watercross Cup.

Av: Mattias Klockar

cupen. Det är inte första gången Dala 
Watercross Cup körs, så man börjar få 
bra rutin på arrangemanget.

Öst snabbast
25 förare var anmälda till tävlingen. 27 
kvalheat kördes under dagen, 3 kvalheat 
per förare, 3 startande per heat. Tre varv 
i kval, tre i finalheat på banan som hade 
snäva svängar och ett hopp som var pla-
cerat på långa rakan där publiken fanns. 
Gul boj = vänstersväng och röd boj = 
högersväng. Ett hopp per heat var obli-
gatoriskt och sen körde man lampstart 
på sand. Joel Renberg på en Arctic Cat 

Hardcore hamnade i topp på 18 poäng, 
han körde banan på 1:58,76 sek. 18 po-
äng fick också Johan Nordström på en 
Polaris RMK, körde 2:08, 26 sek som 
snabbast. Jonathan Mattiasson, Miran-
da Tjärnström, Daniel Lundin och Kalle 
Gradin fick ihop 16 poäng. På 14 poäng 
hamnade sen Jonatan Larsson, Staffan 
Larsson och Hampus Åström. Snabbast 
runt banan var Andreas Öst 1:58,54 
sek, trots det räckte det inte för vidare 
körning då Öst fick ihop 12 poäng. Po-
ängen avgjorde vilka som gick vidare ef-
ter kvalheaten, hamnade man på samma 
poäng så avgjorde tiden runt banan. De 

 Hampus Åström 
kvalade som siste 
man och blev tvåa 
i D-finalen.

Kvalheat 22, Miranda Tjärnström, Andreas Öst och Joel Renberg kör mot varandra.
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nio åkarna ovan fick köra vidare när fi-
nalerna skulle avgöras. A-B-C-D-finaler 
kördes och hade man tur kunde man 
gå hela vägen från D- till A-final om allt 
stämde, då en plats fanns över från de 
respektive finalerna.

Tre i final
Från D-final gick Jonathan Larsson in i 
C-finalen. Där tog det stopp för Jonat-
han och Kalle Gradin tog platsen till 
B-finalen. Därifrån körde Jonathan Matti-
asson till sig en plats till A-finalen. Jonat-
han fick sen lite tid att kyla skotern och 
förbereda sig så det skulle bli likvärdiga 
förutsättningar för de tre kvarvarande fi-
nalisterna. I A-final stod nu de tre högst 
kvalade förarna och de var riktigt lad-
dade att ta hem vinsten efter en intensiv 
dag. Joel Renberg vann deltävlingen i 
Särna tidigare och nu körde han också 
hem förstaplatsen i Älvdalen. Men i to-
talcupen räckte det inte till mot Johan 
Nordström, redan när A-finalen drog 
igång var Johans försprång ointagligt 
efter hans inledande seger i Idre. Johan 
slutade på 130 poäng och Joel fick ihop 
100 poäng i cupen. Joel kunde otur-
ligt inte köra deltävlingen i Idre då den 
krockade med SM. I finalen var det Joel 
som var snabbast ut i starten och hade 
sen en klar fördel. Bakom hade Johan 
en tuff kamp mot Jonathan Mattiasson 
som oturligt nog sänkte skotern och 
kunde inte göra mera. Johan blev tvåa 
i Älvdalen och Jonathan slutade trea i 
deltävlingen och cupen.

Jonatan Larsson vann D-finalen, men sen tog det stopp i C-finalen där Kalle Gradin tog vinsten.

 Starten är extremt viktig, här är det Jonathan Mattiasson som drar ifrån Jonas Hjort.

Några bärgningar blev det un-
der dagen, här är det Jocke 
Ädel som får hjälp in till land.

Jens Mehlqvist landade 
tungt efter hoppet och 
sänkte strax efter under 
ett av kvalheaten.

Johan Nordström körde riktigt bra under Dala Watercross Cup, vann deltävlingen i 
Idre och tog andraplatsen i Älvdalen. Det räckte till vinst totalt i cupen med 30 poäng 
före Joel Renberg.
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 Klas Söderqvist med full 
fokus genom svängen.

 Rickard Stenberg hade inte turen på sin sida i Älvdalen. Hamnade precis utanför fina-
lerna på en tiondeplats, hade samma kvalpoäng som nian som gick vidare men hade 
en sämre tid runt banan som då avgjorde placeringen.

Joel Renberg kunde ingen rå på i Älvdalen, kvalade som etta och vann finalen efter att 
ha tagit starten. Slutade tvåa i cupen efter att ha missat tävlingen i Idre.

Snabbast runt banan var Andreas Öst 1:58,54 sek, trots det räckte det inte för vidare 
körning då Öst fick ihop 12 poäng.

Mattias Elg tog sig inte vidare från kvalet, körde banan på 2:03,22 sek.

Dala Watercross Cup kommiten. 
Louise Söderqvist Idre, Daniel 
Fornstedt Älvdalen och Daniel 
Wahlberg särna.
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Resultat
Idre
1. Johan Nordström
2. Oskar Jernberg
3. Daniel Lundin

Särna
1. Joel Renberg
2. Andreas Öst
3. Peter Eliasson

Älvdalen
1. Joel Renberg
2. Johan Nordström
3. Jonathan Mattiasson

Totalt cupen
1. 130 poäng, Johan Nordström
2. 100 poäng, Joel Renberg
3. 72 poäng, Jonathan Mattiasson
4. 64 poäng, Daniel Lundin
5. 60 poäng, Jonatan Larsson

Prispott för varje enskild tävling:
1:a 8 000:-
2:a 5 000:-
3:e 3 000:-
4-6:e 1 000:-

Prispott totalcupen:
1:e 10 000:-
2:e 5 000:-
3:e 3 000:-

Miranda Tjärnström kvalade som fyra eft-
er stabil körning, i B-fi nalen tog det stopp 
där hon blev tvåa.

Jonathan Mattiasson laddar på, tog sig vidare från B-fi nalen där han sen sän-
kte skotern i A-fi nalen. Jonathan slutade trea i deltävlingen och i cupen.

Rickard Stenberg hamnade precis 
utanför fi nalerna den här gången.

Nästa generation Skisaver är här. Med Nya Skisaver Flex 
kan du lätt anpassa Skisavern efter just din skoter. 
En och samma Skisaver oavsett skidtyp.

SKISAVER Flex®

Den ultimata Skisavern

ORANGE
PANTONE RAL 2003
RGB    246, 120, 40

HSL     23, 92, 56
HSB     23, 84, 96

CMYK   0, 70, 90, 0

www.skisaver.se
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Sjö & Snö
Laddar om

Abris

Ingenting är för evigt 
och hugget i sten. 

Pontus och Kenth Abrahamsson hittar ni vanligtvis i Leksandsbutiken 
medan Patrik håller till i Morabutiken.  Abris sjö och snö fi nns också i 
Särna där Michael Andersson står bakom disken. 

Det är nästan så man blir lite religiös över Abris lokaler i Leksand då de är ultramoderna och verkligen byggda för ändamålet. Det 
fi nns säkert chans att göra några klipp nu när man byter ut stora delar av innehållet i butiken. Samma gäller i Mora eftersom man 
också där byter upp sig till enorma lokaler i och med köpet av Ahlsells gamla fastigheter på Örjastäppan. Flytt och byte till dessa lo-
kaler sker först våren 2018. Tills dess hittar ni Abris Sjö&Snö Mora i Noret vid Mcdonaldsrondellen som vanligt.  

Patrik Abrahamsson (den mindre lurvige till vänster) är den 
ni köper Poloaris av i Mora från och med denna säsong. 

Vissa saker är säkert som Amen 
i kyrkan, julskinka den 24:e och 
att Abris Sjö & Snö alltid sålt Ya-

maha. 
Ja i alla fall till denna säsong då man 

oväntat byter ut Yamahaskylten mot en 
där det står Polaris! Detta efter 40 år 
med Yamahas stämgaffel på väggen. 

–Visst känns det konstigt, säger 
grundaren Kenth Abrahamsson som 
tillsammans med sönerna Pontus och 
Patrik driver företaget som har butiker i 
Leksand, Mora och Särna. Huvudsätet 
är i Leksand och är kronan på verket i 
och med nybyggda enorma lokaler som 
verkligen tillhör Sveriges toppskikt av 
snöskoterbutiker.

 -Men samtidigt känns det som en ny-
tändning och en utmaning eftersom vi nu 
helt plötsligt har ett helt annat sortiment 
vilket vi ser fram emot att sälja. Polaris 
har ju tvåtaktarna som vi saknat och som 
en större kundgrupp söker. Helst hade 
vi velat sälja både Yamaha och Polaris 
eftersom de kompletterar varandra ex-
tremt bra då Polaris i sin tur saknar fyr-
taktssegmentet som också det har sin 
kundgrupp med dess fördelar. Vi hade 
inte valmöjligheten att ha kvar båda mär-
kena och detta ledde till att vi helt enkelt 
byter huvudleverantör efter alla dessa år. 

Vi har kvar Yamahas kundnummer till 
nyår och kan serva våra trogna Yama-
hakunder till dess. Naturligtvis kommer 
någon annan ta upp Yamaha i området 
vilket vi välkomnar då vi vill att de som 
är trogna Yamaha också fortsättningsvis 
ska få en bra service. Vi vill ju såklart att 
våra trogna kunder också fortsättnings-
vis handlar hos oss anammar våra nya 
varumärken vi kommer att representera 
i våra tre butiker. Avslutar Kenth Abra-
hamsson. Vi på SnowRider konstaterar 
att det händer grejer i branchen och att 
ni får lägga på ett kol om ni ska få er 
en ny Yamaha hos Abris till den här sä-
songen. Det kan vara läge att hälsa på 
och göra ett klipp nu när nya maskiner 
ska in i butikerna. 
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PART OF BRENDERUP GROUP

TAR DIG TILL ÄVENTYRETS BÖRJAN
En specialanpassad serie från Fogelsta för dig som kör snöskoter. Helsvetsade med 
varmförzinkat chassi, allt för att tåla tuff användning. Säkrare transport med flera invändiga 
bindöglor och alla släp kan eller har utrustats med tippfunktion. Utrusta din släpvagn med 
flera olika tillbehör.

R i d e r :  J o h a n  f o r s b e r g

T H E  B E S T  W O N ’ T  B R E A K
L I F E T I M E  G U A R A N T E E

T o u g h e s t  P u l l  C o r d s -  C N C  H a n d l e s -  C u s t o m  C o l o r s

7  d i f f e r e n t  c o l o r s
A l u m i n u m
4 9 9 . -

8  d i f f e r e n t  C O L O R s
L i f e t i m e  g u a r a n t e e
4 4 9 . -

F r å g a  d i n  l o k a l a  s k o t e r h a n d l a r e  e f t e r  c o b r a
F ö r  k o n t a k t :  0 7 0 2 6 5 9 9 0 9



SnowRider TV är projektet vi hållit 
på med några år nu. Lite spo-
radiskt och när andan fallit på 

bör tilläggas. Dagen före Skoterns dag, 
det vill säga Fredagen den 27 oktober 
klockan 12,00 så släpper vi det första 
programmet av SnowRider TV i dess 
nya form med allt vad det innebär. Du får 
helt enkelt hålla dig lite till tåls eftersom vi 
just i detta nu och i skrivande stund hål-

ler på som bäst med alla förberedelser 
för att kunna leverera en ström av pro-
gram under den här säsongen. Vi kan i 
alla fall avslöja att programmet kommer 
att vara studiobaserat med utfl ykter i och 
utanför verkstan. Teknik, personmöten, 
produktpresentationer, undersökande 
journalistik, snöskoterkörning och allt 
däremellan du kan tänka dig. 

Du kan mer än gärna höra av dig till 

oss och ge oss förslag på vad kom-
mande program ska handla om. Vi är 
mottagliga för det mesta och här har 
du chansen att forma SnowRider TV 
efter dina önskemål. 

Kanske du har en produkt du vill visa 
upp och kanske till och med komma till 
oss och göra just detta. Det fi nns mas-
sor av sätt att synas tillsammans med 
oss på SnowRider och det är bara att 
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Fredagen den 27 oktober drar vi igång 
SnowRider TV på riktigt. 

ringa eller dra iväg ett mail för att bolla 
lite ideér. 

Maila bjorn@snowrider.se för att 
skapa SnowRider TV:s framtid med 
oss.
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IT’S ALL ABOUT PROTECTION

www.pse-parts.com

Vi verkar för att  
snöskotertrafiken
bedrivs utan att 
människor, djur  
eller egendom  
skadas eller störs. 

Mer information på
www.snoskoterradet.se
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Det här med att motorintresse-
rade personer är väldigt lika 
varandra världen över har jag 

upplevt en mängd gånger. Det spelar 
liten roll om man pratar samma språk 
eller ens delar varandras passion för 
en specifik motorsport eller fordonstyp. 
Intresse för motorteknik fungerar ofta 
som minsta gemensamma nämnare och 
gör att man ofta kan utbyta erfarenheter. 
Men ibland stöter man på någon som på 
ett nästan märkligt sätt har liknande pre-
ferenser gällande allt motordrivet och 
det trots att man inte på något sätt har 
haft samma uppväxt. Exakt detta hände 
mig nyligen när jag för första gången 
träffade en mytomspunnen man som 
lustigt nog föredrar samma kommun, 
biltyp, skotermodell och mopedmärke 
som jag trots att han så sent som 2001 
flyttade hit till Sverige. Jag har alltså änt-
ligen fått besöka Edeforsbygdens egen 
flygande holländare, Nico Vrouwe.

Ededraget, en 
veterantävling av klass

För de som är intresserade av vete-
ranskotrar och gillar att se dragracing 
med dessa bör man inte missa Ededra-
get som körs varje år cirka fem mil ovan-
för Boden. Detta är en riktig folkfest 
för alla med skoterhistoriskt intresse. 
Jag är full av beundran över de som 
frivilligt och utan ersättning arrangerar 
detta samt de många liknande event 
runt om i norra Sverige. Kombinationen 
av fantastiska hemmabyggen samt äkta 
levande museiföremål i sin rätta miljö 
är en upplevelse.  De som inte känner 
till min hemstad Boden kanske undrar 
över varför det är just Edefors och inte 
vår kommun där tävlingen hålls som har 
namngett den. Ännu märkligare blir det 
om vill ha en färdbeskrivning till ”Ede-
fors” eftersom man då inte hamnar där 
racet är, utan vid en kraftstation och 
ett område med ett antal spridda cam-

Vissa gånger blir 
man mer eller mindre 
mållös. Framför allt när 
man träffar människor 
som är helt osannolika 
på ett sånt där 
fantastiskt sätt. 

Av: Affe Sundström

Ett udda möte

Här ser vi en liten del av Nicos stor skotersamling.
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pingplatser utan fast befolkning. De be-
bodda orterna där tävlingen hålls heter 
Harads och Bodträskfors men de har 
inte heller fått ge namn till racet.  För-
klaringen är att före den första januari 
1971 hette hela kommunen i dessa trak-
ter Edefors och det namnet lever kvar 
hos alla här, att de numera bor i Bodens 
kommun erkänner de endast motvilligt. 
Men den logiska följdfrågan blir då var-
för detta glesbefolkade område har så 
många personer med stort intresse för 
racing med veteransnöskotrar? Det var 
detta jag ville ha svaret på när jag och 
en kompis for upp för att träffa en av de 
fantaster som i denna bygd brinner för 
gammelmaskiner. Vi skulle då få kolla på 
hans olika skotrar och bland dessa den 
otroligt unika Blizzard 797 från 1971, 
mer exklusivt än så blir det knappast.

Hemma hos Nico, här finns 
det massor att se!

Min kompis Jocke har ofta berättat om 
sin vän Nico som har fått tag på en helt 
unik snöskoter och han var mycket villig 
att följa med mig dit för att vi skulle få 
en titt på den. Att Nico flyttade till vårt 
land från Holland för knappt 20 år se-
dan berättade Jocke samt att han ägde 
en hel del intressanta saker men utöver 
det hade jag ingen aning om vad som 
väntade mig. Mina funderingar rörde 
sig kring vem denna person är, vilket 
språk pratar han och hur kan en som 
rimligvis inte haft något med snöskotrar 
att göra under sin uppväxt bli en sådan 
skoterfantast så att han flyttade hit? Väl 
uppe på gården möts vi av en smal och 
gänglig person som lugnt och med en 
liten lätt brytning hälsar oss på klockren 
rikssvenska. Vi får på en gång gå ”huse-
syn” och han berättar om sina senaste 
fynd, en metallsvarv samt en fräs modell 
”jättestor”, fina tillskott till hans verkstad. 
Vi ser en bil under en presenning som i 
sin profil tydligt avslöjar sig som en Volvo 
240. -”En äkta original 244 turbo från 
-81” säger han stolt –”under renovering, 
den är helt komplett!”. Efter en stund 
kommer vi fram till att hans intresse för 
Sverige till viss del har med vår numera 
enda biltillverkare att göra och i förrå-
det med Volvodelar finns det en massa 
saker till just 240, bland annat flera 
svåra-att-få-tag-på prylar till de numera 
ikoniska turbomodellerna. Vi vandrar 
vidare mellan de olika ladorna och upp-
ställningsplatserna för äldre maskiner 
och överallt lyser det klassiskt Ski-Doo-
gult. Han har mängder av 60-tals och ti-
diga 70-talsmodeller och plötsligt startar 
Nico en dubbelbandare för att visa att 
de flesta är fungerande maskiner, detta 

är inte en skoterkyrkogård. Givetvis pas-
sar jag då på att göra bort mig när jag 
kallar skotern för Alpine vilket jag trodde 
att alla Ski-Doo dubbelbandare heter. 
–”Nja, detta är en RD8, föregångaren 
till Alpine” svarar Nico och låter nästan 
lite förlägen när han var tvungen att rätta 
mig. Men då vi ändå är inne på de olika 
modellernas typbeteckningar var jag 
tvungen att ställa den självklara frågan. 
Varför det just är Ski-Doo som gäller? 
Svaret kommer nästan motvilligt och 
eftertänksamt  –”Tja…jag tänkte köpa 
en Ockelbo när jag började med detta 
men det blev en Ski-Doo, annars  hade 
det bara funnits orangemålade skotrar 
här”. På följdfrågan om hur i hela friden 
en holländare kan gilla snöskotrar över 
huvud taget är svaret från Nico givet: 
–”Har man en gång provat så kan man 
inte sluta, det är så kul att hålla på med 
skotrar”. Vi går vidare till hans racer, en 
klassisk Ski-Doo med en ”halvmodern” 
encylindrig Rotax 277. Ombyggd till 
fartvindskyld och med dubbelstift tack 
vare en topp från HD samt försedd med 
programmerbart tändsystem, motorn är 
givetvis upptrimmad för att vinna race. 
Den ska leverera runt 50hk vilket kanske 
inte låter så mycket om man inte tänker 
på att de original som bäst gav runt 25! 
Ägaren säger att den numera är en oval-
racemaskin då dubbmattan inte var helt 
rätt på den typ av dragracing som vi kör 
här hemma, det är blankis som gäller för 
fulldubbat. På väg in till verkstaden ser vi 
bromsbänken för mopedmotorer som är 
ett läckert hemmasmide och på alla sätt 
korrekt konstruerad. Från det utgående 
drevet går en kedja till en hydraulpump 
som är upphängd i en våg och bromsas 
via en ventil. Allt övervakas av en elek-
tronikbox som Nico själv programmerat, 
nämnde jag att han jobbar med datapro-
grammering? -”det var svårt att få allt att 
fungera” säger han och avslöjar sedan 
att han var tvungen att avbryta detta 
projekt en stund för att bygga något 
kul, som terapi. Vi går sedan in i själva 
verkstaden och där står den, en original 
supermaskin från förr!

1971 Blizzard 797, the holy 
grail of snowmobiles!

Det var en härligt galen tid i slutet på 
60 och början på 70-talen i skoterbran-
schen. En oroligt hög nyförsäljning som 
gav höga vinster kombinerat med ett 
stort intresse för skotertävlingar både 
hos tillverkare samt allmänheten gjorde 
att fabrikerna byggde en mängd special-
skotrar i ytterst få exemplar. Extrema täv-
lingsmotorer sattes i chassin som ofta 
var långt ifrån kapabla att hantera dess 

Här står den, en äkta Blizzard 797. En ikon i branschen och troligen den enda i vårt av-
långa land. 

Tre cylindrar, fartvindsskylning, trippelrör. 
Det blir liksom inte fränare än så här. 

En hemmabyggd bromsbänk bör alla 
moppetrimmare ha!

Så ska en tävlingsskoter från tidigt –70 se 
ut om du nu undrade!

Som skylten visar är detta en äkta races-
koter från förr och ingen replika vilket ger 
oss invigda en rysning. 

Motorskylten visar vad det är frågan om. 
Här handlar det inte om ett klonat hem-
mabygge. Original. 

Dubbelstift och digitalt tändsystem har nu denna vråltrimmade Rotax 277. Gissa om 
motorn kommer att bli förvånad då den som ny var betydligt beskedligare och helt 
utan prestanda. 
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pingplatser utan fast befolkning. De be-
bodda orterna där tävlingen hålls heter 
Harads och Bodträskfors men de har 
inte heller fått ge namn till racet.  För-
klaringen är att före den första januari 
1971 hette hela kommunen i dessa trak-
ter Edefors och det namnet lever kvar 
hos alla här, att de numera bor i Bodens 
kommun erkänner de endast motvilligt. 
Men den logiska följdfrågan blir då var-
för detta glesbefolkade område har så 
många personer med stort intresse för 
racing med veteransnöskotrar? Det var 
detta jag ville ha svaret på när jag och 
en kompis for upp för att träffa en av de 
fantaster som i denna bygd brinner för 
gammelmaskiner. Vi skulle då få kolla på 
hans olika skotrar och bland dessa den 
otroligt unika Blizzard 797 från 1971, 
mer exklusivt än så blir det knappast.

Hemma hos Nico, här finns 
det massor att se!

Min kompis Jocke har ofta berättat om 
sin vän Nico som har fått tag på en helt 
unik snöskoter och han var mycket villig 
att följa med mig dit för att vi skulle få 
en titt på den. Att Nico flyttade till vårt 
land från Holland för knappt 20 år se-
dan berättade Jocke samt att han ägde 
en hel del intressanta saker men utöver 
det hade jag ingen aning om vad som 
väntade mig. Mina funderingar rörde 
sig kring vem denna person är, vilket 
språk pratar han och hur kan en som 
rimligvis inte haft något med snöskotrar 
att göra under sin uppväxt bli en sådan 
skoterfantast så att han flyttade hit? Väl 
uppe på gården möts vi av en smal och 
gänglig person som lugnt och med en 
liten lätt brytning hälsar oss på klockren 
rikssvenska. Vi får på en gång gå ”huse-
syn” och han berättar om sina senaste 
fynd, en metallsvarv samt en fräs modell 
”jättestor”, fina tillskott till hans verkstad. 
Vi ser en bil under en presenning som i 
sin profil tydligt avslöjar sig som en Volvo 
240. -”En äkta original 244 turbo från 
-81” säger han stolt –”under renovering, 
den är helt komplett!”. Efter en stund 
kommer vi fram till att hans intresse för 
Sverige till viss del har med vår numera 
enda biltillverkare att göra och i förrå-
det med Volvodelar finns det en massa 
saker till just 240, bland annat flera 
svåra-att-få-tag-på prylar till de numera 
ikoniska turbomodellerna. Vi vandrar 
vidare mellan de olika ladorna och upp-
ställningsplatserna för äldre maskiner 
och överallt lyser det klassiskt Ski-Doo-
gult. Han har mängder av 60-tals och ti-
diga 70-talsmodeller och plötsligt startar 
Nico en dubbelbandare för att visa att 
de flesta är fungerande maskiner, detta 

är inte en skoterkyrkogård. Givetvis pas-
sar jag då på att göra bort mig när jag 
kallar skotern för Alpine vilket jag trodde 
att alla Ski-Doo dubbelbandare heter. 
–”Nja, detta är en RD8, föregångaren 
till Alpine” svarar Nico och låter nästan 
lite förlägen när han var tvungen att rätta 
mig. Men då vi ändå är inne på de olika 
modellernas typbeteckningar var jag 
tvungen att ställa den självklara frågan. 
Varför det just är Ski-Doo som gäller? 
Svaret kommer nästan motvilligt och 
eftertänksamt  –”Tja…jag tänkte köpa 
en Ockelbo när jag började med detta 
men det blev en Ski-Doo, annars  hade 
det bara funnits orangemålade skotrar 
här”. På följdfrågan om hur i hela friden 
en holländare kan gilla snöskotrar över 
huvud taget är svaret från Nico givet: 
–”Har man en gång provat så kan man 
inte sluta, det är så kul att hålla på med 
skotrar”. Vi går vidare till hans racer, en 
klassisk Ski-Doo med en ”halvmodern” 
encylindrig Rotax 277. Ombyggd till 
fartvindskyld och med dubbelstift tack 
vare en topp från HD samt försedd med 
programmerbart tändsystem, motorn är 
givetvis upptrimmad för att vinna race. 
Den ska leverera runt 50hk vilket kanske 
inte låter så mycket om man inte tänker 
på att de original som bäst gav runt 25! 
Ägaren säger att den numera är en oval-
racemaskin då dubbmattan inte var helt 
rätt på den typ av dragracing som vi kör 
här hemma, det är blankis som gäller för 
fulldubbat. På väg in till verkstaden ser vi 
bromsbänken för mopedmotorer som är 
ett läckert hemmasmide och på alla sätt 
korrekt konstruerad. Från det utgående 
drevet går en kedja till en hydraulpump 
som är upphängd i en våg och bromsas 
via en ventil. Allt övervakas av en elek-
tronikbox som Nico själv programmerat, 
nämnde jag att han jobbar med datapro-
grammering? -”det var svårt att få allt att 
fungera” säger han och avslöjar sedan 
att han var tvungen att avbryta detta 
projekt en stund för att bygga något 
kul, som terapi. Vi går sedan in i själva 
verkstaden och där står den, en original 
supermaskin från förr!

1971 Blizzard 797, the holy 
grail of snowmobiles!

Det var en härligt galen tid i slutet på 
60 och början på 70-talen i skoterbran-
schen. En oroligt hög nyförsäljning som 
gav höga vinster kombinerat med ett 
stort intresse för skotertävlingar både 
hos tillverkare samt allmänheten gjorde 
att fabrikerna byggde en mängd special-
skotrar i ytterst få exemplar. Extrema täv-
lingsmotorer sattes i chassin som ofta 
var långt ifrån kapabla att hantera dess 

Här står den, en äkta Blizzard 797. En ikon i branschen och troligen den enda i vårt av-
långa land. 

Tre cylindrar, fartvindsskylning, trippelrör. 
Det blir liksom inte fränare än så här. 

En hemmabyggd bromsbänk bör alla 
moppetrimmare ha!

Så ska en tävlingsskoter från tidigt –70 se 
ut om du nu undrade!

Som skylten visar är detta en äkta races-
koter från förr och ingen replika vilket ger 
oss invigda en rysning. 

Motorskylten visar vad det är frågan om. 
Här handlar det inte om ett klonat hem-
mabygge. Original. 

Dubbelstift och digitalt tändsystem har nu denna vråltrimmade Rotax 277. Gissa om 
motorn kommer att bli förvånad då den som ny var betydligt beskedligare och helt 
utan prestanda. 
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och den bör ha ganska bra chanser då 
den är original! Nico förklarar då för mig 
att det inte är så många ställen där det 
tillåts att tävla med öppna stingens utan 
någon ljuddämpning så någon dominans 
i standardracing blir det inte med denna 
skoter. Han tror dock att det går bra 
i byacupen så där kan man få se den 
köra. Min fråga om vad man ska ha den 
till är faktiskt helt felaktig, måste man 
fråga det har man nog inte fattat grejen 
med ett tävlingsfordon från förr. Ett är nu 
helt säkert, denna vinter ska jag besöka 
Ededraget och titta på en äkta Blizzard 
797 när den tävlar, det lär bli en riktig 
upplevelse!

Terapiprojektet, det Nico 
byggde när han ville ha en 
paus 

På vägen ut ur verkstaden ser vi en 
ytterst märklig skapelse som bäst kan 
beskrivas som en minimotorcykel. Nico 
berättar att det var detta han byggde när 
bromsbänken inte ville fungera som tänkt 
för att slappna av lite. -”Den började sitt 
liv som ett takräcke” säger byggaren 
och för fingrarna över de böjda ramrö-
ren. I mitten på det ombyggda takräcket 
monterades en 11hk Briggs&Stratton 
med variator och försågs med hjul och 
gaffel från en Puch Magnum samt tank 
från en Herkules. Ägaren rycker igång 
den med magnapullstarten och far se-
dan fram över gården i riktigt bra fart. 
–”Jag har testat 95km/h uppmätt med 
min GPS” säger han och tillägger –”det 
gör jag aldrig om!” jag tittar på minimo-
torcykeln och tänker att den ser ut att 
vara farlig i betydligt lägre farter än så 
men riktigt kul på alla sätt verkar den 
ändå, imponerande pausbygge på alla 
sätt. Kvällen börjar nu falla på och jag 
känner att vi knappt har hunnit med en 
bråkdel av allt vi ville se på. Nico håller 
med oss fullständigt då hans åsikt är att 
det finns flera personer i trakten som har 
betydligt mer intressanta skoterprylar 
än vad han har. Vi bestämmer därför att 
återkomma för att titta till byns lustgas-
expert, Harads snöskotermuseum, en 
bekant som kanske har Ski-Roule delar 
till min veteranskoter och…..Vi får som 
sagt återkomma med mer reportage om 
skotrarna i Edeforsbygden!

effekt och resultatet blev livsfarliga ma-
skiner som är alldeles underbara! Vi som 
gillar veteranmaskiner drömmer ofta om 
att äga en av dessa specialare. Men då 
dessa knappt såldes när de var nya utan 
var avsedda för fabriksteamen är det inte 
så lätt att få tag på dem i dag, trots det 
har Nico en sådan! En bekant till honom 
i Nordamerika ”hittade” för ett par år se-
dan en Blizzard 797 som likt Törnrosa 
sovit i en lada fram till våra dagar och 
märkligt nog var han villig att sälja denna 
till sin svensk/holländske vän. Berättel-
sen innehåller mer än så men den korta 
sammanfattningen är att Nico köpte 
samt importerade denna skoter och den 
är tveklöst ensam i sitt slag här hemma. 
För en oinvigd ser Blizzarden närmast ut 
som en Ski-Doo Olympic från runt 1970 
där någon skohornat in en trecylindrig 
fartvindskyld snurra i. Man ser tydligt att 
motorn är försedd med tre pipor som 
har öppna stingers och det förstärker 
bilden av ett specialbygge av någon 
sort. Men detta är faktiskt inte en hottad 
gamling baserad på en kundskoter utan 
en brutal tävlingsbest i nära nog 100% 
originalskick! Efter ett fåtal drag startar 
den och den låter exakt så grymt en trip-
pel med trippelrör och ingen ljuddämp-
ning ska göra. Vi detaljstuderar skotern 
och ser att alla motor/chassiemblem 
samt dekaler är korrekta, detta är the 
real deal! De få avstegen är dels att ori-
ginalmattan, som inte klarat tidens tand, 
har ersatts med en modernare variant 
och att bromsen är bytt till en hydraulisk 
likt den som årsmodell -72 fick. Tydligen 
var den mekaniska bromsen inte så bra, 
det var svårt att alls får stopp på maski-
nen även med nya klossar. Men i övrigt 
är allt som när den lämnade fabriken och 
den märkliga ”delade glidboggin” är på 
plats som sig bör. När Nico köpte denna 
skoter visade mätaren att den gått ”hela” 
362 miles/58 mil och nu har han bättrat 
på vägmätarställningen något till 377mi-
les, inte så långt för en skoter från 1971! 
Motorn är på hela 798cc och matas av 
tre membranförgasare, spännande för 
oss som har lärt oss att en membranare 
kan vara svår att få till. Enligt ägaren är 
detta troligvis den enda Blizzard 797 av 
1971 årsmodell som finns i Sverige. Det 
finns en 645 i Umeå (också importerad) 
och några 72:or men tydligen såldes 
det aldrig några 71:or här vilket gör 
de än mer unika i Sverige. En slående 
detalj är att man tydligt ser att ägaren 
använder maskinen då detta inte är en 
upputsad trailer-queen utan en skoter 
som ska brukas, frågan är då till vad? 
Min tanke var först att detta borde var 
en grym maskin för veterandragracing 

Nu ska den encylindriga tävlingsskotern startas om än lite motvilligt. 

Längst där inne står en Ski-Doo med boxermotor, japp de finns!

Nico har givetvis även ett riktigt monster till åkgräsklippare, dieseldriven så klart, vad 
annars?

Nico med sin egenbyggda minimotorcykel, ett monster med hela 11hk!
En enorm fyrtaktsmotor och variatordrift, varför inte?
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Skoterforum i 
Bräcke 
Sveriges Sn škoter ǩares Centralorganisation, SSCO, har valt att l ǧga řets skoterforum i Br čke. 

Vi h ľler till p  ̌J m̌tkrogen. 

Program 

Fr ň 10.00 visas řets nyheter fr ň de flesta skoterfabrikat. Detta sker naturligtvis utomhus.          
Dessutom en del tillbeh ř m.m. Det har nog slunkit med en och annan fyrhjuling ocks .̌ 
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Reservdelar & Service

Alltid stort lager av nya och begagnade skotrar
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SNABBT OCH ENKELT
Tel: 036-13 40 96   

WWW.BLIXTENSRACING.SE
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Är du den av de lyckligt lottade 
som fyller 16 år till den här sä-
songen, eller kanske en av dom 

som tagit ditt B-körkort efter år 2000? 
Vilket som så är det dags att ta ditt förar-
bevis för snöskoter, och det gör du na-
turligtvis hos oss på SnowRider i Mora. 
Vi på SnowRider har utbildat massor av 
snöskoteråkare under ett par år nu och 
gett dessa möjligheterna att införskaffa 
ett eget förarbevis för snöskoter hos oss 
här i Mora. Med egna utbildningslokaler, 
körområde och verkstad ser vi till att du 
får en gedigen utbildning och därmed 
också får reda på det mesta du behöver 
veta innan du ger dig ut på leden eller 
fjället. Vi kör våra kurser som intensivut-
bildningar under 5 helger denna säsong. 
Vi vänder oss till alla i detta land och kan 
erbjuda dig en helhetslösning med bo-
ende, hämtning och lämning på Moras 
flygplats, buss- eller tågstation. 

Vi har under dessa år utbildat en 
brokig skara skoteråkare av alla åldrar 
och kön och vi anpassar vissa delar av 
utbildningen för just dina behov och in-
riktning. 

Teori
Vi har haft som mål att göra teoridelen 
spännande, intressant och lärorik. Na-
turligtvis så får du lära dig alla regler 
som ska efterföljas men du får också 
många tips och råd på vägen som vi 
själva har snappat upp under våra dryga 
30 år som skoteråkare. Vår motivation är 
naturligtvis att du ska lära dig betydligt 
mer än minimikravet för att klara teori-
provet. 

En del av vår teoritid kommer du att 
tillbringa i vår verkstad för att verkligen 
greppa och förstå tekniken hos snösko-
tern. Allt för att du ska kunna klara av 
de mest grundläggande reparationerna 

Ta förarbevis hos SnowRider
Dags för förarbevis för snöskoter? 

i fält vilket vi tycker är ett måste för att 
på ett säkert sätt kunna köra snöskoter. 

Praktik 
Snöskotern kan egentligen inte jämfö-
ras med något annat fordon. Just detta 
ställer en hel del krav på dig som förare. 
Vi har ett eget inhägnat område som är 
specialdesignat för våra kurser vad det 
gäller olika banor i olika svårighetsgra-
der. Allt för att förbereda er på olika 
situationer och scenarion som du kom-
mer att möta som nybliven skoteråkare. 
Banorna är naturligtvis säkrade och du 
behöver verkligen inte vara ett proffs för 
att ta ett förarbevis hos oss. Tvärtom. Vi 
försöker alltid att hitta nivån som passar 
alla i alla lägen och vi har haft massor 
av elever som aldrig kört eller meckat 
med en snöskoter förut. Vi har faktiskt 
haft elever som aldrig suttit på en snö-
skoter förut. Som sagt, vi hittar allas nivå 

och höjer den därifrån. Den som åker 
härifrån och har gjort sitt bästa har både 
mer kunskap, erfarenhet och ett färskt 
förarbevis med sig hem. 

Priset
Vi tar 3200:- per helgkurs hos oss. Då in-
går allt från kurslitteratur till hyra av snö-
skoter. Vi har hjälmar för de som inte har 
en egen med sig. Behöver du bo över 
så har vi möjlighet att lösa detta också. 
Det är inte ovanligt att vi hämtar några av 
våra elever på buss- eller tågstationen 
på fredag kväll, kör utbildningen lördag-
söndag och sedan kör tillbaka dem till 
stationen på söndag kväll. Frukost fixar 
vi till de boende, lunch (ingår ej) brukar 
vi äta gemensamt inne i Mora och vi ser 
till att de som bor över också får middag 
i sig (ingår ej i priset). Priset för boende 
inkl frukost är 400 kronor natten. 
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Ta förarbevis hos SnowRider
Vi gör all vår körning på vår egna inhäg-
nade testbana där vi har gjort massor 
av banor och leder av olika svårighets-
grader. 

Köra fast kan alla göra. Att ta sig loss kan vara knepigare. Hos oss går vi igenom alla 
slags olika scenarion som man som skoteråkare kommer att utsättas för. 

Naturligtvis får du lära dig allt om lagar 
och regler men också en massa andra 
matnyttiga saker som alla snöskoter-
åkare måste kunna. 

I vår verkstad går vi igenom tekniken vad det gäller snöskotern som fordon. Du får 
lära dig att göra de nödvändigaste reparationerna i fält och hur du bäst förbereder din 
snöskoter i form av service och omhändertagande.

Boka din kurs på: 

SnowRider.se
Ta FÖRARBEVIS FÖR SNÖSKOTER med:

Mer info på: snowrider.se

Mora

Lofsdalen

6-7 januari 2018

27-28 December 2017

13-14 januari 2018

10-11 Februari 2018
17-18 Februari 2018

 Lofsdalen
 Mora 

under fliken förarbevis
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Många av de maskinerna som 
medverkade var gamla täv-
lingsmaskiner från tidigt 1970-

tal, andra var custommaskiner med 
egenbyggda motorer. Vissa tävlade 
också med sin gamla standardsnösko-
ter. Kriterier för att vara med var att sko-
tern samt skotermotor skulle vara från 
1985 eller äldre, fungerande nödstopp, 
bra variatorskydd och broms. Sex sko-
terklasser fanns att köra i för att passa 
så många som möjligt, med olika antal 
cylindrar och storlek på motorn. Med 
förare och skotrar på plats blev det fyra 
klasser som man körde i. Fri trimning 
var endast tillåtet med överladdning/
gas i på encylindriga motorer, körde då 
i klass fyra. Dubb fick användas och på 
de båda banorna fanns en skotermatta 
fastsatt i marken att starta på om man 
ville det. Skotern skulle i övrigt vara sä-
ker för föraren och publiken. Det blev 
en trevlig dag ute på travbanan, vädret 
visade sig från sin bästa sida med sol 
och det var riktigt varmt. Mycket folk 

Under Classic Car Week i Rättvik kördes det skoterdragracing på travbanan. En rad klasser gjorde 
det möjligt att delta med alla typer av skotrar äldre än 1985, från standard till rena tävlingsmaskiner. 
En 121-meters gräsbana med startgran hade ställts i ordning.

Av: Mattias Klockar

Veteransnöskoterrace

gled in med sina amerikanska bilar och 
parkerade precis bredvid tävlingsbanan, 
så det var bara att bara att kliva ur och ta 
en plats. Mat och dryck fanns också på 
plats och många valde att ta med egen 
stol för att sitta bekvämt under tiden täv-
lingen pågick. Så det var inte direkt nått 
man saknade ute på travbanan.

Intresserad publik
Depån var öppen för alla på plats och 
det var många intresserade i publiken 
som passade på att kolla in tävlingsma-
skinerna och prata med förarna. Klock-
an 13:00 stod de första skotrarna vid 
start och man drog igång med kvalrepor 
på tid, så man så småningom fick till en 
stege att köra efter i de olika klasserna. 
Man fick köra så många repor man ville 
under de två timmarna man hade på sig. 
Så det var många av förarna som passa-
de på att använda banan så mycket som 
möjligt under den tiden, för att få till en 
så bra tid som möjligt. Men några förare 
hade problem med sina skotrar och fick 

skruva en del för att kunna köra nått. Be-
roende på klass så hade man olika för-
beredelser att följa, vissa behövde bara 
kolla till skotern mellan reporna, medans 
de snabbaste maskinerna behövdes ky-
las och kollas över mera noggrant, innan 
man kunde köra ut på banan igen. Vid 
15:00 drog elimineringarna och finalerna 
igång efter stegarna var iordningställda 
och klara.

Finaler
Roger Dehlin kvalade bäst i klass två 
och gick till final på sin Ski-Doo. Tommy 
Janssons och Robert Nordström möt-
tes i semifinal där Tommy tog hem vin-
sten. Finalen stod då mellan Roger och 
Tommy som tog hem vinsten på en Ock-
elbo 380. Klass tre hade flest startande, 
kvartsfinalerna vanns av Bosse Nilsson, 
Filip Andersson och Mats Månsson på 
en Arctic Cat Jag 4000 Lång. Bosse 
vann sin semifinal över Filip på en Rusch 
och Mats fick en frikörning till final. Där 
stod det mellan Mats och Bosse som 

drog längsta strået till vinst på sin Ockel-
bo 380. Roger Dehlin och Per Adeström 
gick till final i klass fyra, där vann Roger 
på en Yamaha 543 över Per som körde 
en Moto-Ski Sonic. I klass fem blev To-
mas Sandström kvaletta på sin Polaris 
Indy Rotax och gick direkt till final där 
det var tre startande. Stefan Jönsson 
möte Conny Öjenstam i semifinal som 
båda körde Polaris. Därifrån gick Conny 
vidare efter att Stefan gjorde missen att 
starta på den utlagda skotermattan med 
dubb, det tog stopp för Stefan efter bara 
några meter. I final stod då Tomas Sand-
ström som sett stark ut hela dagen, mot 
Conny Öjenstam. Tomas rödlyktade och 
gav bort segern till Conny som tog det 
lugnt in över mållinjen, hade Tomas hållit 
sig kall i starten hade det blivit vinst.

Det gäller att kyla maskinerna så gott det går 
en varm dag.
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 Det var många fina byggen på plats i Rättvik.

 I klass tre var det Bosse Nilsson som tog hem vinsten, körde finalen mot Mats Måns-
son.

 Conny tog hem vinsten i klass fem på sin Polaris Centurion när Tomas Sandström 
rödlyktade i finalen.
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Det gäller att ha grejor med sig så man inte behöver köra skotern mer än nödvändigt 
på sommaren när det blir varmt.

Snabbast av alla var Tomas Sandström på sin Polaris Indy, körde som snabbast 4.5856 
sek, 131,7 km/h.

Per Adeström på en Moto-Ski Sonic, fick ge sig i finalen i klass fyra som vanns av 
Roger Dehlin på sin Yamaha på bortre banan.

En Ockelbo kan man inte se för mycket av, Tommy Jansson vann för övrigt klass två.

 Ibland går det inte som man tänkt sig, här är det Lars Rosander på en Ski-Doo Citation -80 som har fått problem.

 Filip Andersson på sin Rusch i klass tre, förlorade sin semifinal mot Bosse Nilsson och 
kom trea.
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Resultat

Klass 2
 (Alla flercylindriga f/a & f/c skotrar mellan 309 - 400cc).

1. #66 Tommy Jansson, Ockelbo 380 -74
2. #8 Roger Dehlin, Ski-Doo Citation SS -80
3. #63 Robert Norström, Ski-Doo R8 -63

Klass 3
 (Alla flercylindriga f/a & f/c skotrar mellan 401 - 450cc, samt 
lc under 400cc och överladdade och ”gas matade” encylin-
driga motorer).

1. #48 Bosse Nilsson, Ockelbo 380 -73
2. #14 Mats Månsson, Arctic Cat Jag -81
3. #64 Filip Andersson, Rusch R16

Klass 4 
(Alla flercylindriga f/a & f/c skotrar över 451 -600 cc, samt lc 
401- 440cc).

1. #28 Roger Dehlin, Yamaha EX -79
2. #85 Per Adeström, Moto-Ski Sonic -79
3. #7 Filip Andersson, Rusch R16 ILO 440

Klass 5 
(Alla flercylindriga f/a & f/c skotrar över 600 cc, samt lc 441- 
600 cc).

1. #101 Conny Öjenstam, Polaris Centurion -80
2. #337 Tomas Sandström, Polaris Indy Rotax 454
3. #111 Stefan Jönsson, Polaris Starfire 650 -73

 Två stycken Rusch uppradade för att köra.

Stefan Jönsson tar det lugnt i depån mellan kvalreporna, hans fina Polaris Starfire var 
vid tidpunkten också till salu. 

Roger Dehlin laddar på för knug och fostervatten med sin Yamaha till vinst i klass fyra. Stefan Jönsson tar sig tillbaka till depå efter att ha kört ännu en 
repa på banan.
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Kompletta isrivarsatser till 
Yamaha, Ski-Doo, Lynx & Arctic Cat.

Läs mer om våra isrivare och spridarrengöring på vår hemsida

TR Skoter     Mek AB
www.tr-skoteromek.se

Vi utför rengöring av spridare till Bombardier skoter -vattenskoter & båtmotorer

www.tr-skoteromek.se

Svensktillverkade

2  och 3 KROKS ORIGINALET

Isrivare

0684-294 50
motorfritid.com

Komplett verkstad för alla ändamål!

Stort lager på 
utbytescylindrar 

och vevaxlar

Vi säljer, installerar och servar all 
utrustning för verkstäder:

• Lyftar • Däckmaskiner  
• Hjulinställare  • Kompressorer
• Oljeutrustning  • Avgasutsug

23.500:-

Kompakt och tar liten plats 
i verkstaden, klarar av 
buss- och lastbilsdäck 
samt Super singel däck. 
Finns för montering 
i servicebuss.

RPM Service AB 
Vi utrustar bilverkstäder  
med all tung utrustning

Vi samarbetar med  
RAVAGLIOLI, FILCAR & AIRCENTER

RPM Service AB
Dalhemsvägen 42, 141 46  Huddinge

08-711 18 90, www.rpmservice.se

DÄCKOMLÄGGARE 

För mer information, besök 
www.ravaglioli.it

59.900:-

SUPER SINGLE

PAKETPRIS74 500:- 

Vi säljer, installerar och servar all 
utrustning för verkstäder:

• Lyftar • Däckmaskiner  
• Hjulinställare  • Kompressorer
• Oljeutrustning  • Avgasutsug

23.500:-

Kompakt och tar liten plats 
i verkstaden, klarar av 
buss- och lastbilsdäck 
samt Super singel däck. 
Finns för montering 
i servicebuss.

RPM Service AB 
Vi utrustar bilverkstäder  
med all tung utrustning

Vi samarbetar med  
RAVAGLIOLI, FILCAR & AIRCENTER

RPM Service AB
Dalhemsvägen 42, 141 46  Huddinge

08-711 18 90, www.rpmservice.se

DÄCKOMLÄGGARE 

För mer information, besök 
www.ravaglioli.it

59.900:-

SUPER SINGLE

PAKETPRIS74 500:- 

www.yngvessonsmaskin.se

Vi ligger på Europas 
STÖRSTA reservdelslager!

Butik/ Reservdelar:0951 - 773 45

0680-220 23 070-314 20 66
www.skoterochmotor.se
Nytt & Begagnat    Verkstad

B R Ö D E R N A

Köp den på snowrider.se

Följ snowrider på:
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Därför tjänar skoterälskare  
på att välja Svedea.

För mig som gillar snö är skoteråkning något som ligger mig varmt om hjärtat.  En krispig vinterdag finns 
inget bättre än att dra ut över de orörda vidderna tillsammans med kompisarna. Visst blir det någon stubb-
körning ibland och då är det bra att ha en försäkring man kan lita på. Och det kan du om du försäkrar skotern  
i Svedea. Vi försäkrar bara sådant vi gillar och förstår oss på, det har du som försäkringstagare glädje av. 
Kolla med skoterklubbarna, valfri återförsäljare eller våra kunder. Generösa och snabba brukar de säga.  
Det kostar faktiskt inget extra. Jämför oss gärna med andra.

Fredrik Lilliehöök  
Produktchef Snöskoter & ATV

Telefon 0696-170 42 
fredrik.lilliehook@svedea.se 

  
Tipsa din klubb om  

Skoterfonden!

100 000 kr  
till Sveriges  

skoterklubbar

MC-STIPENDIET
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