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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!

VI HAR UTRUSTNING
OCH TILLBEHÖR!

Sledstore Reserverar sig för eventuella prisförändringar,
felskrivningar samt utsålda varor som visas i annonsen.

SLEDSTORE.SE - SVERIGES SKÖNASTE SKOTERBUTIK

NYHET!

249 kr

-38%

399 kr

Starthandtag Snell
Fantastiskt snygga starthandtag från Snell. Tillverkade ur ett
aluminiumstycke som sedan anodiserats i olika färger. Ger en
mycket gedigen känsla jämfört med det tråkiga originalhandtaget
av plast. Men det bästa av allt är att det ser riktigt coolt ut!

Våra kunder älskar oss!
RYGGSÄCKEN FÖR SKOTERÅKNING!
Vi har massor av positiva omdömen

NYHET!

Fack för spade
Ventilerat ryggparti
Vadderade axelband
Rejäla metallspännen
Bra gummerad undersida
Förberedd för vätskesystem
Extra låsningsclips på höftbältet

-38%

499 kr

799 kr

Ryggsäck Sledstore Laponia 20L
Laponia är en rejäl och stilren ryggsäck som vi själva
tagit fram. För att hållas på plats, oavsett hur mycket
det hoppar och studsar, har den försetts med både
höft- och bröstbälte. Eftersom man oftast vill ha med
sig en del prylar på skoterturen har den utrustats med
ett flertal olika fickor och fack, som hjälper dig hålla
ordning på grejorna.

www.facebook.com/sledstore.se
www.instagram.com/sledstore.se

oss!
j
l
Fö

RESERVDELAR FÖR
ALLA SNÖSKOTRAR!
SLEDSTORE.SE - VI HAR ALLT FÖR DIG OCH DIN SKOTER

sledstore.se | info@sledstore.se | 08-509 063 00
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Har du någon gång sett ett fordon och bara fallit pladask i ren förälskelse? Jag gör det extremt sällan och kan räkna tillfällena
på ena handen. Första gången var när jag blev omkörd av en Dodge Viper året 1994. Jag körde nästan i diket av upphetsning
och jag minns händelsen som om det vore igår. Jag blev besatt av bilmodellen och har till dags datum haft tre stycken varav
den senaste i raden troligen aldrig kommer att lämna min ägo. Det är sällan det händer som sagt, men nu har det hänt igen.
Jag var uppe hos Modshop i Arvidsjaur och gick in i verkstan där det stod en del roliga ombyggda snöskotrar av varierande
tillverkare och årsmodeller. Den ena var fränare än den andra bör tilläggas. Jag strosade runt bland dessa maskiner bara för
att helt plötsligt stelna till. I ett hörn stod den. Maskinen som fick mig att flämta till av upphetsning. Jag såg inte vad det var,
men det spelade mindre roll. Där stod en svart skapelse som utan tvekan var det fränaste jag någonsin sett och den såg ut
som ett kärleksbarn som Dart Vader och Alien hade avlat fram. Jag stapplade fram till maskinen ifråga för att lista ut tillverkare
och gissade med hjälp av boggin att det i grund och botten var en Arctic Cat. Jodå, där stod en 800 från 2012 som fått sig en
mindre förmögenhet av Skinzprylar monterad på sig. Det var i första hand Heliumkitet i form av framvagn och kåpor samt huv
som gjorde den här maskinen helt outstanding och utan tvekan det fränaste jag någonsin sett. På vägen hem från Modshop
gick hjärnan på fullvarv och jag bestämde mig faktiskt redan efter några kilometer att också jag skulle ha en sån maskin. Jag
hittade precis en Hardcore 2017 för ändamålet. Så det så.

Fasta medarbetare:
Alf Groomer Sundström
Daniel Roland Orevi

Prenumeration & Shop:
www.snowrider.se
pren@snowrider.se
Priser inom Sverige:
6 nr (1 år) 335:- 12 nr (2år) 635:-

Adress:
Sågbacksvägen 8
792 91 Mora

OBS! Eftertryck, helt eller delvis, tillåts
icke utan utgivarens godkännande. För
insänt ej beställt material ansvaras ej.

jömärkt

4041

0820
Trycksak
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Har ni tänkt på en sak? Det ganska vanligt och framför allt inte ovanligt att kvinnan, tjejen, bruden i förhållandet numera också
kan kalla sig skoteråkare. Jag har också sett massor av kvinnor som också helt på eget bevåg köpt sig en egen snöskoter
för att tillsammans med vänner tillbringa vintern ute i lössnön. Vad som slagit mig är följande. Snälla killar väljer maskinen åt
tjejen. Gärna lite kortare, med mindre kammar och varför inte med en lite bredare framvagn? Detta för att maskinen ska vara
”lättkörd” och trevlig. Sen när är en kortare maskin med slö motor och bred framvagn lättkörd i snön? Svaret är aldrig och
jag tycker därför att det är dags att tänka om.
Kan det vara ren okunskap eller en rädsla för att bli ifrånkörd av tjejen som får dessa hjälpsamma män att välja dåliga maskiner
för nybörjaren? Här kommer ett riktigt råd till dig som är nybörjare oavsett kön, och vill ut i djupsnön.
Köp en lång lössnömaskin med en ordentligt tilltagen matta. Den ska minst vara 153” lång. Den ska ha en smal framvagn
och gärna en vass tvåtaktsmotor. Gärna 800 kubik och som minst 600 kubik. Köp den, kör mycket, lyssna på råd från en van
förare och nöt på så mycket du bara kan och kör ifrån din partner.
För övrigt så ska jag berätta för er att SnowRider aldrig sålt så många lösnummer i butik som just nu. Mitt i den globala digitaliseringen så har vi i och med ett distributionsbyte fått många fler återförsäljare än någonsin i SnowRiders historia och därmed
kan nå ut till fler tidningsköpare vilket vi tackar för. Prenumerantstocken ökar också den, om än i långsammare takt än lösnummerförsäljningen. Vår hemsida snowrider.se har också den fått ett rejält uppsving i och med moderniseringen samtidigt
som Facebook och Instagram går som tåget. SnowRider TV är utan tvekan extremt populärt då varje avsnitt vi gjort har höga
tittarsiffror. Det känns som vi har medvind och vi kan utan att tveka säga att vi jobbar som bara den för att hålla ställningarna.

Distribution: Interpress
ISSN: 1403-0144

Mil

Den här säsongen har börjat sagolikt bra då vi i Dalarna blivit välsignade med massor av snö. Det var faktiskt väldigt mycket
damp ner från himlen på kort tid, och detta utan att den första snön hunnit smälta bort. Det är sällan vi har fullt åkbart innan
december och det är ännu mer sällan som den första snön få ligga utan att smälta bort. Sinnesstämningen i hela branschen
är på topp och jag upplever det som att handlarna i hela Sverige rider på en positiv våg då folk i allmänhet vill åka snöskoter.
Det hela känns grymt och jag måste säga att jag hittills hunnit åka mer skoter i år än på mycket länge.
Jag måste samtidigt passa på att slå ett slag för alla gratisarbetande föreningsmänniskor som på ett eller annat sätt engagerat
sig i den lokala skoterklubben och på sätt avsatt otaliga timmar av sin fritid för att ta hand om och vårda våra skoterleder. Jag
menar i första hand de som sladdar de leder som ingen betalar för. De leder som finns på de ställen turisterna inte hittar till
och därmed inte heller omfattas av diverse ledkort som i sin tur ger klubben eller ledägaren någon form av intäkt. Vad driver
dessa eldsjälar? Vad får dem att timme ut och timme in utföra detta otacksamma arbete utan någon egentlig uppskattning?
Det vette gudarna men jag misstänker att det inte är höga ersättningar, presenter eller berömmelse i alla fall. Därför tycker
jag att ni alla som inte redan gjort det, kontakta er lokala skoterklubb och bli medlem. Medlemsavgiften brukar vara blygsam
och jag vet att det existerar familjemedlemskap vilket såklart är en självklarhet. Din lokala skoterklubb blir säkerligen tacksam
samtidigt som du faktiskt också gör rätt för dig. Då säger vi så.

En sak till. Respektera var och var du inte får köra snöskoter i alla lägen. Försök att föregå med gott exempel och var en
god skoteråkare. Bygg gärna om din skoter så mycket du bara orkar, men lämna alltid ljuddämperiet så att den aldrig låter
mer än original. Verka utan att höras är en bra devis att jobba efter och jag inbillar mig att vi har mycket att vinna på att låta
så lite som möjligt i vår gemensamma natur. Va tyst, skrek alltid min lärare till mig oavsett vilken klass, skola eller lektion jag
befann mig i, och jag tycker att det var ett bra råd som jag gärna delar med mig av. Kör där du får och var tyst. Over n out.

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. skyddar inte bara
snöskoterns skidor, utan även garagegolvet, 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.

Distributör för Sverige, Norge, Finland:
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M-TX 162 LE

The most powerful
standard snowmobile
engine on the market.
SideWinder M-TX 153 LE
Power Claw Track 3886mm x 76mm

www.yamaha-motor.se

- 3 Cylinder 4-stroke turbo charged /+ 180hp
- NEW Mountain rear skid with 1,125” dropped drive shaft
- NEW FOX Float 3 QS3 Front
- NEW FOX Float QS3 center
- NEW FOX Float QSL w/climb lock out rear Shock
- Adjustable ski Stance 876-978mm

SideWinder M-TX 162 LE
Power Claw Track 4114mm x 76mm

KÅSERI
Skotercross

D

et där med skotercross är mer
än sporten där man slår näsan
i styret bara för att lite senare
vakna upp och försöka fundera ut var
man är någonstans. Ja, för mig är det
så i alla fall.
Jag ska väl klargöra mer i detalj vad
jag menar då jag utan tvekan har haft
en förhållandevis kort, händelserik och
i slutändan ganska dålig karriär bakom
styret på mina crossmaskiner. Detta
samtidigt som jag umgåtts med Sveriges elit i samma sport som alla hade
det gemensamt att de hade överseende
med mig och min förarbegåvning. För
att en gång för alla göra ett bokslut då
det gäller min skotercrosskarriär måste
jag bara berätta om några av alla roliga
och mindre roliga minnen som än i denna dag spökar för mig.
Alla atleter har sin Nemesis. Nemesis
är hämndgudinnan som straffar människor för sitt övermod om ni nu inte visste
detta. Min Nemesis heter utan tvekan
Vôllarbanan och ligger strax utanför
Bruksvallarna i Härjedalen, och är ett
jävla ställe. Ja tyvärr är det så, och det
finns egentligen ingenting som kommer
få mig att tycka något annat. På Vôllarbanan är det alltid -35 grader. Här ligger
röken och kylan som ett lock ovanför
banan och jag skulle inte bli förvånad
om det här stället är byggt på en gammal samisk begravningsplats och i och
med detta är fördömd och i och med det
också alla som åker där.
Jag har varit där massor av gånger
och på något konstigt sätt så har det
alltid gått väldigt illa hur man än vrider
och vänder på det. Jag kommer ihåg när
jag hade en sprillans ZR 600 som den
legendariska Manno Eriksson från Malung ställt iordning till mig. Maskinen var
så jäkla bra och jag upplevde det som
att den här sporten verkligen var någonting för mig. Känslan höll i sig i flera varv
8

faktiskt. Det var bara det att man hoppade utför en backe på ett ställe bara för
att där nere vända om i 180 grader i en
vänstersväng. Här skulle man få med sig
såpass mycket fart för att hoppa över ett
mindre platåhopp som följdes av en högersväng med en hög vall att ta spjärn i.
Jag hade kämpat med att ta hela hoppet
då jag landat lite för kort flera gånger då
ansatsen var isig. Det här varvet kände
jag att jag hade farten med mig och jag
fick det bekräftat när jag flög över hela
hoppet och med skidorna före landade
hårt i gropen som brukar bildas efter
landningen. Styret knockade mig ganska rejält och jag la mig raklång över
huven och gasade fullt med ljumsken.
Jag hade en jäkla fart rätt fram till kurvan
och fortsatte rätt upp i den rejäla vallen
där man tydligen skulle svänga höger.
Bakom vallen fanns en väg/parkering
och höjdskillnaden var hissnande. Just
detta vet jag eftersom jag vaknade i
luften efter ha använt den doserade högerkurvan som en ramp. Uppvaknandet
var hiskeligt där jag låg halvt medvetslös
på huven, fortfarande med full gas. Jag
ryser än idag av bara tanken. Flygturen
var enorm och ni som vet vilken kurva
jag pratar om vet också hur stor höjdskillnaden var och kanske fortfarande är
från toppen av kurvan till marken nedanför. Lägg sedan till den extra höjd en
medvetslös klantskalle får när han håller
full gas i tjugo meter. Nedslaget blev
spektakulärt och jag somnade återigen
när det blev markkontakt vilket så här i
efterhand kanske var lika bra det. Blodet
rann, plast och aluminium sprack och
ändrade form samtidigt som några revben, ena fotknölen och båda handlederna tog rejält med stryk. Rehabiliteringen
var lång men skam den som ger sig. Så
här 20 år senare drömmer jag faktiskt
fortfarande mardrömmar där jag vaknar
upp liggandes på en huv sju meter upp i

luften. Känslan är precis lika overklig nu
som då. Hjärnskakningen gav sig efter
ett tag men det tog ett bra tag innan jag
återigen begav mig upp till samma bana.
Den här gången, på en annan maskin,
ramlade jag ganska omgående av och
bröt nyckelbenet utan några som helst
problem. Det gick liksom av bara farten.
När det läkte bröt jag ett ben i foten.
Ett tag senare andra foten, på samma
bana. Det läkte också ganska fort vilket
gjorde att jag ställde upp i ett SM-kval
där jag hamnade mellan två skotrar med
huvudet så att hjälmen faktiskt sprack
som ett ägg och jag återigen fick en
hjärnskakning, samt en bruten hand.
Jag hann också bryta samma ben i foten som förut, samt fixa ytterligare två
hjärnskakningar innan jag fattade själva
prylen. Vissa människor ska inte hålla på
med skotercross. Eller som min doktor
sa. "Du verkar vara väldigt dålig på att
köra snöskoter, sluta upp med det om
du vill bli gammal.”
Så här i efterhand tillsammans med
några goda vänner försökte vi kartlägga
just mina turer till den där jävla Vôllarbanan och kom fram till följande. Jag, Björn
Friström har aldrig kört ett fordon (bilen
alltså) från Vôllarbanan vid ett enda tillfälle i hela mitt liv. Jag har däremot kört
dit alla gånger jag varit där. Hemfärden
har alltid skett i horisontalläge till närmast belägna sjukstuga. Slå det om ni
kan.
För övrigt saknar jag den där skotercrosstiden då vi också hade mycket
roligt. Många har jag kontakt med fortfarande vilket jag verkligen uppskattar.
Jag saknar en del riktigt mycket och
skotercross för mig, var inte bara ett
skuttande på kryckor. Alla kompisar
samt de aktiva runtomkring sporten var
minst lika viktiga som själva sporten. Då
det gäller roliga killar runtomkring oss så
tänker först och främst på tokstollar som

tyvärr inte längre finns hos oss. Jag saknar Olle Norberg som inte bara var farsa
åt Walles-Johan utan också en kille som
fick oss alla att känna oss välkomna på
Walles Fjällhotell där man oftast bodde
när man var på den där jävla Vôllarbanan. Hans vapendragare Hasse Stölan
är också han enormt saknad eftersom
han är en av de mer speciella människor jag någonsin träffat. Speciell på ett
mycket bra sätt. Dessa två tillsammans
hade alltid de mest fantastiska historier
att dela med sig av vilket vi alltid uppskattade. De var båda gamla skotercrosskillar som visste vad de snackade
om och framför allt Stölan hade genom
åren fått sin beskärda del av olika skoterrelaterade skador. Jag berättade om
mina och blev kallad amatör av honom
vid ett tillfälle. Med all rätt eftersom han
onekligen hade tillbringat mer tid på
sjukhus än de flesta jag känner. Skotercross i all ära. Sporten är ganska farlig,
eller mycket farlig om man ska vara riktigt ärlig. Men den är samtidigt fostrande
och framförallt en inkörsport till vänskap
och gemenskap som man har med sig
hela livet. Jag har förutom gamla skotercrosskompisar också ett deformerat
nyckelben, nedsatt rörlighet i båda knäna samt fotlederna och ena handleden
som jag kommer ha med mig resten av
livet. Samtidigt som jag fortfarande idag
vaknar skrikandes sju meter upp i luften
några nätter om året. Men på något sätt
så är det utan tvekan värt det. Jag saknar tiden på ett sätt samtidigt som jag
ryser av tanken att återigen svänga in
på parkeringen på den där jävla Vôllarbanan bara för att fundera på vem som
kommer att köra min bil hem.
Chefredaktör Friström

TAKE YOUR RIDE

TO THE NEXT LEVEL

Vi snöskoterentusiaster drivs av det som ligger framför oss. Nästa raksträcka på den hopplöst
slingrande leden. Nästa område i terrängen vi aldrig kört i tidigare. Nästa utsikt som får oss att tappa
andan. Nästa utflykt med polarna som blir årets samtalsämne. För att uppnå detta, måste du ta din
skoterkörning till nästa nivå.
Se vilken modell och tillbehör som
kan hjälpa dig nå dit på ski-doo.com

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

It’s in
your DNA
PLANERINGEN ÄR OFTA HALVA NÖJET MED ETT VINTERÄVENTYR. När du har
samlat ihop dina vänner, planerat rutten och servat skotern är det dags för
kronan på verket – tillbehör och kläder som matchar dig och din Lynx-skoter.

BYGG DIN LYNX PÅ BRPLYNX.COM
 brplynx.com  /lynxsnowmobiles  /brplynx

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

Zeppelinarn från Selja
Det har gått många år sedan vi besökte den specielle mannen från Selja.
Zeppelinarn är tillbaka.
Av: Björne

O

m man minns tillbaka några år
så kommer ni kanske ihåg den
här mannen som jag faktiskt
växt upp, och delar många minnen, med.
Zeppelinarn som han heter till vardags
är utan tvekan speciell och många av er
kanske tror att han är en fiktiv och påhittad person. Så är inte fallet då denna
man är mer än på riktigt även om det
som sagt kan vara svårt att tro det. Jag
har massor av historier att dela med mig
av då det gäller Zeppelinarn även om
inte alla lämpar sig för tryck då han varit med om allting du kan tänka dig. Jag
kan berätta om historier där denna man
rensat avloppet med dynamit, åkt fåtölj
bakom en snöskoter och fått en pinne
genom pungen eller som ivrig hemvärnare i sin ungdom provskjutit sin AK-4
mot garagedörren utan en tanke på att
varmvattenberedaren till huset var belägen bakom. Det här är gamla historier
som vi inte kommer att gå närmare in på
då vissa av dessa gärningar inte ännu är
preskriberade och rent straffbara. Zeppelinarn har i alla fall genom åren byggt
många fordon för att åka riktigt fort med
och så även denna gång. Vad sägs om
en Apex med raggarbilsförgasare och
headers?

Billys
Idag kommer vi att titta närmare på en
av alla skapelser den här mannen har i
sitt garage eftersom dessa minst sagt är
fantastiskt fantastifulla och vissa gånger
genialiska. Vi kan direkt säga att Zeppelinarn är en fyrtaktsälskare av rang. Han
älskar också Billys Pan Pizza och ska vi
rangordna hans två förälskelser så skulle vi tippa på att Billys kommer först, och
fyrtaktsskotern bara på tredje. På andra
plats kommer också Billys vilket vi gläds
åt då alla borde ha ett vettigt intresse.
Vi vet genom våra tidigare reportage
att Zeppelinarn är helt torsk på att åka
så fort han bara kan på snö och barmark
vilket fått oss att skriva om så gott som
alla hans fordon. Tiden har gått och även
Zeppelinarn har blivit till åren vilket fått
honom att vidga sina vyer vad det gäller
fordon och deras användningsområden.

Performer
Idag är det Yamaha Apex som gäller och
efter vissa modifikationer kan vi säga att
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Zeppelinarn har skapat en snöskoter
som passar hans körstil och användningsområde perfekt. Ett hemmagjort
insug tillsammans med en Edelbrock
Performer-förgasare sitter numera där
en gång i tiden ett spjällhus till insprutningen suttit. Då förgasaren är i största
laget sitter den numera på utsidan av huven vilket inte bara understryker att det
finns hästkrafter därunder utan öppnar
upp för att man exempelvis kan förvara
saker i luftburken.
Zeppelinarn resonerar som så att
det som ska in ska också ut vilket i sin
tur gör att ordentliga headers numera
sticker ut på vänster sida vilket också
det öppnar upp för den sista men också
viktigaste modifikationen.
-Billys förtäres bäst varm och ska man
orka åka skoter några längre sträckor
bör kalorierna intagas i jämn takt för att
man inte ska försvinna helt, resonerar
Zeppelinarn som på ett listigt sätt har
fäst ett antal matlådor på strategiska
ställen vid varje avgaspipa. Vi måste
säga att tilltaget är genialiskt och väldigt
innovativt. Människorna är överlag väldigt uppfinningsrika i byn Selja och jag
tippar på ett Zeppelinarn är en typisk
genomsnitts-seljabo med allt vad det
innebär.
För att vara helt säker på att de där
Billysarna blir genomvarma har Zeppelinarn en förvärmnings-station bakom sig
när han är ute och åker i form av en låda,
full av katter. –Ja att lägga en djupfryst
Gorbys direkt i matlådan brukar bli sisådär. En viss förvärmning är att föredra,
katter är varma, uppdraget avklarat, avslutar Zeppelinarn.

Ballongen
Vi har som sagt skrivit om Zeppelinarn
förut och då inte bara om hans maskiner.
Vi har träffat hans bror Ballongen också,
men just idag så hade han annat för sig
vilket vi verkligen beklagar. Ballongen är
minst sagt lika speciell också han. Speciell på ett mycket bra sätt vilket får oss
att tro att vi inom en snar framtid även
kommer att försöka träffa honom. Vi
återkommer därför till bröderna så snart
vi bara kan. Håll ut.

Det är lugna dagar hos Zeppelinarn så här före jul. Det läses tidning samtidigt som han
dricker kaffe och tittar ut genom fönstret.

En gammal hederlig Edelbrock Performer pryder nu huven efter en rejäl ombyggnation
med ett egentillverkat insug och en mekanisk bränslepump.

Förutom en del justerande av luftskruvarna så har det varit ganska krångelfritt. Nu sitter det också en choke monterad för starter i kallt väder.

När väl en Billys Pan Pizza har passerat förvärmningen och stekts klart i matlådan så
är det bara att låta sig väl smaka. Zeppelinarn rekommenderar att ta av pappret för
bästa upplevelse.

Lite gråare och en framtand mindre, men annars känner vi igen vår vän som faktiskt
passade på att le för en gång skull. Hur han blev av med framtanden? Det var ingen
som upplyste om att det fanns hårda nötter i grannens talgboll!

Det gäller att komma väl förberedd inför en skotertur och man ska inte slarva med
maten. Så resonerar Zeppelinarn som verkligen går all in då det gäller detta.
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Det gäller att placera prylarna så att det går att komma åt färdkosten under färden.
Annars skulle det inte vara någon färdkost. Så resonerar Zeppelinarn som är väldigt
logisk i sitt tänk.

Lådan längst bak agerar förvärmningsstation och är uppvärmd av katter. Katten Gunnar kompanjeras av kompisarna Sigrid och Snoppen som också åker med när det är
dags för en tur.
En fyrcylindrig snurra drar väldigt bra genom hela registret vilket gör att man bör hålla
i sig å det grövsta. Zeppelinarns fortåkardräkt som han hade under våra tidigare reportage för tio år sedan sitter som gjuten och den passar perfekt än idag.

Nu går avgaserna ut genom kåpan på vänster sida. Headers från en Cheva 350 har
byggts om för ändamålet och gör visserligen skotern en meter bredare, men samtidigt
väldigt bildskön för ögat.
12

Som ni kanske ser så är dessa avgasrörsuppvärmda matlådor proppade med nyttigheter. Kor äter gräs, ost kommer från kor.
Ost = gräs!

Headers och stor förgasare ska tillsammans med en del andra modifikationer
göra den här redan snabba Apexen
ännu vassare. Vi återkommer till denna man och hans fantastiska maskin
framöver för att se hur det egentligen
går.

Det överspacklade hålet mäter exakt
7,62 mm invändigt av den anledningen
att Zeppelinarn övade prickskjutning på
garagedörren med hemvärnets AK4 i
sin ungdom utan en tanke på att varmvattenberedaren satt innanför. Som
synes har Zeppelinarn inte heller riktigt
lyckats med att färgmatcha övermålningen då det råder en viss nyansskillnad.

Vi fick oss en ordentlig lektion i stretching hemma hos Zeppelinarn. Vi förundrades samtidigt över hans vighet men också det röda
köket anno 1967 som verkligen är en fest för ögat.
13

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.
Besök www.arcticcat.se för att hitta din återförsäljare.

ENGINEERED
HELMET

HIGH VENTILATION AT ALL SPEEDS

ALL-DAY COMFORT

KARBON FIBER

EXTREMELY LIGHTWEIGHT

KLIM. COM

#KLIMLIFE

KLIM PREMIUM PARTNER: Abris Snö & Sjöservice-Leksand & Mora, Ytterocke Produktion-Mattmar, Yamaha Ljusdal-Ljusdal, Övik Marina & Motor-Örnsköldsvik, Salab i Sveg-Sveg, E-son Maskin-Skellefteå, Sixten Nilssons Motorservice-Boden, Stenmarks Maskin-Tärnaby,
Mellanströms Motor-Arvidsjaur, Hans Eriksson-Frövi, Traktor City-Öjebyn, Motor & Fritid-Funäsdalen, Luva Motor & Fritid-Bollnäs, Vilhelmina Motorcenter-Vilhelmina, Umeå Terräng & Motor-Umeå, SGT i Jämtland-Gäddede, Kalix Maskiner-Kalix, Maskinaffär B Lundström-Kiruna,
Skoterdelen-Svenstavik, XYZ Maskin-Hudiksvall, BRC i Storåbränna-Storåbränna, Andor Maskin & Fritid-Pajala, Oktan Sverige-Östersund, TDiS-Sundsvall, Yamaha Hallen-Gällivare, Mats Skog & Fritid-Torsby, Dahlboms bil-Gävle, Lindroths Motorcenter-Luleå, Sledstore-Stockholm

TO BE COOL

NYTT & NOTERAT

Polaroid POP

Preliminär tävlingskalender skotercross
Nu har man satt datum för SM- och Sverige Cup-tävlingar säsongen 2018. Det
nya för säsongen 2018 är att Sverige Cup-förarna inte är bundna att köra i Region
Norr eller Söder. Nu kan de köra alla tävlingar om de så vill. De kan dock endast ta
med sig poäng från max tre stycken Sverige Cup-kval (eftersom det är sex stycken
kvaltävlingar och man får endast ta med sig poäng från max hälften av tävlingarna).
Tävlingskalendern är preliminär så det kommer att fyllas på med fler tävlingar inklusive backtävlingar.

Januari

En modern högupplöst digitalkamera som skriver ut bilder i det klassiska Polaroidformatet. Kameran fungerar även som en fotoskrivare till mobiltelefoner (iOS & Android). Med Polaroid POP återinförs det klassiska 3x4-tums direktbildsformatet. Men
nu tas bilderna med en 20 megapixel bildsensor och skrivs ut på Polaroid ZINK Zero
Ink fotopapper med hjälp av en värmeprocess som aktiverar färgerna gult, magenta
och cyan. Utskriften tar knappt en minut och bilderna får ett skyddande skikt som är
motståndskraftigt mot fingeravtryck och ger lång hållbarhet. Polaroid POP manövreras med hjälp av en stor pekskärm och erbjuder finesser som inbyggd blixt, självutlösare och videoinspelning. Bilder och video lagras på ett minneskort (ingår ej) men
kan också föras över till en smartphone eller surfplatta med hjälp av Bluetooth och
WiFi. Ett roligt sätt att skriva ut minnesvärda bilder snabbt och smidigt! Polaroid POP
direktbildskamera finns i färgerna svart, vit, blå och rosa. Pris 2 495 kronor, för ytterligare information besök www.focusnordic.se

13-14/1 – Arctic Cat Cup – Östersunds SSK – Östersund
27/1 – Sverige Cup-kval 1 – Infjärdens RSK – Piteå

Februari
3/2 – Nordiska Mästerskapen Skotercross – Mora MK – Mora
10-11/2 – SM deltävling 1 och Sverige Cup-kval 2 – SMK Söderhamn – Söderhamn
17-18/2 – SM deltävling 2 och Sverige Cup kval 3 – Tåsjö SK – Tåsjö
24/2 – Bothnia Cup Stadioncross deltävling 1 Uleåborg Finland – Uleåborg

Klim Fleecetröja

Mars
2-3/3 – Bothnia Cup Stadioncross deltävling 2 Boden Arena Super-X – Bodens MS
– Boden
3/3 – Sverige Cup-kval 4 – Kiruna MK – Kiruna
10/3 – Sverige Cup-kval 5 – Vitådalens SK – Vitå
17/3 – SM deltävling 3 och Sverige Cup-kval 6 – Team Walles MK – Bruksvallarna
22/3 – SM i stadioncross – Skellefteå MK – Skellefteå
24/3 – SM- och Sverige Cup-final – Nyborgs SK – Kalix

Halskrage

Fleece-fodrad, powerbank-ingång för värme. Drivs med
ett 5V batteri med 2,0A, 5000mAh ger en ungefärlig
driftstid på 120 min (45C). Pris 499 kronor, mer info på
www.jofama.se
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Scott MX550

Equinox är en varm och skön Pullover från Klim och är perfekt att ha
som värmeplagg under en skaljacka. Tröjan är utrustad med Polartec
Thermal Pro för att du ska bli varm
och behaglig, är specifikt anpassad
för kvinnor. Pris 1 399 kronor, för
mer info besök www.klim.com

Scott MX550 höjer gränserna för ventilation och säkerhet för den aktiva åkaren. Utrustad med de senaste säkerhetsteknikerna som MIPS och Coneheadteknologi. Har klassledande ventilation
och perfekt kylhantering med strategiskt placerade ventiler. Storlekar: XS
– XXL. Pris 2 599 kronor, mer info på
www.scott-sports.com

Terminator
Open Vision

Snart hos din handlare! Nya Terminator Open Vision har förnyats på flera punkter inför
2018, och fått bland annat förstorad siktöppning och en mjukare och längre
skärm. Idealiskt för snöskoteråkning och goggles med större foam! Ca.pris 2995:- till
3395:-

Hos återförsäljare över hela Sverige

www.dbc-sweden.se

Släpvagnar
Idag fraktar nästan alla skoteråkare sina maskiner till lämpliga ställen vare sig man vill eller ej. Man
kan göra det på flera olika sätt, men ska man göra det är det väl lika bra att göra det med stil.

H

åll med om att en släpvagn är ett
nödvändigt ont. Förr eller senare behöver man ha en vagn och
om nu någon av oss ska vara den som
alla andra lånar en vagn av så lär det väl
lika gärna bli du i vanlig ordning. Det
gemene man inte fattar, framför allt de
släpvagnslösa jonen, är att ett släp med
kåpa kostar fläsk och lite till. Då gäller
det att läsa på om respektive vagn vilket
kanske inte är det lättaste. Därför tyckte
vi att det var dags att en gång för alla
se över vad marknaden har att erbjuda
då det gäller transport av två snöskotrar
eller liknande alternativ.
Vad ska man egentligen kräva av
en bra släpvagn som är ämnad för två
långa maskiner? Är man ute efter en sån
vagn som dessutom har en bra heltäck-

ande kåpa så får man vara beredd på
att öppna plånboken såpass att man
faktiskt får en vettig begagnad skåpbil
för samma pengar. Personligen gillar
jag idén med en släpvagn eftersom du
då har en nyttopryl som efter inköpet
vare sig behöver skattas, försäkras eller
tankas och bytas olja på. En viss årlig
service och översyn kan behövas inför
besiktningen, men inte mycket mer än
så. Det har också visat sig att en rejäl
kåpvagn också håller sig extremt bra
i pris och vissa gånger inte sjunker
många kronor på en tioårsperiod. Just
detta påstående kanske låter konstigt,
men jämför prisraset på en tio år gammal bil och en tio år gammal kåpvagn så
får du se själv. Kåpvagnen känns som en
bra investering jämförelsevis. Det finns

en uppsjö av saker att tänka på innan ett
köp. Personligen känner jag att jag inte
vill ha en för liten vagn, och inte heller
en för stor. Jag vill inte heller ha en vagn
med en för bred axel och för den delen
inte heller en som har en för smal lastyta. Personligen tycker jag att en vagn
med måtten runt 450 cm lång och 190
cm bred är optimalt för just mina behov.
Om en vagn kan ta två långa skotrar så
behöver den ju inte vara längre än cirka
450 då den i och med detta med råge
lastar dessa maskiner samt lite övrig utrustning. All yta över detta mått känns
för mig överflödig då du i alla fall inte
kan lasta en släde, pulka eller någonting
annat på denna. Se upp med att välja
en vagn som är för bred mellan hjulen.
Nackdelen med detta är att vagnen då

går utanför bilens hjulspår och därmed
går trögt och vingligt på vintern. Samma
gäller en för smal vagn vissa gånger. Ha
också i åtanke att de flesta vagnar säljs
rena från extra tillbehör. En vagn säljs
alltså ren och fri från lyx. Du ska alltså
inte ta för givet att du får någonting på
köpet utan räkna kallt med att varje liten lyxdetalj inte ingår. Kolla alltså riktigt
noga med din lokala handlare vad som
inte och vad som ingår i just ditt vagnsköp. Läser du detta har du redan tagit
beslutet att köpa en kåpvagn och förlikat
dig med tanken att den inte är gratis och
det är väl lika bra att vi kör igång.
Så håll i er gubbar och kärringar, det
här är en stor del av vad du har att välja
mellan på släpvagnsfronten just nu.

vagnen är byggd i aluminium om man
bortser från självklara saker som hjulaxlarna. Skulle ett formel-1 team behöva
en vagn så skulle det inte förvåna mig
om dom hade slagit Heco en signal då
finishen på den här vagnen är grym och
det ligger en tanke bakom det mesta. Ta
exempelvis lastöglorna, eller surrningsbyglarna som Heco väljer att kalla dem,
som ett lysande exempel. Dessa sitter i
ett spår och är därmed flyttbara genom
att man lossar på en mutter innan man
drar dom till lämpligt ställe för att sedan
skruva fast dom igen.
Man kan stoppa i så många surrningsbyglar man känner för och tills man blir
nöjd. Ett råd kan vara att se till att de
sitter i rätt läge inför vintern då jag misstänker att spåret kan vattenfyllas och
därmed frysa under vintermånaderna.
Detta är en av detaljerna som avslöjar
att denna vagn inte är ämnad för snö-

skotrar, men kan fungera, om man tänker till lite före.

Bara det att den enorma aluminiumkåpan öppnas med fjärrkontroll gör att
man börjar fundera på att köpa en sån
här vagn. Otroligt lyxigt och lite så där
underbart för oss som gillar prylar. Vi bör
också påpeka att just detta är ett extratillbehör. Vagnen har också dubbla gasdämpare per sida som ser till att kåpan
håller sig uppe även om det skulle ligga
lite snö på taket. Just detta uppskattar
du säkert mer om du inte väljer att köpa
till den elektriska öppningen. Skulle
Fredde i Solsidan köpa en täckt vagn så
skulle han en sån här, det kan du vara
riktigt säker på. Kåpan lyfts med hjälp
av två stycken elektriska kolvar eller elställdon som de också kallas, som i sin
tur drivs av ett batteri som sitter monterat längst fram i vagnen. Det finns också
som tillval att man via en hydraulkolv kan
höja upp den bakersta av hjulaxlarna så
att vagnen niger i bakkant. Denna nig-

Heco 2000 BX

I

bland blir man salig och lite stum
över hur genomtänkt och gediget
någonting kan kännas. Hecos aluminiumvagnar finns i flera utföranden och
den vi hade tillfälle att titta närmare på
heter 2000 BX och är en kåpförsedd
boggivagn utöver det vanliga. Den har
väl egentligen inte någon större lastkapacitet än en Fogelsta, 4P eller en 3S
då den lämpligen lastar två längre maskiner. Men eftersom den från början är
ämnad för att frakta bilar i så har den ett
större användningsområde vilket kanske
kan få dig att just välja den här vagnen.
Och tur är väl det eftersom den här vagnen är betydligt dyrare än de andra med
sina 183,000 kronor. Men det kan vara
okej att betala lite extra så länge man får
någonting för pengarna, och det får du i
och med den här vagnen. Allt är extremt
genomtänkt och välplanerat och det
andas kvalitet om varje detalj och hela
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Gärna en omgång
Superglides
Det här är som sagt en aluminiumvagn
och golvet är därför av detta slitstarka
material. Just denna vagn har man använt för att frakta snöskotrar med på
vintern vilket faktiskt inte syns på golvet.
Man måste därför valt en mer slitstark
variant då styrstålen inte har bitit sig in
i materielat. Men, kombinationen aluminium, snö och gummisula brukar ganska
ofta resultera i en frivolt för personen i
skorna vilket i sin tur gör att jag skulle
montera en omgång Superglides och
Traction Grids på den här vagnen. Dels
för att skydda botten på den här fina
vagnen men också för att slippa glida
runt där inne som Bambi på hal is när
man ska lasta i och ur. Apropå lastning.

ning tillsammans med baklämmen gör
att man kan lasta extremt låga fordon
vilket kanske mer gagnar en racerbilsåkare än en skoterägare. Men tillbehöret
finns i alla fall och skulle du kanske ha en
Koenigsegg i garaget så är ju problemet
löst vad det gäller transporter av denna
bil. Eftersom alla Heco-vagnar byggs
i Sverige så är det bara att specialbeställa den som man vill då man tänkt till
lite extra i själva byggprocessen. Du kan
egentligen bestämma längd, bredd och
lastkapacitet lite som du vill.

Teknisk specifikaktion
Heco 2000 BX

Invändigt mått:
Totalvikt:
Maxlast:
Typ:
Dragbil:
Hemsida:

Pris ink moms/kåpa: Ca 183,000:-

Här sitter det ett stödhjul som är lite mer
påkostat.

Dubbla gasfjädrar behövs för att hålla
kåpan uppe. El-ställdon ser till att du
kan öppna och stänga kåpan med en
fjärrkontroll. Detta är dock ett extra tillbehör.

Trevligt
Det är dom små detaljerna som gör
det och bara den lilla grejen att stödhjulet har en riktig klämma runt sig gör
att man förstår att det här är en dyrare
vagn. Klämman ser till att stödhjulet
inte kommer att lossna och säkerligen
fungerar fler än en gång. Just det där
stödhjulsproblemet vet jag att fler än mig
irriterat sig på. Stödhjulet skakar loss på
dåliga vägar bara för att i slutändan bli
liggande efter vägen någonstans. Eftersom det här är en biltransport så sitter
det två aluminiumramper under vagnen
som dras fram från sidan. Mycket genomtänkt och trevligt. Den här vagnen är
lättdragen och upplevs inte lika stor som
den är, trots att det är en boggivagn.

490 X 200 cm
2000 kg
1300 kg
Inline
1,59 L/mil
www.heco.nu

Bra placerade backlampor.

Det är detaljerna som gör det och bara
det att det finns ventilationshål i denna
vagn gör en sådär lite extra glad.

Snygg och proper vagn som har det
där lilla extra. Du kan egentligen få den
hur du vill. Det är bara att höra av sig till
Heco för närmare funderingar och önskemål.

Flyttbara lastöglor ser till att de befinner
sig där du vill. Nackdelen är att spåret
säkerligen kommer att fyllas med vatten
som sedan blir is. Se till att öglorna sitter
där de ska innan säsongen.

Fördel +++
Den har ett brett användningsområde då
man också kan köra en bil under kåpan.
Elmanövrerad kåpa är numera ett måste.
Inte för att man behöver det, men det är
faktiskt jäkligt fränt och lyxigt och i detta
fall också ett extra tillbehör.
Dubbla gasfjädrar som håller kåpan
uppe med råge.
Belysning lite här och var som verkligen
ser till att du syns.
Släpvagnarnas Rolls Royce
Lättdragen för sin storlek

Nackdel --Ja ska man gnälla på någonting så får
det bli priset. Den är minst sagt dyr.
Den nedsänkta skenan i ﬂakbottnen blir
fylld av vatten och därmed igenisad på
vintern.
En boggivagn drar och bråkar lite mer
med en personbil på dåliga vägar. Inte så
det stör, men har du en mesig bil så kan
du ha det i åtanke.

Biltrailer och skotervagn. Allt i ett. Men
smakar det så kostar det. Håll i hatten
och hissa lädret som vi brukar säga.

Du kan som sagt bygga din Heco som du vill. Det finns massor av smarta tillbehör.

Här kan du lasta en bil på sommaren och två skotrar på vintern. Lastrampen är ett extra tillbehör.
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Fogelsta

F

ogelsta är sedan länge en av de
mer kända tillverkarna för snöskoteranpassade vagnar. Vi har
haft ett helt gäng här på SnowRider
och några har vi haft kortare stunder
medan andra blivit kvar hos oss flera
år. Alla känner väl igen de legendariska
”Björnlyan-vagnarna”? Vagnen är tillverkad i stål som sedan varmgalvats för att
stå emot den där jäkla rosten som vi alla
ogillar. Fogelsta lanserade sin 1945vagn förra året och jag tycker att denna
vagn tillsammans med 4P i detta test har
den mest optimala längden och bredden för två långa maskiner. Inte för kort
och tillräckligt lång för att få med sig två
långa skotrar plus packning och bensin.
Båda är av inline-typ med hjulhusen under lastytan. Att tvingas använda en lite
för smal och kort vagn resulterar alltid
i att man på ett eller annat sätt skadar
kåpa och snöskotrar, hur man än beter
sig. Detta blir dyrare i slutändan än att
lägga några kronor till för att få sig en
större vagn. Fogelstas vagnar säljs rena
och fria från extratillbehör, men kan enkelt utrustas med allting mot sedvanlig
ersättning. Du kan köpa den här vagnen
utan kåpa och därifrån designa den precis som du vill ha den. Det kan tyckas
lite väl dyrt att köpa allting på en gång,
men möjligheten finns ju alltid att kosta
på den allt eftersom du känner behovet.

Jag personligen skulle förutom själva
vagnen lägga pengarna på kåpan och
en dubbelsats med Superglides så att
jag sparade botten på släpvagnen. Styrstål är elaka och skonar ingenting i sin
väg. Det är alltså snabbt gjort att göra
en ny släpvagnsbotten begagnad. Jag
hade använt vagnen ett tag för att sedan
handla upp mig på många av de tillbehör
som finns i Fogelstas sortiment.
Nuförtiden är vagnen förberedd för
en del extratillbehör. Exempelvis så är
elsystemet fördraget för att på ett enkelt
sätt kunna montera backlyse och innerbelysning i kåpan. Förut fick man agera
elektriker för att få fram ström för dessa
lampor medan man nu bara klickar i en
kontakt. Smidigt.
Jag hade nog också kostat på några
kronor för att få en skyddsfilm på kåpans
främre parti då denna annars på väldigt
kort tid blir blästrad av stänket från dragbilens hjul.
Ska vi fortsätta prata om nyheter för
året så hittar vi numer också ett par
handtag på kåpan som underlättar manuell flytt av vagnen.

Bra utformad
Vissa saker är självklara då det gäller designen på en kåpvagn som är ämnad för
vinterbruk. Fogelsta har en bra lösning
då det gäller kåpans utformning. Den

har ett brutet tak vilket gör kåpan stabil,
men detta medför också att det finns en
mindre platt yta uppe på vagnen. Den
platta ytan är en bra landningsplats för
snö och alla vet ju hur drygt det är att
sopa av en kåpa för att överhuvudtaget
kunna öppna den. Mindre yta, mindre
snö. Det kan vara ganska svårt att nå
med en sopkvast och få bort all snö
uppe på kåpan. Det är förvånansvärt hur
mycket 1 decimeter snö kan väga vilket i
sin tur betyder att kåpan blir för tung att
lyfta och faktiskt för tung för gaskolvarna
att hålla uppe. Jag måste säga att den
här vagnen är extremt lättdragen bakom
vår Dodge pickup, men jag vet också att
den upplevs på samma sätt bakom en
vanlig Volvo V70. Vår pickup drar cirka
1,27 liter milen med den här vagnen
bakom vilket jag tycker är riktigt bra. Jag
måste också påpeka att remmen som
hänger ner från kåpan är perfekt utformad för att haka i på de mest olämpliga
ställen när man kör eller backar in en
snöskoter. Detta är åtgärdat på de nyare
vagnarna, men kan fortfarande sitta på
någon av de äldre.
Det skulle inte förvåna mig om någon
råkar få denna rem runt gashandtaget
om man är riktigt klantig. Kan tyckas
vara en petitess i sammanhanget, men
man vill ju gärna gnälla på något också.
När jag ändå håller på så skulle jag

gärna se en bättre låsning av stödhjulet
då jag titt som tätt lyckas tappa undre
delen av detta hjul då den helt enkelt
skruvar upp sig när man kör på ojämnt
underlag som exempelvis vinterväg.

Fogelsta sätter standarden
Överlag så känns Fogelsta som en vagn
som satt standarden för vad man kan
önska och kräva av en släpvagn i den
här prisklassen utan att vara för överdådig och lyxig i originalutförande. Det
känns som en storsäljare som man pressat priset på så mycket man kan för att
vara med i matchen. Vill du ha mer, så
är det bara att kosta på den mer från
originalsortimentet. Det känns inte som
om Fogelsta härmat någon utan gått
sin egen väg och utvecklat sin egen
produkt. Vi kan inte gnälla på någonting, men vi kan däremot önska att man
snabbare än kvick ordnar till så att det
finns en öppningsbar hel-bakgavel som
tillbehör inom en snar framtid. Fogelsta
1945 är helt klart prisvärd och ett av de
bättre köp du kan göra när du ska lasta
två längre snöskotrar utan krångel.

1945:an har rejäla hjulhus i plåt med en
glidplast uppepå. Bra konstruktion.

Fogelsta känns som en av pionjärerna i skotervagnsbranschen. Det känns tryggt att
handla en Fogelsta då man vet vad man får. Deras relativt nya 1945-vagn är utan tvekan en vagn som sätter standarden i branschen.
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Ha i åtanke att alla vagnar säljs med
sommardäck. Men misströsta inte.
Släpvagnshandlarna har bra paketpriser
på fälgar och vinterdäck.

Innerbelysning är ett måste. 1945:n
levereras nu med fördraget elsystem
för detta extratillbehör vilket underlättar
inkopplingen. Tack för det.

Teknisk specifikation
Fogelsta 1945
Invändigt mått:
Totalvikt:
Maxlast:
Typ:
Hemsida:
Dragbil:

Det kan kännas nördigt att bli glad över
tre öglor i mitten av släpvagnsbotten.
Men har man lastat några tusen skotrar
i karriären så upplevs detta som en bra
grej.

Passa dig för denna smarta fälla. Just
den här öglan har försökt ta livet av mig
ett antal gånger. Den är nu borttagen
från de nyare vagnarna, men se upp för
denna på något äldre exemplar.

Det finns massor av tillbehör hos alla
tillverkare. Just den här ”verktygslådan”
som levereras med fäste skruvar man
lätt fast under vagnen. Finns i Fogelstas
sortiment.

450 X 188 cm
1240 kg
810 kg
Inline
www.fogelsta.com
1,27 L/mil

Pris ink moms/kåpa: Ca 67,890:-

Fördel +++

Måtten runt 450 x 188 cm är helt perfekt
för en skotervagn då det vare sig är för
lite eller för mycket.

Brutet tak vilket i sin tur gör kåpan lättare
att hålla ren från snö.
Tre stycken försänkta lastöglor i mitten
av släpvagnsbotten.
Fem invändiga lastöglor per sida samt 5
utvändiga.
Invändiga hjulhus i plåt, klädda i tålig
plast. Dessa tål att köra över.
Lättdragen

Nackdel ---

Vi har ingenting att klaga på då det gäller placeringen av någonting här fram. Allt lirar
som det ska.

Ett brutet tak ger mindre platt yta för
snön att landa på samtidigt som de sluttande sidorna är lättare att borsta av.

Skulle önska starkare gaskolvar till
kåpan.
Se upp för strypsnaran som finns på
en del äldre vagnar. Denna hänger ner
från kåpan och hakar i när du kör in
eller ut en skoter.
Skulle gärna se ett grövre ”sprutskydd”
i hårdplast som skyddar främre lämmen och aluminiumkåpan.
Saknar möjligheten att extrautrusta
den här vagnen med öppningsbar helbakgavel.

4P 445 TXI
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Stänk- eller sprutskyddet på kåpans
framdel och framlämmen höjer hela
vagnens utseende samtidigt som denna detalj också skyddar kåpan mot ful
blästring. Snyggt och genomtänkt i ren
4P-anda.

Innerbelysning med rörelsedetekor känns smart och smidigt.

bakgaveln blir en ramp med ett handgrepp och man slipper att tippa släpet trots att
rampen saknar någon riktig greppyta för mattan. Det går bra ändå. Vevar man sedan
ner vagnen kan till och med mormor backa in en maskin utan problem.

Teknisk specifikation
4P 445 TXI
Invändigt mått:
Totalvikt:
Maxlast:
Typ:
Hemsida:
Dragbil:

De snygga ledramperna på sidorna är
ett extratillbehör som verkligen höjer den
här vagnens yttre. Det är bara att öppna
plånboken.

445 X 185 cm
1260 kg
880 kg
Inline
www.4pslapet.se
1,29 L/mil

Pris ink moms/kåpa: Ca 69,900:-

Uppmärksamma den här sexkantiga skallen. Har du en muttermaskin så är det bara
att stoppa på den här och trycka på knappen.

Fördel +++
Öppningsbar hel-bakgavel som blir en
rejäl ramp. Suveränt.
Plastförsedd framdel av kåpa ger ett gediget intryck och skyddar mot blästring.
Dock extratillbehör.
Tipp med sexkantigt huvud för muttermaskin.
Schyst med gummiklädda ﬂaklåshandtag som ger en lyxig och snygg känsla.
Lättdragen

Nackdel --Skarpa invändiga hjulhus i plast. Är lite i
vägen vid lastning.
Saknar lastöglor mitt i släpvagnsbotten.
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4P har valt att kosta på sina ﬂaklås genom att välja en gummiklädd variant.
Lyxig detalj som höjer helhetsintrycket.

Detta är ett typexempel på hur jag upplever en 4P-vagn. En väl genomtänkt
konstruktion som känns färdig och
smart. Hur många andra konstruerar ett
snyggt hjulhus i plast som samtidigt agerar belysningshållare.

Då jag närmar mig 50 år så vill jag hitta
något att gnälla på. Hjulhuset sticker
upp och har en skarp kant som man
kan stoppa skidspetsen mot. Visst, det
kanske håller i all evighet och man kan
ju alltid köra runt hjulhuset, med det är
så mycket smidigare att ha en mjukare
övergång.

Trots att denna man är narmare två meter går det riktigt bra att lasta med kåpan nere. Som jag skrev. En öppningsbar
bakgavel är mycket bra.

3S Alutrailer S490

J

ag kommer ihåg filmen Sällskapsresan där de tre P:na hade sin betydelse som jag inte riktigt kommer ihåg
nu. De tre S:en i 3S betyder däremot Säker, Stark, Stabil, vilket jag mycket väl kan
hålla med om. Den här aluminiumvagnen
känns som att den kan passa in på alla
tre påståenden då den verkligen känns
välbyggd och trevlig. Just den här vagnen
heter S490 och är lite längre än vad vi är
vana att se. Den extra längden behövs
egentligen inte då jag tycker att 450 cm
är ett bra mått då det gäller längden på
en skotervagn. Man kan däremot njuta
av den extra längden och nästan inte alls
bry sig när man lastar eftersom man med
lätthet får på två av marknadens bredaste
och längsta snöskotrar samtidigt som
man lasta in dunkar, väskor, svärmor och
allt annat som känns lämpligt för tillfället.
Men som sagt, den är lite för lång och jag
hade gärna prutat 40 centimeter om detta
samtidigt drogs av priset med samma procentsats. Det här är som sagt en alumi-

niumvagn vilket i sig ska ge en stark och
samtidigt lätt konstruktion som inte rostar.
3 S har också dom ett gediget tillbehörssortiment och det går alldeles utmärkt
att ladda på med massa tillbehörsprylar.
3S har en öppningsbar hel-bakgavel också dom, men som är topphängd. Nackdelen med en topphängd sådan är att du då
inte kan nyttja själva bakgaveln som hos
4P. Har man en öppningsbar bakgavel
som är hängd i nederkant så kan denna
användas som en ramp vilket i sin tur betyder att du inte alltid behöver krångla med
att veva ner och tippa vagnen varje gång.
Lat som man är så tar man ju varje tillfälle
att slippa jobba i onödan.

Glidvänlig
3S S490 är byggd för att användas och
måste vara konstruerad av någon som har
erfarenhet av att använda den här sortens
vagnar eftersom jag inte egentligen kan
hitta någonting att gnälla på. Kåpan är
utformad på ett bra sätt så att den släp-

per vinden bra och därmed inte upplevs
som tungdragen. Snarare tvärtom. Allt
sitter där det ska och konstruktionen
känns robust. Det är ju också en inlinevagn och här hittar vi aluminiumhjulhus
som är klädda i glidvänlig plast som i sin
tur underlättar lastningen då du utan att
det gör någonting kan köra rätt in oavsett
om du råkar pricka på hjulhuset eller ej.
Vagnen är lättippad och tillsammans med
den förhöjda baklämmen så blir lastvinkeln
fin vilket underlättar när du ska backa upp
skoter nummer två på släpet. Just denna
procedur kan annars vara lite halvdryg när
man är själv. Super Glides och Clamps är
också att föredra på den här vagnen då
den visserligen är av aluminium medan
släpvagnsbotten är av sedvanlig vattentålig plywood.

på någonting. Den kostar några spänn
mer, men samtidigt så är den lite längre
och känns gedigen. Jag tror att du kommer att förstå vad jag menar när du väl
köpt en. Jag menar inte att den känns
tråkig utan mer som en trogen arbetshäst som kommer att hålla dig nöjd under en lång framtid. Helt klart ett bra köp
också denna.

En arbetshäst
Jag har inte mycket att tillägga då det
gäller den här vagnen från 3S. Den liksom smiter förbi utan att man kan gnälla

Innerbelysning av led-modell ser till att
du ser allt du ska vid lastning på kvällen.

Så här ska ett inre hjulhus se ut. Man behöver aldrig fundera två gånger över att det
ens existerar.

Baklysena sitter skyddade i bakpartiet.

Dubbla gasfjädrar till aluminiumkåpan är ett måste på en sån här stor kåpa. Mycket
bra

Då den här vagnen är lite längre än exempelvis 4P och Fogelsta så finns det rejält med
plats bakom respektive skoter. Lättlastat.
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Teknisk specifikaktion
3S S490
Invändigt mått:
Totalvikt:
Maxlast:
Typ:
Hemsida:
Dragbil:

490 X 190 cm
1300 kg
905 kg
Inline
www.alutrailers.se
1,32 L/mil

Pris ink moms/kåpa: Ca 80,125:-

Fördel +++
Det finns öppningsbar bakgavel i sortimentet.
Vagnen känns lättdragen och välbyggd
Kåpa av bra kvalitet som är stabil.
Dubbla gasfjädrar till kåpan. Kanon.

Det är lättlastat när vagnen tippats. Vi hade gärna sett en högre baklem för en ännu bättre vinkel. Grip-plasten ser dock till att det
fungerar ändå.

Nackdel --Den öppningsbara bakgaveln som finns
är topphängd vilket betyder att du inte
kan använda den som en ramp.
Vill se ett sprutskydd på kåpans främre
del.
Saknar lastögglor mitt i släpvagnsbotten.

Vi skulle gärna se ett stänkskydd på lem och främre delen av kåpan redan i originalutförande.

Respo 451 L 195 Inline

R

espo 1350 M är en uppstickare
som utan tvekan är designad för
skoteråkaren som vill frakta två
långa snöskotrar. Respo har gjort sin
hemläxa och i och med den här vagnen
riktat in sig på en köpstark och stor publik som har behovet av en rejäl vagn.
Man vill ge 4P och Fogelsta en match
med denna vagn i och med att man
uppmärksammat storleken och nu kan
erbjuda en vagn i detta stora segment.
Prisbilden är likvärdig och rent visuellt
så ser Respo 1350 ut som sina konkurrenter. Det här är en inline magnelisbahandlad stålvagn som är robust byggd.
Hjulhusen är i stål och är samtidigt
klädda i plast vilket vi gillar. Den har sex
invändiga öglor per sida och en enkel
låsning av ena gasdämparen som ser till
att kåpan håller sig uppe.
Väljer du ledbelysningspaketet på den
här vagnen så har de utsatta främre positionsljusen ett utbytbart glas vilket är
bra. Du slipper då byta hela lampan om
glaset går sönder. Det sitter då också
en motståndsdosa för led-belysningen
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monterad från början. Denna dosa ser till
att hålla bilens varningslampor i schack.
Vissa bilar gillar alltså inte släpvagnar
med led-belysning med resultatet att bilens varningslampor får spelet. Kåpan är
lackerad och du har möjligheten att få
den i färgerna svart, vitt eller silver.
Den här vagnen levereras som en
1350 vagn, men kan med lätthet typas
ner om du vill att den ska passa din bil.
Vi ser också några rejäla last- och bogseröglor på utsidan som kan komma väl
till pass om man backat i diket eller vill
flytta vagnen.

Bladfjädring
Den här vagnen känns enkel men robust
och det finns egentligen inga stora grejor att klaga på. Jag såg att någon sladd
mellan led-belysning och vagn saknade
en gummigenomföring då sladden låg
direkt mot chassit Kanske inte ett problem idag, kanske inte imorgon, men
troligen ett problem om något år. Det här
är lätt åtgärdat, men borde vara någonting fabriken gjort från första början. Jag

är dock helt övertygad om att handlaren
fixar detta om du bara påpekar det vid
själva köpet. Det sitter skruvtipp även på
den här vagnen vilket alltid uppskattas.
Respo har dock en sak som konkurrenterna inte har, och det är bladfjädring.
Det är extremt sällan man ser den här
lösningen på mindre vagnar. Man ser
snarare denna lösning på långtradare
och järnvägsvagnar. Jag har aldrig haft
några problem med en vanlig torsionsaxel som sitter monterad på de flesta släpvagnar som man drar bakom en personbil. Jag ser inte heller att det skulle vara
någon nackdel med en bladfjädrad axel.
Men jag har också svårt att se någon
fördel. Det känns som att Respo fixat
ett problem som inte finns. Oavsett så
fungerar denna lösning också både när
man kör lastat eller olastat utan att man
för den skull märker någon egentlig skillnad. Ska jag hitta en fördel så får det
bli att konstruktionen ser väldigt robust
och påkostad ut. Jag märkte däremot att
Respo har en väldigt tyst kåpa som vare
sig bullrar eller dånar när man kör på

knöligt underlag. Den har sina förstärkningsveck i de stora sidoplåtarna på kåpan vilket gör sitt jobb. Kåpan säljs dock
separat och monteras av varje återförsäljare. Priset kan variera.

60 återförsäljare
Respo är ett Estlands-baserat företag
med kontor i Sverige och hela 60 återförsäljare runt om i detta land. Så reservdelar och service finns att tillgå i hela
landet. Du kan betala runt 6000 spänn
extra för att få en öppningsbar bakgavel
vilket vi lärt oss att uppskatta å det grövsta efter några rejäla snöfall. Kåpan är
tillverkad i Sverige vilket de flesta kåpor
för övrigt är. Denna vagn har en snygg
detaljfinish och storleksmässigt är den
en fullträff. Skulle jag vara du så blir det
att kosta på glides till släpvagnsbotten
samt en öppningsbar bakgavel för att
den skulle kännas komplett. Jag skulle
sen komplettera med några lastöglor i
mitten av vagnsbotten eller kanske till
och med köpt en uppsättning Super
Clamps.

Teknisk specifikation
Respo 451L 195 inline
Invändigt mått:
Totalvikt:
Maxlast:
Typ:
Hemsida:
Dragbil:

450 X 195 cm
1350 kg
831 kg
Inline
www.respo.se
1,28 L/mil

Pris ink moms/ kåpa

62,495:-

Fördel +++
Köper du ledpaketet till den här vagnen
får du också en motståndsdosa på köpet
som ser till att bilen inte varnar för trasiga lampor. En del bilar är nämligen känsliga för ledlampsförsedda släpvagnar.

Ett gediget led-paket med motståndsdosa finns att köpa till.
Tyst kåpa som inte bullrar.
Lättdragen

Nackdel --En del kablar är dragna utan genomföringsgummin från lampa till chassit.
Starkare gaskolvar till kåpan skulle inte
skada.
Vill se ett sprutskydd på kåpans främre
del.
Saknar lastöglor mitt i släpvagnsbotten.

Lägg några spänn extra på ledpaketet. Då lyser det lite mer.

Okej. Jag gnäller lite. En kabel som
dragits genom ett plåthål kommer förr
eller senare gnagas av. Denna installation kräver en gummigenomföring. Kolla
detta och påtala detta för handlaren,
han kommer säkerligen greja detta på
en gång.

Det kan tyckas vara en löjlig detalj. Jag
vet i alla fall att jag uppskattar en rejäl ögla som den här. Rätt var det är så
vill man dra upp vagnen ur diket eller
liknande. Vänta får du se.

Respo är helt klart en robust och trevlig vagn som gör det den ska utan krångel.

Respos 1350 M är av perfekt storlek och
ska varken vara mindre eller större.

Respo är en av få vagnar som använder
sig av bladfjädring. Jag kan inte vare sig
se en fördel eller nackdel med detta. Jag
kände ingen direkt skillnad med denna
fjädringstyp.

Inga problem att backa på en maskin utan hjälp.

Här hittar vi också snälla plastbeklädda inre hjulhus som inte ställer till
något besvär eller trubbel för lastaren.

Här hittar vi en mycket bra bakläm med
lite extra längd för en bra lastvinkel.
Högsta betyg.
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Carry4

N

ågon gång ibland ramlar man
över någonting speciellt och
underbart. Någonting som får
en att känna sig glad samtidigt som man
också får känna sig speciell. Söker du
uppmärksamhet samtidigt som du vill
frakta fyra snöskotrar med stil så är det
en Carry 4 du ska ha. Den här skapelsen är i allra högsta grad made in Sweden eller Viskan utanför Sundsvall om vi
ska vara kinkiga. Den här rullande cirkusen är utan tvekan bland det fränare
jag har sett på sistone då man lastar
fyra skotrar två och två, ovanpå varandra vilket får ses som väldigt innovativt
och trevligt. Efter några mil med den här
typen av släpvagn så inser man att man
drar omkring på något speciellt då alla
tittar pekar och vinkar. Denna anordning
är i grund och botten en ”ställning” som
sitter fastspänd med flaklås på en vanlig
släpvagn och har man lust och behov
så är den faktiskt bara att knäppa loss
och lyfta av med en lastmaskin så har
man på en minut en kraftig boggivagn
som är redo för nya uppdrag. Carry 4
har som sagt två våningar och den övre
är höj- och sänkbar via två riktigt kraftiga
hydraulkolvar. ”Baklämmen” agerar också stöd för den övre våningen i låst läge
och hela konstruktionen är extremt gedigen utan att vara svajig. Man låser med
ett handgrepp upp ”lämmen” och höjer

upp övre våningen lite med antingen den
medföljande fjärrkontrollen, eller de manuella knapparna i elektronikboxen som
är belägen ovanför dragstången. Man
fäller sedan ner ”baklämmen” och sänker sedan ner det övre planet. Man kör
sedan på de båda skotrarna man vill placera där. Har man två smala lössnömaskiner är det bara att köra upp båda med
nosen framåt och har man två lite bredare maskiner får man backa upp den
ena. Skulle man tycka detta är lite läskigt eller att man vill få upp en havererad
maskin så är det bara att använda den
elektriska vinschen. Man gör bäst i att
spänna fast maskinerna i detta nedfällda
läge. Det finns gott om spännöglor. Man
höjer sedan övre planet och kör in de
två snöskotrarna i underplanet. Detta
kan kännas lite läskigt eftersom det enda
som håller emot det övre planet är de
båda hydraulkolvarna. Men känn lugnet.
Systemet är försett med slangbrottsventiler som ser till att låsa kolvarna om en
hydraulslang skulle ge upp. Detta kollapssystem gör det hela säkrat mot att
platta till dig och din skoter vilket kan
vara trevligt om du ska ut och åka skoter.
Efter fastspänning av de undre
skotrarna är det bara att lyfta den
gaskolvsassisterade ”baklämmen” och
sänka ner det övre planet igen och passa ihop de båda mot styrpinnarna och

Manöverpanelen sitter numera högre upp på framstammen. Snygg installation som
inte lämnar några frågetecken.
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sedan låsa konstruktionen med flaklåsen. Enkelt och extremt lättlastat.

Vindrutetorkare på
Hela konstruktionen är byggd av
snygga utskurna aluminiumbitar. Allt är
snyggt ihopsvetsat och alla rörliga delar
är bultade med bussningar vilket ger en
gedigen känsla utan glapp. Det sitter
ledbelysning överallt och den elektriska
installationen i manöverboxen för hydrauliken ser mycket bra och funktionell
ut. Hydraulpumpen drivs elektriskt via
ett 12 volts bilbatteri som också sitter i
boxen. Man måste alltså ladda batteriet
emellanåt vilket man tänkt på i och med
den medföljande laddsladden som bara
är att plugga i så att Defa-laddaren kan
göra sitt jobb. Du har också en voltmätare på manöverpanelen som skvallrar
när det är dags för laddning.
Det första jag tänkte på var att den här
vagnen är öppen på sidorna samtidigt
som de övre skotrarna mer eller mindre står oskyddade mot väder, vind och
slask. Vi tog en rejäl tur med den fullastade vagnen för att ta reda på hur skitiga
maskinerna skulle bli. Vädret för detta
var mer eller mindre idealiskt eftersom
det slaskade ordentligt när vi svängde ut
på E45:an. Efter några mils körning så
vände vi och väl hemma så insåg vi att
maskinerna klarat sig förvånansvärt bra

från diverse snö och slasksprut. Till och
med de övre maskinerna hade klarat sig
bra. Jag ska tillägga att vi inte legat i röven på en långtradare men väl bakom en
annan släpvagnsförsedd bil, med vindrutetorkare på högsta vift.

I-landsproblemlösare
Vår redaktionspickup (Dodge Ram)
är möjligtvis den mest okänsliga dragbil du kan tänka dig. Detta gör att det
kanske inte är helt relevant då det gäller vagnens inverkan på dragbilen. Jag
tänkte först att ekipaget var högt och
att det skulle kännas svajigt. Jag körde
därför extremt försiktigt i början, men
allt eftersom jag började lita på konstruktionen så upptäckte jag att vagnen
är väldigt lättdragen och inte alls upplevdes som hög eller tung. Vi drog en
Viking, en IQ RR, en Pantera 3000 och
en M6000 som gissningsvis tillsammans
väger 1200 kilo. Vikingen placerade vi
högst tillsammans med M6000 och de
andra på nedervåningen. Hur detta ekipage skulle uppföra sig bakom en Volvo
V70 vet jag inte, men bakom en större
pickup så kändes den knappt. Carry4
löser I-landsproblemet med att frakta
fyra skotrar på ett snyggt och praktiskt
sätt med högsta betyg. Grym vagn med
grym lastförmåga.

Det kändes i ärlighetens namn lite läskigt att kliva in under den övre våningen. Men
räds icke. Hydraulkolvarna är försedda med slangbrottsventiler som ser till att kolvarna
inte rör sig vid ett slangbrott.

Teknisk specifikaktion
Carry 4

Erkänn att du också skulle gilla känslan
när du trycker på fjärrkontrollen och
skotrarna far till väders. Nu är det en
baggis att köra in de båda undre maskinerna.

Invändigt mått:
Totalvikt:
Maxlast:
Typ:
Hemsida:
Dragbil:

360 X 210 cm
1990/3500 kg
1100/2610 kg
Utanpåliggande
hjulhus
www.carry2.se
1,69 L/mil

Pris ink moms: Ca 150,000:-

Visst är lastvinkeln lite brant, men det går
bra ändå. Skulle du vara tveksam kan du
alltid vinscha upp skotern.

Vi lastade på dessa maskiner utan att
tänka på viktfördelning. Det brydde sig
inte vagnen om det minsta.
Här sitter det en vinsch som både kan
vinscha skotrar på över- och undervåningen.

Fördel +++
Uppseendeväckande vagn som är
självraggande. Synd bara att det mest
killar som blir impade.
Robust innovativ konstruktion.
Lättlastad och extremt användarvänlig.

Nackdel --Platt framdel på vagnen gör att den fångar vinden vilket upplevs värre om du
har en mesigare bil. .
Kräver en del klättrande vid lastning.
Du bör ha en större bil av pickupmodell.
Men det har väl alla som vill ha en sån
här vagn å andra sidan.

Snacka om en sån där öppningsbar
bakgavel som jag tjatat om. Den här är
hålls emot av två gasfjädrar som gör att
nedfällandet blir lite lugnare och uppfällandet lättare.

Det sitter två stödben bakom hjulparen
som ser till att lastningen sker utan en
massa svaj och skakningar.

Vi passade på att ﬁlma
lastningen. Kolla in SnowRider TV EP.6 för denna
ﬁlm. På snowrider.se

Lite att tänka på när du ska köpa en ny vagn.

D

u kan alltid förbättra och förändra en vagn för just dina
behov. Du kanske vill lägga till
lite belysning eller fler lastöglor, reservhjulshållare, eller kanske en förvaring
för spännband? Du ska alltså inte vara
rädd för att göra just din vagn lite personlig. Jag vill därför uppmärksamma
dig på att alla tillverkare har en tillbehörskatalog som innehåller allting som
du bara kan tänka dig. Du kan alltså
kitta din släpvagn med massor av tillbehör som passar bolt on på just din
släpvagn utan att du behöver tillverka
detta själv. Läs in dig på ämnet och utrusta din släpvagn för just dina behov.
Tänk på att ledbelysning av hög kvalitet är helt suverän. Dessa inkapslade
lampor tål det mesta. Nackdelen med
ledbelysning är att de inte ger ifrån sig
någon värme och därför lätt kan täckas
med snö och is utan att det smälter
bort. Sedvanlig belysning kan krångla,
lampor kan gå sönder och lamphållare
kan ärga. Fördelen är dock att denna
lampsort blir varm och smälter snö
och isbeläggning. Du bör också tänka

på att alla vagnar brukar levereras med
sommardäck oavsett när du köper den.
Ta alltså inte för givet att det följer med
vinterdäck på fälg eftersom man inte
jobbar så i släpvagnsbranschen såvida
du inte råkar springa på en kampanj
där man bjuder på dubbdäcken. Du ska
däremot våga köpa fälg och däck av
släpvagnsförsäljaren eftersom jag sett
att de ofta kan erbjuda en uppsättning
till mycket fördelaktiga priser som väl
matchar däcknasarens. Jag ska också
återigen påminna dig om att de flesta
vagnar säljs rena från extratillbehör.
Kolla med din återförsäljare vad som
ingår i standardutrustningen så slipper
du bli förbannad, förvånad och lite sådär
kränkt när du inser att till och med aluminiumkåpan brukar vara ett tillbehör. Ta
alltså inte för givet att någonting ingår,
då brukar man istället bli glad när man
inser att man faktiskt ibland får en del
saker på köpet. Bara en tanke.

Flackande blick
Hur känner man igen en person som
behöver en släpvagn, men inte tycker

sig behöva köpa en egen eftersom du
redan har en?
En person som inte har en egen
släpvagn har oftast en schakal-liknande
gång. De ser sig ideligen om och ser
allmänt opålitliga ut. De ser oftast inte
folk i ögonen då de har flackande blick.
Dom lurar i skuggorna och ska alltid
låna vagnen när du minst anar det. De,
liksom tiggarna utanför ICA börjar alltid
alla konversationer med orden Hej-Hej.
Möter du då blicken så är det kört. De
tar för givet att din vagn också är deras
vagn. De har heller aldrig backat in i någonting även om båda baklamporna är
trasiga när de återlämnar vagnen. De
har alltid spänt fast allting även om bulorna på kåpvagnen buktar utåt när man
får tillbaka den. De har också mandat att
låna ut din vagn till andra vagnlösa personer. Bli alltså inte förvånad när en helt
främmande person hänvisar till någon i
din bekantskapskrets när dom lastar på
din vagn. De tycker att stödhjulet är en
slitdetalj du bör ersätta varje gång de
har lånat vagnen. Samma gäller för sladden mellan vagn och dragbil. Belysning

som körts bort eller krossats på vagnen
ersätts av sig själv på ett magiskt sätt till
nästa gång dom ska ha den. Och sist
men inte minst. Dom tycker du är en snål
jävel som börjar gnälla om petitesser
som exempelvis att du alltid får tillbaka
din kåpvagn otvättad.
Dessa människor kan ibland också
kallas för grannar, kompisar, släktingar,
vänners vänner och bekanta. Men vi vet
att det rätta ordet är snyltare, och ingen
gillar en snyltare. Är du en snyltare?
Sluta upp med det. Ingen gillar Owe
Sundberg i Solsidan.

En sista sak!
Alla priser i detta reportage är ungefärliga då de kan variera och inkluderar samtidigt den där jäkla momsen. Alla priser
gäller outrustade vagnar med kåpa om
inget annat anges. Hur mycket får din
bil dra? Vet du inte det? Dags att sluta
fundera på det genom att gå in på transportstyrelsen.se och klicka dig vidare till
släpvagnskalkylatorn. Enkelt.

LYCKA TILL
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Hej på dej Mariell
Visst är det väl trevligt att lära
känna någon lite bättre? Hej
Mariell, det här är du!
Text: Björn Foto: Jimmy Lindén

V

i springer på massor av folk när
vi är ute på olika reportageresor.
Under åren har det mest varit killar, pojkar och gubbar vi träffat. För några år sedan ändrades detta drastiskt då
allt fler tjejer, kvinnor och kärringar fattat
att det är skoter man ska åka. Mariell
Kvickström är just nu med sina 26 år lite
tjej, helt klart en kvinna och snart även
en kärring om allt går som det ska. Men
man kan tvivla att hon kommer att uppnå
övermogen ålder då bilderna vi sett på
henne mer påminner om någon stackare
och fått gashäng 200 meter före en rejäl
driva än den trevliga person hon ser ut
att vara utan hjälm. Mariells bilder är en
rejäl ögonöppnare då vi inser att det numera finns ett helt gäng tjejer därute som
är extremt duktiga på friåkning vilket får
oss att jubla. Det ska vara jämlikt idag
och varför ska inte en kvinna få reda på
hur det är att stoppa tänderna i styret.
Skämt åsido. Mariell är utan tvekan en
av de gladare tjejer vi träffat på sistone
och vi är inte det minsta förvånad när
hon berättar att så gott som alla helger
under vinterhalvåret går åt till skoteråkning. Hon reser runt i norra Sverige och
hänger ofta med Oddmotogänget från
Gävle som tillsammans gör fjällvärlden
osäker med sina film- och fotosessioner.
Kolla in ODD MOTO på Vimeo så har ni
några timmar framför er.

Sixten Nilsson
Mariell som jobbar som elektriker till
vardags har kört skoter sen hon kunde
gå, och riktigt mycket sen hon tog sitt
förarbevis. Det är mestadels Jorm och
Riksgränsen som gäller, men naturligtvis
åker hon till andra ställen om det finns
mer snö där. Efter något år på en Assault så har hon precis hämtat ut en
Boondocker från Sixten Nilsson i Boden
vilket hon ser fram emot. Visst kör hon
mest med killar men har samtidigt några
tjejkompisar som hänger på ibland.
Vi på SnowRider jublar alltid när någon är på riktigt och du passar verkligen in på den beskrivningen Mariell. Kör
hårt.
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Ja vad trodde du? Tror du Mariell jobbar
nagelterapeut? Skulle inte tro det. Elektriker är vad hon är.

Det är först när hjälmen åker av
som man kan se att personen som
just skrämt slag på alla troligen inte
heter Leif och absolut inte under
några omständigheter Glenn!

Snowbikes

att hyra!
Av: Klockar

M

annen, myten, legenden Rickard Ekberg, även kallad ”Lima
Tarzan” har genom åren setts
styra upp skoterevents och galna skoterbyggen. Nu senast en Arctic Cat
M8000 162” med turbo och kompressor som vi hoppas få se på snö framöver. Inför den här vintern har Lima Tarzan
utökat fordonsparken med ytterligare två
leksaker. Micke Ljungberg på Mud and
Snow kom över två Arctic Cat Snowbikes SVX 450 som varit ute på roadshow
med Arctic Cat under våren och sommaren. Planen är att under vintern hyra
ut dem för intresserade som vill köra
snowbikes. Har själv upplevt dessa i
USA och de tar sig fram galet bra i ter-

rängen, så missa nu inte chansen att
testa. Det kanske är ditt nästa köp.
Hör av er till Mud and Snow på 0250717 77 för bokning och info. www.mudandsnow.se
Priser:
2 timmar 1 500 kronor
Halvdag 1 800 kronor
Heldag 2 600 kronor
2 dagar 5 000 kronor
3 dagar 7 200 kronor
4 dagar 8 500 kronor
Vecka 11 000 kronor
Vid hyra av två snowbikes ingår kåpvagn.

Ny Boondocker från Sixten Nilsson i Boden är precis uthämtad efter att ha åkt Assault
i flera år. Du följer väl Mariell på Instagram?

Rickard var inte sen att ta båda snowbike-hojjarna när tillfället gavs.
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Motormuseet i Harads

Vill du ha en upplevelse utöver det vanliga är det bara att bege sig till Harads!
Av: Alf Sundström

A

tt ha ett motorintresse medför
nästan ofrånkomligt att man
dessutom har ett intresse för
historia då maskinteknologi har en
mycket distinkt evolution från det
enkla till det mer avancerade.
Väldigt ofta kan man se lösningar
hos mycket gamla fordon som vi i dag
ser som ”årets nyhet” och det är alltid
lika intressant och fantasieggande.
Vad det var som gjorde att dessa lösningar inte blev en standard utan att i
stället på kort tid falla i glömska är något man kan fundera mycket på men
det är bara en detalj som gör äldre
maskiner fascinerande. Vår tidlösa
uppskattning av äldre design och nostalgi gör att snart sagt alla som gillar
motorer är intresserade av veteranfordon, inte minst jag!
Därför är ett motormuseum eller liknade samling något som jag gärna besöker och är det frågan om mopeder,
motorcyklar samt snöskotrar är lyckan
fullständig. Ett lyckligt sammanträffande gör att jag faktiskt enbart har
runt 40 minuters bilväg till det som
ofta benämns som ”Harads Motormuseum” vilket tyvärr inte innebär att det
är regelbundet öppet för allmänheten
utan mer är ett ställe som kräver en
inbjudan innan besök. Ryktet om alla
fina fordon som finns där är jag be-
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kant med sedan en mängd år och nu
var det äntligen dags för mig att själv
få besöka stället.

Sören & Patrik
Sören Sundqvist tillsammans med
Patrik Jonsson äger lokalen och det
mesta av den digra samlingen av rariteter som detta motormuseum huserar. Sören tog själv emot mig på
museet en mörk decemberkväll och
var mycket glad att få visa upp sin
samling. Jag visste lite av vad jag väntade mig att få se men som alltid blir
man överraskad och stundtals till och
med överväldigad när man besöker
ett ställe som detta.
I den första delen av lokalen var
rummet välfyllt med mopeder och
motorcyklar samt en vägg med båtmotorer. Vissa saker var svåra att
artbestämma och spännvidden från
en tandemcykel med påhängsmotor
via en motordriven sparkcykel till en
eldriven moped med Crecent Compact framgaffel var imponerande.
Därtill ett antal fina originalmopeder
och motorcyklar från förr som var och
en skulle platsa i vilken veterantidning
som helst.
I den andra delen, som vi kommer
till när vi passerar alla båtmotorer, hittar vi snöskotrarna samt en hel del an-

nat. Bland annat står där en maronröd
PV 444 från 1953 i superskick! Jag
försöker få en liten överblick om vad
det handlar om för olika skotrar och
på en gång ser jag en orange sak som
helt får mig att tappa all koncentration, det står BRUT på sidan men det
kan väl knappast stämma? En av de
mer legendariska snöskotrarna från
tidigt 70-tal som man fick köra utanför
(samt på) tävlingsbanorna, den borde
inte finnas här i en liten by i Norrbotten men det gör den. Sören förklarar att ”han köpt den” och på frågan
om det var i Nordamerika nickar han
bara. Som den äkta smalare han är
vill han kanske inte berätta allt om sitt
kontaktnät? En inställning som jag till
fullo respekterar!

BRUT snowmobiles, en
supermaskin som fanns
en stund
Historien om BRUT är lika intressant
som skotern i sig, ett par killar som
jobbade med R&D hos Polaris raceavdelning bestämde sig att på kort tid
ta fram en helt egen snöskoter som
uppfyllde deras krav. Motorn blev en
liggande 3-cylindrig skapelse med
delar från både japanska Fuji samt
inhemska delar från USA och den
slutmonterades i fabriken. Vatten-

kylning, 440cc samt 50hk var rena
dynamiten 1972 och den har en hel
hög med andra speciallösningar som
var långt före sin tid. Motorupphängningen kan närmast jämföras med
Arctic Cat F7 och sekundärvariatorn
är fäst i motorblocket för att ge perfekt linjering samt C/C mått oavsett
last. Tändsystemet var av CDI typ vilket inte låter så märkligt frånsett att
man i princip var först med detta i en
snöskoter. Tre förgasare, från början
av membrantyp, är det första man ser
när man öppnar huven och avgassystemet är ett väl dolt 3-1 upplägg.
Efter något år såldes BRUT till Scorpion och kallades därför Scorpion
BRUT och detta exemplar är just en
sådan och bör därför vara en 19751976 årsmodell? Bara ett år senare
tog Massey-Ferguson över och döpte
den till Cyclone och sedan var sagan
över. Marknaden var vid denna tid så
överetablerad att olika tillverkade föll
från för att de inte kunde ta del av den
krympande kakan och det betydde
inte alltid att snöskotrarna var dåliga
på något vis, ofta tvärtom. Hur som
helst är detta en fantastiskt frän skoter enligt mig och Sören erbjöd sig
vänligt nog att starta den så vi skulle
få höra på motorsången. En lågtrimmad 2T trippel på endast 439cc har

en gång som ingen annan, det kan jag
lova. Ett ljuvligt ljud!

Panther 760 fläktkyld, att
den bara byggdes!
Sedan ser jag snabbt på en riktigt fin
Arctic Cat Panther från tidigt 70-tal
men det är något som inte riktigt känns
bekant, vilka mäktiga avgasrör den har.
”Det är äkta Montana Pipes” säger Sören och jag nickar som att jag visste vad
han pratar om. Tydligen var detta avgassystem något som man kunde beställa
monterat från fabrik och var alltså en
form av dubbla side-pipes likt Hot-rod
bilar har men för snöskoter. Man kunde
även köpa de som uppdateringskit och
de till 760-motorn var speciella med djupare avgasljud. ”760-motor, vad är det
då?”, undrar jag. En titt under huven visar den största fläktkylda motor jag sett,
den påminner faktiskt lite mer om volymen hos en torktumlare än en tvåtaktare
för skoterbruk. Jag hade hittills fått för
mig att Rotax 640 alpine var en stor motor och det var tydligen lite fel. Ovanlig
och svår att få tag på får jag reda på när
jag frågar vidare om maskinen. En mer
exakt förklaring än så till dess existens
här frågar jag inte efter men det är helt
fascinerande att se en så unik maskin
som jag bara för en liten stund sedan
aldrig hade hört talas om. Jag blev lovad
att vid ett senare tillfälle få höra hur den
låter och det ser jag fram emot.

Arjeplog Sputnik, i
begynnelsen såg det ut så
här.
Att bandförse en ram med motorcykelmotor och sedan likt en tolkande skidåkare färdas bakom skapelsen är grundidén till många hemmabyggen under
50-talet. En av de mer kända är ”Härken” (en härk är en kastrerad rentjur
som används som dragare) och detta
är en efterföljare byggd i Arjeplog och
den är döpt efter den tidens modernaste
farkost, den sovjetiska satelliten Sputnik
som skrämde hela västvärlden från vettet 1957. Motorn i detta exemplar är från
en Monark Blue Arrow men många ska
tydligen ha byggts med en Sachsmotor
som kunde startas baklänges och därmed hade man ”el-back” på skotern en
så där 40 år före Ski-Doo! Modellen ska
ha tillverkats till det sena 60-talet när sedan de konventionella snöskotrarna tog
över marknaden.

Finska Terhi 10, ultralätt
snöfordon
Sverige hade sin Larven och i Finland
byggdes Terhi 10 och bägge uppvisade

en fordonsvikt så låg att man nästan
inte tror på det. Den uppnåddes genom att man skippade allt som kunde
generera någon som helst komfort eller
prestanda, det var bara band, motor och
nästan inte mer än så. Den svenska skotern var till och med så minimalistisk att
den inte hade några skidor men det har
Terhi 10, en i alla fall. Som kompensation för skidan har den två band som inte
ens sammanlagt kan kallas för speciellt
breda men det spelar liten roll när hela
ekipaget väger löjligt lite. Detta är återigen en skoter som jag bara vill provköra
och jag ställer mig lite frågande till varför
det inte alls byggs något liknade i dag?
Borde det inte finnas en marknad för en
extremt lätt skoter nu när fulltankad vikt
på 220kg anses var superlätt, var finns
de maskiner som väger 150kg som denna? Kanske det är så att jag inte riktigt
öppnar ögonen fullt då det tydligen är
en Snowbike jag beskriver? Riktigt säker på det är jag inte då det är en lite
annorlunda skapelse än den spartanska
skoter av modernt snitt som jag drömmer om. Och när vi ändå nämner Sowbike, givetvis har Sören en sådan som är
över 40 år gammal! Chrysler Sno runner
heter mopedskotern som har den minsta
matta jag sett och är i övrigt hur gullig
som helst. Den såldes på fullt allvar till
vuxna och det har jag nästan svårt att
förstå. Man kanske skulle köpa sig en
sådan och fråga järngänget på BergsHästar om man får följa med på en tur?
Jag har ju allt som krävs, motor, matta
samt enkelskida där framme så nog går
väl denna lika bra i snön som vilken Mc
med bandsats som helst?
Jag tackar Sören för visningen och
att han lät mig besöka museet, jag får
dessutom löfte om att snart komma tillbaka och titta på fler skotrar när vädret
och solljuset är på sitt bästa humör. Det
är fantastiskt kul att träffa personer som
honom då deras skoterintresse och
kunskapsnivå är otroligt hög. Kombinationen av att dels veta allt om så många
ovanliga skotrar samt ha möjlighet att
leta upp dessa samt införskaffa dem är
få förunnat. Tack än en gång Sören!

En Terhi 10 i all sin glans. Med en blygsam 150cc motor var den ingen raket men hade
andra fina egenskaper.
Extremt låg vikt och otrolig bärförmåga i snön för sin tid samt en ultramodern körställning som kopierades av Ski-Doo REV ca 30 år senare. En maskin som väcker ha-begär
hos mig!

Arjeplog Sputnik, vilket namn och vilken skapelse! Det är som att en traktor från
20-talet och en snövessla skulle få ett litet kärleksbarn.
Byggd i Arjeplog och döpt efter världens första konstgjorda satellit (som Sovjet
skrämde livet ur hela västvärlden med 1957) var detta bland de absolut första seriebyggda skotrarna här i Sverige. Otrolig roligt att se en i så komplett skick.

En tandemcykel med påhängsmotor, helt genialt fordon. En tandemcykel är så klart
både rolig samt farlig även utan motor och nu är den minst dubbelt så mycket av
båda!
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Skotrar, mopeder och specialbyggen överallt

Detta är en ganska vanlig Arctic Cat Panther, eller? Varför står det 760 på huven?

I motormuseets finrum trängs mopeder och motorcyklar med fantastiska fordon av
obestämbar sort som samtliga har motorer, inte nödvändigtvis enbart bensindrivna då
jag faktiskt hittar ett par som är eldrivna. Modernt som bara den!

Den liggande motorn med majoriteten av innehållet från japanska tillverkaren Fuij men
med vevhus samt slutmontering “made in USA”, ingen motorplatta behövdes då upphängningen mer liknade den Arctic Cat Firecat hade 2003.

Detta är en Linson, en snöskoter med chassi i aluminium och en 4-t motor under den
bakre motorhuven. Man får ta det lugnt efter leden när man har 6 vilda hästkrafter att
hålla reda på.

Och här har vi en Chrysler Sno Runner, alltså en “Snow Bike” (eller bergshäst) från
åren 1968-72. Så inte ens detta är en nutida uppfinning om nu någon trodde det. Sedan kan man fråga sig varför detta inte blev en hit när det begav sig?
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Vattenkylning och en liggande trippelmotor på 440cc och 50hp, rena fantasin 1972
men den byggdes och kunde köpas.

Under huven hittar vi den enorma ﬂäktkylda motorn på nästan 800cc, har det någonsin
byggts någon större? Lägg även märke till att skotern har “sidepipes” på bägge sidorna, de så kallade Montana pipes!

Detta exemplar av Sputnik har en Monark Blue Arrow motor men enligt uppgifter ska
de även ha byggts med en Sachs 191cc motor. Men på så här gamla maskiner är det
svårt att veta hur de egentligen såg ut vid leverans, vad som är mer intressant är att
de har funnits med backväxel av typen “köra motorn baklänges” som i dag är vardagsmat. Inget nytt under solen alltså.

En BRUT, vet ni vad det är? Knappast någon som minns den då den med största sannolikhet inte fanns här hemma.
Det är helt enkelt en av det tidiga 70-talets fränaste skotrar som kunde köras utanför
tävlingsbanan. Ett gäng tidigare Polarisanställda byggde den och den skulle vara värst
på nästan allt, det kanske den var?
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accommodate tech vests and the abrasion that
aggressive riding brings; the Comp RR shell
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Simons häxblandning

Alla har vi väl varit och blandat ihop det ena med det andra för att i slutändan stått där med någonting som ingen
egentligen har skådat? Det har i alla fall Simon Johansson från Vännäs gjort!
Bild: Simon Text: Björn

N

är jag var liten så var det inte
helt ovanligt att man i min bekantskapskrets blandade ihop
det ena och det andra från familjens
barskåp med förhoppningen att det hela
inte skulle uppdagas. Denna blandning
av olika saker kallades för en häxblandning och smakade sällan gott. Man
skulle vara glad om man hade synen
intakt efter en flaska med häxblandning
och det krävdes mod och smaklökar av
stål för att kunna få i sig nog för att våga
dansa. Simon Johanssons häxblandning
är däremot snäll mot ögonen och är någonting utöver det vanliga.

Up to date
Det gäller att vara påläst och riktigt up to
date för att hela tiden ha koll på alla nya
modeller som skotertillverkarna spottar
ur sig.
Det är inte alls självklart att du med enkelhet kan se skillnad på olika årsmodeller eller för den delen tillverkare.
En omdekalad skoter kan faktiskt vara
halvsvår att känna igen och det är lätt
att ta miste på vilken modell och faktiskt
36

också tillverkare som döljer sig under
dekalerna.
En som har öga för detta och är rejält
påläst är Simon Johansson från Vännäs
som till vardags jobbar som mekaniker
på Johanssons Maskin i samma by. Här
säljer man bland annat Lynx vilket i sin
tur förklarar en hel del då det gäller det
bygge vi nu kommer att titta lite extra på.
Tillbringar man dagarna med att
mecka med olika Lynxar så blir det nog
lätt hänt att hjärnan kommer upp med
olika uppslag då det gäller hur man
skulle kunna kombinera olika modeller
med varandra. Det är i alla fall vad vi tippar på. Har man samtidigt tillgång till en
massa uttjänt skrot från olika krockade
maskiner på jobbet och samtidigt kontakter här och var för att hitta övriga prylar så kan det väl vara lätt hänt att man
bygger någonting eget och unikt.

Pryddes
Utgångsobjektet då det gäller detta
bygge är en 2010 års Lynx RE. Simon
hittade sedan ett Boondockerchassie
som fått sig en ordentlig duvning i form

av uppflyttade och avsmalnade fotsteg.
Det som då hängde ner under fotstegen
fimpades helt enkelt av. Framvagnen
blev en 36” RAS II med nya spindlar och
ett par Blade DS-skidor. Det hela pryddes sen med ett par Fox Float-dämpare
från en Nytro. Dessa har förutom ett
Evol-ombyggnadskit också schimsats
om. –Ja som ni kanske kan tänka er så
är en Nytro lite tyngre än den här maskinen och den var ganska så stum i framfjädringen innan vi gjorde den mjukare,
minns Simon.
Evol-kitet passade inte heller rakt av
utan fick kapas isär och svetsas om
innan det motvilligt tog plats i den nya
framändan. Nu sitter det ingen krängare
fram vilket fungerar perfekt.

Rapp och fin
Boggin hämtades från en 3700 och har
numera en 63 millimeters Summit-matta
och mäter 146 tum. Motorn som nu är
renoverad är en Powertek som också
fått cylindrarna lite filade. Tillsammans
med en viss ombestyckning och ett original avgassystem med avsmalnad (4

cm per sida) ljuddämpare så är den här
maskinen rapp och fin. En blandning av
Rex II tank, modifierade och invikta RSkåpor som matchats mot fotstegen och
en huv från RP-glasfiber och en hemmagjord förlängning i bakkant så mixtrade
Simon ihop ett eget stuk som ser riktigt
bra ut. Händig kille den där Simon. Det
hela toppades med en Boondockerdyna
och ett fatbarstyre. Snyggt.

Inte förvånad
Det är inte ofta man ser ett sånt här
genomtänkt bygge där massor av saker är gjorda utan att direkt avslöja sig.
Ombyggnationen har liksom gått under
radarn och slutsumman av kardemumman är och blev extremt bra utan att se
ombyggd ut. Vi är därför inte det minsta
förvånad över Simons andra bygge som
vi presenterar på sidan 42.

Här passas fotstegen in för att hitta lämplig höjd. När väl den höjden hittades så kapades helt enkelt den överflödiga delen under fotsteget bort.

Att bara smalna av fotstenen ger inte den effekt man önskar då en avsmalning av hela
chassit är att föredra.

Det är en schyst känsla att lacka en detalj man jobbat länge med då detta betyder att
man snart vänder på bygget och man får börja montera saker istället för att plocka bort.

Fotstegen är konstruerade på så sätt att det går att plocka isär dom som ett pussel.
Detta möjliggör att man helt enkelt kan smalna av valda pusselbitar med resultatet att
man då kan få fotstegen i önskad bredd. Inte så krångligt, men samtidigt inte så lätt
heller.

Snyggt med en fabriksliknande look trots
att det är hemmabyggt av glasfiber.

Här ligger en 146” summitmatta och väntar på att få ta plats i Simons bygge.

Höjden är hittad och överflödigt chassie är bortkapat.
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Stötdämparna fram togs från en Yamaha Nytro och byggdes därefter om med ett Evol
ombyggnadskit. Naturligtvis så fick dämparna moddas ytterligare för att passa.

Skillnad på en original samt Simonbantad ljuddämpare.
Bygget börjar ta form
och ser ut att vara på
rätt väg.
Ljuddämparen kapades isär
för att smalnas av så satt den
i slutänden fick plats under
kåporna.

Slutresultatet då det gäller framvagnen blev mycket snyggt och propert. Men vi hade
inte heller förväntat oss någonting annat.

Det är nu det hela börjar krångla till sig lite. Ja eller borde krångla till sig. Simon har koll på läget och böjer, viker, övertalar och hotar ett hopkok av kåpor att passa mot varandra
innan han avslutar med att själv plasta lite på huven från RP-glasfiber för att täcka upp de sista springorna.

Simon jobbar lite övertid med svarven för att få ihop luftburken så att den håller tätt där den ska och släpper in luft där snön inte ska in.
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Simon vill inte påstå att han portat cylindrarna på 800 Powertek-motorn. Däremot kan
han gå med på att han snyggat till det som inte var snyggt och matchat det som inte
riktigt linjerade.

En trevligt uppiffad Lynxboggi som snart är redo att stoppas in i chassit.

Ingenting avslöjar att det här är ett hopplock av grejer. Snyggt och stilrent.

Svart och orange är för övrigt en makalöst bra färgkombination.

Efter åtskilliga timmar i garaget så är
det äntligen dags för körning.
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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.
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Boondockan

När man inte hittar det man söker samtidigt som man har svårt att sitta still så är det extremt
lätt att fundera på att bygga en egen maskin. Det är svårare att göra det, såvida man inte heter
Simon, för då är det lätt.
Text Björnen Bild: Simonen

E

n sak är säker och det är att en
vettig barnskoter kostar betydligt
mer än vad man känner är helt
okej. Visst, det är värt varenda krona när
man ser ungarnas glädje, men samtidigt
så får man ju en schyst beggad bil för
samma pengar vilket kanske ställer det
hela i ett annat perspektiv. Simon Johansson bortser troligen från den ekonomiska aspekten och ser en annan vinkel på det faktumet att dottern behövde
en vettig maskin att åka på. Vinkeln var
troligen att han kunde bygga någonting
bättre och snyggare, då vi tvivlar på att
detta bygge är billigare. En sak tvivlar
vi däremot inte på och det är att detta
barnskoterbygge är ett av de hårigaste
vi någonsin sett samtidigt som vi också
konstaterar att det troligen är någon fel
på Simon då han verkar ha 34 timmar
per dygn till förfogande. Vi tittar närmare
på hans mini-Boondockerbygge.

Kom över en Larv
Det hela började egentligen med att Simon ramlade, eller i alla fall kom, över en
halv Larven. Ni som vet vad en Larven
är känner också till att dessa skidlösa
bandförsedda översnöfarkoster har en
trevlig variatorförsedd Huskvarna, Valmet eller Lencomotor på runtomkring
160-175 kubik och som varvar runt
8000 varv och ger runt 12 hästar. Just
den här har en 160 kubiks Valmetmotor som renoverats och försetts med
elstart eftersom magnapullen på de här
motorerna är kända för att vara riktigt
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dåliga och närapå av engångsmodell.
Bara elstartskonverteringen i sig är värt
en egen artikel. Denna fungerar kanon
och ser till att jäntan kan starta maskinen
själv i alla lägen.
Denna drivlina var liksom hjärtat och
startskottet till ett av de värre barnskoterbyggen vi sett maken till. Då Simon
jobbar som skotermekaniker så sparar
han det mesta som är värt att spara då
det gäller användbara snöskoterdelar till
de byggen han håller, eller ska hålla, på
med. Om alla stjärnor står rätt så lirar
det mesta och han lyckas med konststycket att på något sätt få till det där
med att få ihop alla bitar till någonting
fantastiskt. Så också den här gången.

Stum av beundran
Ett X-trimchassi räddades från återvinningen och klövs på mitten för att
smalnas av. Simon ville inte ha en för
bred skoter eftersom hans dotter skulle
kunna sitta på maskinen på ett schyst
sätt. En gammal Lynx-boggi från mitten
av nittiotalet köptes in av anledningen att
stötdämparna var gula och hette Öhlins.
Boggiskenorna byttes ut mot ett par
riktade och ratade från en Boondocker,
dämparna renoverades innan också resten bygdes om och smalnades av för att
passa i det nya smalare chassit. Allting
på det här bygget är för övrigt avsmalnat och nerskalat för att passa in i hela
stuket.
Fotstegen från en RS flyttades upp
och tunnelhöjden kapades ner. Mattan

smalnades också den av vilket i sin tur
betyder att nya fönster stansades ut så
att nya clips kunde nypas dit. Vi inser vilket stort jobb detta var och vi är väl mer
eller mindre stumma av beundran då det
gäller den här gubbens kunskaper och
engagemang.

Applåd
Framvagnen byggdes ihop av ett gäng
krokiga A-armar som riktades och även
de kortades. Såklart. S-Modulen eller
bulkheaden smalnades också den av
vilket i slutändan gav en 36” framvagn.
Hela konstruktionen fram kläddes in i
nerskalade kåpor från en Lynx RE vilket
ger ett riktigt snyggt intryck. Återigen
har Simon lyckats att göra någonting av
en hög med skrot vilket vi applåderar å
det värsta.

Vad i hela friden Simon? Jodå, han har
smalnat av en 305 matta till lämplig
bredd innan han gjorde nya fönster i den.
Riktigt imponerande samtidigt som vi
börjar undra hur det är ställt med denna
karl? Hur i hela friden orkar man göra
detta jättejobb?

En enkel drev och kedja-konstruktion. Konstigt att Simon inte valde en mer komplicerawwd konstruktion med beltdrive, eller tankeöverföring.

Originalhuven får lov att smalnas av också den.

S-modulen tillsammans med resten av chassit har smalnats av och ska svetsas ihop.

Naturligtvis gick Simon igenom motorn och såg till att den klarar många vintrar
framöver.

Bensintanken sitter under dynan som
kommer från en moppe.

Provmontering för att kolla frigång och
funktion.

Då chassit är avsmalnat i mitten passar ju fortfarande sidokåporna förvånansvärt bra.

Hur mycket tid kan man egentligen lägga för att elstarta en motor som vare sig är ritad
eller ämnad för denna lyx? Tydligen så många timmar som behövs. Varken mer eller
mindre.
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Ett par fotsteg från en RS måttas in.
Överﬂödet kapades bort vilket ﬁck tunneln att bli lägre. Detta för att dottern ska
sitta lite bättre på maskinen.
Ska en sak smalnas av och skalas ner, så
drar det med sig massor av andra saker
som ska vandra samma väg.

Här får ni en liten överblick över hur
mycket som Simon smalnat av det gamla
ratade X-trimchassit.
Det brukar börja med en hög delar. Det
är inte alltid det slutar bra för oss andra,
men så länge man heter Simon Johansson och är från Vännäs så brukar det
ordna upp sig. Dä du.
En läskig gammal Lynxboggi från -96
räddades på grund av Öhlinarna som
renoverades. Resten av boggin ﬁck sig
en översyn i form av renovering och nya
skenor från en Boondocker.

Framvagnen mäter idag 36” och ser faktiskt bred ut om man jämför med det
smala chassit.

Vad gör man när det inte ﬁnns plats för
en startkrans? Då bereder man plats
och ser till att det blir som man önskar.
Såklart.

Sa vi att det mesta måste smalnas av
för att passa? Vad sägs om en kortad
drivaxel?

Bara dessa små obetydliga detaljer som
en avsmalnad drivaxel och matta måste
ha tagit många timmar att göra.
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Det dög inte att stoppa dit de gamla saxarna. Istället tillverkades nya. Såklart.

Lugnet innan lacken. Snart blir det färg
på grejorna.

Vi ser att även framdämparna är från
Öhlins utan att förvånas. Drivlinan är
också den på plats. 12 kusar gör sig bra
under huven.

Boggin börjar ta form och naturligtvis är
också den ett konstverk.

Jodå, den passar just nu. Snopet om jäntan skulle växa en halvmeter under året.

Ett avgassystem från en cross sitter nu på plats efter en del modiﬁkationer.

På något sätt så ser den här maskinen läskigt original ut. Det här kunde lika gärna varit
en prototyp-barnskoter från Lynx.

Nu börjar det hela likna någonting och är snart färdigt för en provtur.

Läskigt snyggt med fabrikslook. Bra gjort Simon.

Jodå. Varvräknare ﬁnnes.

Om en hemmagjord Boondocker skulle få en dotter så skulle den se ut precis så här. Boondockern och Boondockan.
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PoCat Turbo
Det är inte det lättaste att fånga någon
av dessa byggare på bild, men så här ser
i alla fall Tobias ut i profil.

Det bästa av två världar
Text: Björne
Bild: Tobias

V

arför ska man nöja sig med det
som finns, eller för den skull finna
sig i att vara nöjd med det som

bjuds?
Det är klart man bygger det man vill
ha! Tobias Johanson från Gällivare är
den typiska personen vi vill skriva om
då han på pricken satt fingret på vad
vi gillar. Nämligen att man utgår från en
idé, bara för att genomföra den utan en
tanke på allt jobb som ligger bakom, eller framför sig, under byggets gång. Vi
fullkomligen älskar byggare som bara
borrar ner huvudet och löser alla problem och hinder som de ställs inför.
Tobias hade en fullt körbar HCR från
2012 som fungerande tillfredsställande
och han var väl egentligen nöjd med
den. Det var väl först när han råkade
springa på en RMK utan motor som det
snurrade till ordentligt och tankeverksamheten tog över förnuftet och stora
planer drogs upp. Arctics Suzukimotorer är helt klart bäst vad det gäller tillförlitlighet samtidigt som Tobias gillade Polaris lössnöchassin. Det är klart att man
skulle kombinera de två, samtidigt som
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en trevlig turboanläggning skulle snidas
ihop. Självklart.

100 meter tigsvets
Tobias som jobbar som servicetekniker
på Swecon till vardags och besitter därför de tekniska färdigheter man tycker
en mekaniker bakom ett sånt här bygge
bör göra. Samtidigt skulle Tobias ge sig
in på okända områden vilket han inte var
det minsta rädd för. En ny motorplatta
i 20 millimeters aluminium tillverkades
och motorn som är riktigt biffig, skohornades ner där den lite näpnare Polarismotorn satt en gång i tiden. Plats var
det extremt ont om och det var inte det
lättaste att få plats med allting. Styrning,
el och kylsystem fick byggas om å det
grövsta och när allt väl satt där det skulle
så insåg Tobias att en original Pro Climbpipa aldrig skulle få plats under kåporna.
Han hade aldrig gjort en pipa förut och
fick därför ge sig ut på okänd mark och
helt enkelt fixa till detta. Han måttade av
en original pipa på drygt 60 ställen och
matade in siffrorna i programmet Cone
layout. Därifrån gjorde han pappmal-

lar som sattes ihop för att få en bild av
helheten. Till slut satt en pipa där. Synd
bara att den var i papp. Mallarna klipptes
itu och fläktes isär. Han klippte isär dom
på så sätt att han skulle få en gömd lång
skarv på baksidan. Två kvadratmeter
plåt köptes in och pappmallarna översattes till plåt och sattes i plåtvalsen innan
det mödosamma tigsvetsningsearbetet
påbörjades. Jag tror att jag måste ha
svetsat 100 meter innan jag var klar med
pipan, minns Tobias med en rysning.

Överkörda spridare
I ena ändan av pipan satt alltså en Suzuki 800 HO motor och i andra stoppade han en Garret GT2871R. Smörjningen till denna fixade han genom att
helt enkelt leda tvåtaktssmörjningsmunstyckena direkt in i turbons inlopp. Där
sprejas alltså en tvåtaktsoljedimma in
som på vägen in i förbränningsrummet
också smörjer den kullagrade turbon.
–Jag vet inte om det är vanligt att lösa
smörjningen på så sätt, men om det inte
skulle fungera är det på tiden att någon
berättar det för turbon, som inte verkar

ha någonting emot att få smörj på detta
viset, säger Tobias.
Bränsletillförseln sker via två M1000
spridare som överkörs med hjälp av ett
lite högre bränsletryck. Det hela regleras
först av en Powercommander PTI som
nyligen blivit utbytt mot en nyare variant
som kan justera både soppa och tändning.
- För att övervaka det hela har jag en
Powercommander Pod 300 och Koso
dual EGT, säger Tobias.
Första turen gick jäkligt bra även om
den slutade i ett träd med riktning av pipan som följd. Detta turbosystem saknar
för övrigt intercooler av utrymmesskäl.

Uppdaterat chassie
Chassiemässigt så har Tobias också
jobbat lite grann. RMK:n är lite förstärkt
kring främre boggieinfästning samtidigt
som det sittar Fox Float Evol X-dämpare
fram och Evol R i boggien. I boggin sitter det numera en Challenger Extremematta. Tunneln är förstärkt och det sitter
också hemmabyggda fotsteg monterade. Bakbågen kommer från Arctic och

det sitter en större kylare från Ski-Doo
i tunneln. Primärvariatorn är från Team
och den bakre är RMK:ns original. Just
variatorsetupen jobbas det ständigt med
och så här i efterhand var det rena rama
turen att remmen från M1100-turbo passar som smäcken.
Naturligtvis hittar vi lulllull i form av
Skinzdyna och en liten med inte obetydlig uppdatering i form av ett uppvärmt
bromshandtag. -Just det där eluppvärmda bromshandtaget är helt suveränt och
någonting som jag blev positivt överraskad av, säger Tobias.
Han har försökt göra skotern så bruksvänlig som möjligt och lyx som separat
oljebehållare, back, fullstor bränsletank
och hastighetsmätaren sitter naturligtvis
där den ska.

40 ganska bra mil
40 mil har passerat och det hela har
fungerat ganska bra om man lyssnar
på Tobias. -Om man bortser från en del
småfadäser som upphakade spridare
och något förstärkningsfäste som tagit
i bakre variatorn så har det här bygget
varit förvånansvärt fritt från sjukdomar.
Jag har byggt om en del saker för att
den ska bli lite mer lättservad, annars så
har jag varit riktigt nöjd med det mesta
avslutar Tobias. Tobias är nöjd med sin
PoCat och vi är nöjda med Tobias. Lite
så kan vi sammanfatta det här reportaget tycker jag. Vi kan också avsluta det
här med att påminna alla Tobias kompisar att Morran i TV-serien har en son
som bygger om och skruvar isär allting.
Han heter också Tobias och vi hoppas
att ni uppmärksammat detta.

Så här utifrån så är det inte speciellt
mycket som skvallrar om en massiv ombyggnation.

Snacka om proppfullt. Här finns det inte bara mer effekt än i en original RMK 800. Här
finns också betydligt större och värre prylar som tar upp all plats som finns tillgänglig.
Tobias uppskattar att han lagt 100 meter tigsvets på den här pipan!

Lyx som kylning, separat oljebehållare,
hastighetsmätare och fullstor tank sitter
såklart på plats.

Det är inte bara motor och drivlina som fått sig en duvning av Tobias. Chassit är också
det förstärkt och uppdaterat.

Som synes så är det en del som är omstuvat här. Exempelvis styrningen. Turbon sitter
där den ska eftersom det inte finns så många andra ställen att placera den på.
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Lars garage

I Lasses garage i Norrhed/Forsnäs Där händer det grejor. I dessa trakter åker man dragracing
med en eller flera cylindrar!
Bild & Text: Bodens svar på Britney Spears, Alf Sundström

D

et är en mörk och dyster decemberdag och vi ska besöka Lars
Rosander för att kolla lite på vad
han har för kul i garaget. Det är bara en
bit från Motormuseet i Harads som vi
just har besökt och vår vän Nico är med
för att visa oss vägen till Lars. De två bor
i samma by och tävlar bägge i dragracing med encylindriga Rotax, men deras
koncept för att nå målet snabbt skiljer
sig lite åt. Nico jobbar med datorer och
gillar att räkna fram olika saker som
portdiagram eller förbränningsrumsdesign. Han är också Volvo-fantast vilket
för en Holländare (Ja Nico är holländare)
innebär att man gillar gedigen europeisk teknik och en äkta Volvo 240 turbo
är på väg att byggas ihop hemma hos
Nico. Hans goda vän har dock en annan
syn på vad som är intressant bilteknologi och i Lasses garage står en Dodge
Challenger 1969 under renovering vilket
är en brutal amerikansk muskelbil från
tiden då ny musik var riktigt bra. Den
ska förses med en strokad 440-motor
som då blir på hela 512 cui och sedan
ska den kompressormatas! Lite skillnad
från den Volvo som Nico bygger som på
sin höjd ska få en original eftermonterad
intercooler. Två olika sätt att välja sin
drömbil uppvisar dessa dragracingfantaster och det speglar sig även i hur de
trimmar sina skotrar. Nico har valt den
klassiska sugmotorvägen utan några
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som helst okonventionella trix medan
Lars har valt att mata sin 277:a med
lustgas. Det känns lite som att det väl
följer dessa killars preferenser då det
gäller bilar? Jänkebilar, dragracing och
lustgas är en kombination som har minst
en mansålder bakom sig och visst är det
många som använder det även då det
gäller snöskotrar. Men då det gäller att
trimma encylindriga motorer är det troligvis mindre vanligt, men inget säger
att det inte går. Kortfattat är lustgastrimning (N2O) ett sätt att få in mer syre
in i motorn vilket då gör det möjligt att
förbränna mer bränsle. Att tillsätta rent
syre går inte alls då det sker en förbränning redan i insuget eller i alla fall så fort
bränsleluftblandningen värms/trycksätts
minsta lilla. Men N2O är en stabil gas till
ungefär 300 grader då den delar upp sig
i kväve och syre och det är i lagom tid
för att hela blandningen av luft, bränsle
och extra syre ska vaporisera sig innan
förbränningstakten. Enkelt som bara
den på pappret alltså men att omsätta
det i praktiken kan vara lite svårare. Man
brukar säga att ”Lustgasen ger och
lustgasen tar” och då pratar man om att
den ger effekt men tar en del motordelar
(främst kolvar) om något inte är helt perfekt. En fri gissning från min sida är därför att Lasse har köpt en eller två kolvar
under tiden han höll på att utveckla sitt
system. Men först måste vi ta upp den

riktigt intressanta frågan, varför väljer
man att trimma en motor som kom ut för
snart 40 år sedan? Svaret är lustigt nog
ganska givet, vill man bygga 2T-stånka
så finns det inte så mycket att välja på då
ingen annan encylindrig motor i grunden
är speciellt mycket bättre.

Rotax 277 och Rotax 253,
två av de sista encylindriga
skotermotorerna
När jag föddes för snart 50 år sedan var
standardmotorn i en skoter encylindrig,
två (och i extremfall fler cylindrar) fanns
också men ansågs onödigt tungt och
komplicerat. Det ändrade sig totalt under åren som följde och under 80-talet
fanns det bara ett par tillverkare som
erbjöd encylindrigt, i Sverige är troligvis
Rotax 277 en av de vanligaste av denna
motortyp. Den uppenbarade sig runt
1980 vilket gör att den är i samma serie
(samt med en del gemensamma delar)
som legendaren 503 och denna motor
byggdes faktiskt ända till 2008. Det som
kan förvirra är att mitt i produktionen
kom det en ännu mindre motor som heter Rotax 253 och den är en helt egen
konstruktion trots att den har samma
kolv som 277. Den lilla 253:an är fantastiskt smäcker och hur lätt som helst men
har kortare slaglängd, klenare vevaxel
och sammanbyggd topp/cylinder. Sam-

mantaget är 277:an ett bättre objekt om
man ska trimma och den kraftigare veven är kanske förklaringen till att 253:an
dog tidigare och 277:an fick en längre
livslängd. Bägge två finns som flygmotorer för ultralätt flyg och alla skoterägare
som gillar sin RER-elback som vänder
motorns rotation ska veta att det var just
Rotax 277 som kom med denna finess
först av alla. Att killarna i Norrhed väljer
denna motor att bygga på är alltså ganska självklart, tillgång på exempelvis ET/
BR250 eller Polaris Star-motorer är begränsade och Rotaxen har nästan 270
cc original vilket är störst bland de moderna med en burk. Äldre motorer finns
med mer kubik samt i olika former av race-utförande men de kan i dag närmast
betraktas som svåråtkomliga museiföremål och inget man numera ska trimma
skiten ur. Så när man ser till hela bilden
framstår 277:an som det bästa valet för
dragracing hur märkligt det än kan låta.
Vän av ordning minns att denna var en
motor enbart för trista bruksskotrar när
den var ny men lustigt nog är den alltså i
dag en lämplig motor för racing.

Ski-Doo Citation 3500, det
perfekta utgångsmaterialet.
Just denna skoter började Lars bygga
på redan i slutet av 2012 och övergav
därmed sin snygga SkiRoule RT300

som hade ett alltför tungt grundchassi.
Trots sitt brutala utseende påstår byggherren att den är ”i stort sett original”
vilket betyder att allt onödigt är bortkapat men att drivlinan i princip består av
delar som satt på från fabrik. Boggi och
transmission är delarna som satt där och
mattan är en vanlig 121” med 2,52” delning. Motorvariatorn är en Polaris P85
men sekundären märkligt nog original.
Redan på SkiRoule-tiden började övergången från de ålderstigna Sachs 340
motorerna och Boss Noss lustgassystemet fanns på plats även då men är nu
modifierat och har dubbla nosslar i stället för en. Boss Noss är lite speciellt system då det inte kräver bränslepump utan
förlitar sig på veturi-effekt likt en förgasare för att blanda bränsle med gas. En
sak mindre att hålla reda på alltså. Den
nya skotern byggdes från grunden och
motorn har i stort sett original bottendel
med portad cylinder samt en topp från
Sachs men utbytbart förbränningsrum.
Pipan är egenbyggd och alla beräkningar på motorn har utförts i samråd med
Nico, intressant detta med racing att så
gärna hjälper sina teamkamrater (som
är konkurrenter när det tävlas) att bli så
snabba som möjligt. Ett fullt programmerbart tändsystem från MSD avsedd
för encylindriga motorer fixar gnistan
och det gamla Ignitech-systemet sköter
numera enbart när lustgasen ska kopplas på så att allt fungerar exakt som tänkt
när man lämnar start. MSD-tändningen
har Launch control som håller motorn
på 6200 rpm före start och när man ska
iväg greppar variatorn runt 6600 rpm
och nästan exakt samtidigt kopplas lustgassystemet in och man far direkt iväg
med full effekt. Det finns många sätt att
ställa in systemet på men det verkar som
att en så här liten motor faktiskt tjänar
på så hög mängd gas som möjligt redan
från start. Motorn har 9100 rpm som
växlingsvarv och det borde originalveven
inte klara tycker jag, men tydligen gör
den det. En instrumentpanel från Digatron håller reda på alla intressanta värden och den var en riktig bråkstake vid
inkopplingen. Tydligen kräver den varvtalssignal från ljusspolen, rätt kabel till
rätt anslutning till och med. Elsystemet
hade Lars eliminerat tidigt under bygget men nu är allt tillbaka med regulator
och laddning till batteriet, som en riktig
touringskoter på 150 fulltankade kilon
alltså. Tanken är inte alltför stor och fylls
med 110 oktan Sunoco 260 GT.
Den mest intressanta frågan kvarstår
dock, hur mycket gas laddar han på
med i denna lilla motor?
-60hk med gas! svarar Lars utan att

tveka. -Exakt vad det innebär i en bromsbänk vet jag inte men med de tider jag
presterat är det nog frågan om bra med
effekt!. En 60-fotstid på 1,61 (med ca
6m mattstart) samt 6,76 sekunder på
150 meter visar att det inte är några
överord Lars tar till. Undrar om första
ägaren av denna snöskoter kunde föreställa sig denna extrema prestanda?
Och är det säkert att allt är klart nu då
det gäller detta bygge?
Som de säger i det gamla ordspråket
"ännu vet ingen hur snabb en Rotax 277
kan bli”.

4-cylindriga Rotaxmotorer,
Lars garage har mer prylar
på lager!
Innan vi ska fara vidare tar vi en titt på
lite andra godsaker i garaget, här finns
en hel del att kolla på! Det mest iögonfallande är ett till dragracebygge under
utveckling men här finns det betydligt
fler cylindrar, inte mindre än fyra!
Motorn är byggd av Sture Andersson
för ganska många år sedan och den har
troligvis aldrig startats. Utgångsmaterialet är maximalt borrade cylindrar från
racern Rotax 454 men här är det dubbelt så många som man en gång hittade
under huven på en Blizzard. Piporna är
egenbyggda efter mall från Nico och ett
programmerbart tändsystem från Ignitech.
Chassit är från början Ski-Doo Everest men med lite modernare transmission. Vi får ett löfte av Lars att återkomma senare under vintern och då få se
bygget när det är betydligt mer färdigt.
En sista tur i lokalen visar att han har
ännu en dubbelslidmatad racemotor
med fyra cylindrar som ser exakt lika ut
som den förra. ”En reservmotor?” frågar
jag. ”-Nej” blir svaret ”-Detta är en annan
typ men med samma utgångsmaterial”.
Troligvis är det en D.R.E (Decker Racing
Enterprices) 880cc och mycket talar för
att självaste Tord Sundström kan ha ägt
just denna. I så fall är det en motor som
många sett när det begav sig de åren
när han flög fram på dragracingbanorna
i hela norra Sverige.
Mycket intressant och något vi ska
återkomma till, nästa gång vi åker till
Forsnäs/ Norrhed.

En riktig bruksmotor, Rotax högt älskade 277, som här är uppskrämd till den milda
grad. Lustgas är inget för mesar, används som bedövning vid förlossning och fungerar
även när man vill vinna dragrace! Frågan är vad som är mest spännande, föda barn
eller köra dragrace?

Fyra cylindrar med två roterande slider
för insuget och fyra separata pipor utan
någon som helst ljuddämpning. Denna
racer är inte färdigbyggd men ser redan
nu fullständigt underbar ut!

Själva förarplatsen har det nödvändiga
när det gäller reglage och instrument.
En mätutrustning från Digatron ger informationen och ett antal brytare gör det
möjligt att styra förloppet. Enkelt, snyggt
och extremt. Racing med andra ord

En “billet” primärvariator med fyra viktarmar kan nog behövas till denna best,
planen är att den ska varva 10200 rpm
och då vill man absolut inte ha en variator man inte litar på.

I en annan del av Lars garage hittar vi ytterligare en 4-cyl Rotax som ser nästan
likadan ut, men det är den inte riktigt. Ursprunget är inte klarlagt ännu men det finns
en möjlighet att det är Tord Sundströms gamla racemotor. I så fall är detta ett stycke
svensk motorhistoria, i annat fall är det en grymt frän motor ändå.
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XLV-Mannen

En helg om året träffas ett gäng gubbar i Sveg för att umgås på varsin bladfjädrad snöskoter. Då är det lika bra att man
kommer förberedd.
Text: Björn Friström Bild: Wibbe Wibler

V

isa helger är heliga och betyder
mer än andra. I Sveg till exempel så har man en speciell sammankomst där ett gäng killar träffas för
att åka snöskoter och helt enkelt bara
umgås.
Enda regeln under denna helg är att
man ska sitta på en snöskoter som har
bladfjädring. Thomas Wibbe Wibler
som till vardags är rallare, tittade sig
runt omkring efter ett lämpligt objekt
och föll för Yamahas XLV-modell. Den
har bladfjädring men också den finessen att motorn går att plocka ur utan att
primärvariatorn måste monteras bort,
som på exempelvis SRV:n, som för övrigt inte har bladfjädring. XLV fick det bli.
Första tanken var kanske att hitta ett fint
exemplar och använda den sparsamt så
att den skulle fungera fint de få gånger
han skulle använda den. Men så blev det
såklart inte.

365-variant
Ganska snart så ledde det ena till det
andra och såklart så åkte originalboggin all världens väg och ersattes med
en RMK 345 dito, som senare ersattes med en 365-variant från en 2003
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års RMK. En 38-matta sitter nu där och
räcker mer än väl för att hålla styr på de
hästkrafter som nu finns under huven.
Efter något motorhaveri sitter det nu en
renoverad och borrad 540-motor som i
och med borrningen nu är på dryga 600
kubik. Naturligtvis så är den portad och
har fått sig en modern förgasare från en
RS-600.
Vad det gäller bestyckningen så började Wibbe med ett 250 högfartsmunstycke bara för att till slut nöja sig med ett
360 som verkade fungera bäst för den
här konfigurationen. Motorn är betydligt
starkare men den största skillnaden gör
nog de modernare Polarisvariatorerna.
Dessa är mer eller mindre bestyckade
för en Polaris 550 vilket verkar matcha
den gamla XLV:ns trimmade motor. Det
gjorde också pipan och ljuddämparen
från en Polaris 440.
Tydligen är det så mycket pulver i den
här maskinen att Wibbe en dag satt med
styret i handen. Nu sitter det därför rejäla grejer i form av ett Pro Taper styre av
mer lämplig höjd från en RMK monterat.
Originalskidorna är numera kasserade och har ersatts med ett par CAProskidor. Naturligtvis med bladfjädring-

en intakt. Det hela toppades med ett par
nya fotsteg som både evakuerar snön
men också gör chassit enormt mycket
stabilare.

Spenderad krona
Även om den här maskinen är byggd för
grabbhelgen så hann Wibbe med hela
104 mil förra året och det där med att
köpa en nyare skoter är inte alls aktuellt.
-Så länge vi alla har samma slags maskiner så fungerar XLV:n utmärkt. Den kos-

tar 652 spänn om året att försäkra och vi
kör på samma ställen med våra maskiner
som de gör med modernare snöskotrar.
Vi har säkert roligare per spenderad
krona och jag är extremt nöjd med den
här skotern, avslutar Wibbe som är redo
för årets helg med grabbarna.

En trevlig RMK-boggi från en 2003 års RMK. Nu mäter den hela 365 cm eller 144 tum om
ni så vill. Kammarna är nu på 38 millimeter vilket med råge bör räcka för den preppade
gamla 540-motorn.

Ordentliga fotsteg gör underverk för en äldre snöskoter. Framförallt när den ska användas i djupare snö vilket i sin tur kräver en ordentlig evakuering av snön.

Även om motorn är piggare så är det Polaris-variatorerna som verkligen sett till att den
här maskinen vaknat till liv.

Det hela ser onekligen snyggt och original ut även om förgasare och pipa bör avslöja
att det hänt en hel del under huven. Nu är motorn på dryga 600 kubik och känns betydligt piggare än förut.

Det som var menat som en maskin som skulle köras en helg om året blev i fjol använd
över hundra mil. Snacka om mycket kul per lagd krona.

Det klart man ska ha ett Pro Taper styre. Hydraulbroms är numera ett faktum vilket
alltid är trevligt.

Luftfiltret sticker upp bakom huven och skvallrar om att det finns kraft i överflöd under huven.

CA-Proskidor och bibehållen bladfjädring är en skön mix måste vi säga.

Just det. Frukta denna maskin.
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Raketmännen från Svarthålet!
Om man hade kunnat se in i framtiden i sin ungdom, tror ni då att grabbarna bakom
världens enda pulsjetdrivna snöskoter hade trott på det de hade sett?
Text: Björn
Bild: Svarthålet Racing samt Cippe

E

n del leder medan andra följer.
Världen består av merparten
följare eftersom ledarna är ett
sällsynt släkte. De vi nu ska berätta om
tillhör helt klart ledarna i denna värld
men samtidigt följarna eftersom de
utan tvekan valt att ta upp en tråd som
övergavs för länge sedan. Tråden jag
syftar på är tekniken bakom pulsjetmotorn. Denna teknik som användes med
skiftande framgång av tyskarna under
andra världskriget när dom försökte
rikta in sina bensin- eller fotogendrivna
V1-raketer mot London. V-1 betyder för
övrigt Vedergällningsvapen-1 och dessa
vingförsedda flygande missiler styrdes
med en förinställd magnetkompass och
en barometeranläggning som såg till att
raketen på ett ungefär hittade sitt mål.
Man sköt iväg dessa V-1:or via en lång
ramp med hjälp av ångdrivna ”slangbellor” (samma som man skjuter iväg flygplan än idag på ett hangarfartyg) som
gav V-1:an kraft nog att på egen hand
hitta sin väg till England. Rent teknisk
borde jag också rätta mig själv eftersom
det är skillnad på en raket- och en pulsjetmotor. Kort sammanfattat så bär en
raket sitt eget syre, medan en jetmotor
är beroende av atmosfärens syre. En
raket kan man alltså skjuta ut i rymden,
medan en jetmotor skulle dö av brist på
syre. V-1 är en pulsjet, den modernare
V-2 var däremot en raket. Enligt legenden så tävlade brittiska piloter om att
flyga ikapp V-1 bomberna över Engel-
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ska kanalen bara för att med flygplanets
vinge peta till den ena av bombens små
vingar med följden att den helt enkelt
trillade ner och exploderade i Engelska
kanalen eller på en öde åker, långt ifrån
London. De minst sagt legendariska planen Supermarine Spitfire hade en toppfart som med nöd och näppe översteg
V-1:ans efter en viss dykning. Man lyckades också skjuta ner V-1 med luftvärnskanoner. V-2:an däremot var ballistisk
(sköts i en kastbana eller helt enkelt lobbades in mot England) och gick väldigt
högt upp (ca 10 mil) och föll ljudlöst ner
mot sitt mål vilket gjorde dom svåra att
upptäcka innan de exploderade. En V2
tankades med flytande syre och etanol.
Ni som är riktigt pålästa har säkert hört
talas om V-3 som var en kanon med ett
130 meters kanonrör som kunde skjuta
140 kilos projektiler hela 17 mil med bra
träffsäkerhet. Hemska tanke. Åter till
Pulsjetmotorn.

Svarthålsbyn
Bröderna Linus och Jim Nilsson från Halabacken utanför Mattmar tillsammans
med Lars-Erik Björkman från Svarthålsbyn har de senaste åren forskat,
experimenterat och testat det mesta för
att bygga på kunskapsbanken gällande
pulsjet-teknologin. Denna kunskap om
pulsjetmotorer i den här storleken är i
det närmaste unik om man bortser från
några andra få entusiaster runt om i världen. Det hela började med att Lars-Erik

byggde några mindre motorer efter att
ha hittat ritningar på nätet. Man fattade
tycke för tekniken som är förlegad, inte
så driftsäker och riktigt gammalmodig
men samtidigt förhållandevis billig.
Lars-Eriks första trevande försök var
startskottet för flera olika versioner av
egenbyggda större pulsjetmotorer som i
slutändan hittat ner i ett hembyggt ”skoterchassie” med enda uppgiften att gå
så fort som möjligt rakt framåt.
Vi kan direkt säga att den här snömaskinen troligen är den snabbaste i sitt slag
i världen. Visst, det finns säkert inte så
många fler, men faktum är att den här
skapelsen efter alla dessa år numera
klockats för hela 241 kilometer i timmen
i snittfart under Speed Weekend on ice i
Årsunda/Sandviken. Den absoluta toppfarten är något högre. Faktum är också
att det är det här evenemanget den här
farkosten är byggd för eftersom det inte
finns så många andra tillfällen att köra
på under året. Man startar alltså inte
den här domedagsmaskinen i onödan
eftersom ljudnivån tillsammans med pulserna och vibrationerna är fruktansvärd.
Faktiskt så obehagligt att man kan må
dåligt om man står på fel ställe i maskinens närhet.
–Vi brukar lägga lappar i folks brevlådor
några kilometer runt garaget när vi ska
provköra motorn. Vi brukar också plocka
ner blommorna ur morsans fönster innan
en provstart eftersom de annars gärna
ramlar ner på golvet. Jag vet faktiskt inte

hur många billarm vi satt igång genom
åren, skrattar Linus.
Det är allmänt känt att befolkningen i
London mer än väl kände igen hummandet från V1-bomberna när dom närmade
sig stadskärnan för att där sluta humma
med en dykning, följt av en explosion.
Ljudet fick det att isa i blodet, enligt vittnesuppgifter.

Inga raketforskare
De här grabbarna är inga raketforskare
i ordets rätta bemärkelse även om de
verkar vara betydligt klipskare än medelsvensken. De hade alltså inga förkunskaper vad det gäller pulsjetmotorer
innan denna galenskap satte igång. De
tre jobbar som automations- och CNC
-tekniker och har blandat upp detta med
kunskaper inom elektronik och allt annat man behöver veta för att få fart på
en sån här farkost. Man är enligt egen
utsago ett gäng hobbysmeder, teknikoch elektroniknördar som gillar att vara
i garaget och vi tvekar inte en sekund
på påståendet, då dessa grabbar imponerar rejält.
Lars-Erik började med att experimentera
med en spark och då lyckades man väl
få motorn att leverera motsvarande 40
kilos dragkraft vilket resulterade i en volt
när sparken passerade 70 kilometer
i timmen på Speed Weekend on ice i
Funäsdalen back in the days. Men man
ville så mycket mer än så och det blev
värre grejer när bröderna Nilsson klev

på tåget. Åren gick och nu har man i och
med att man tagit i rejält hela 220 kilos
dragkraft att laborera med. Jämförelsevis kan vi säga att en vanlig Cessna har
dryga 150 kilos dragkraft.
220 kilos dragkraft är direkt jämförbart
med tyskarnas V-1 vilket i sin tur måste
betyda att killarna är på rätt spår. Vi bör
tillägga att dragkraften endast har mätts
vid stillastående. När det rör på sig och
lufttrycket i insuget ökar så ska man
teoretiskt få mer dragkraft om man kompenserar med rätt mängd bränsle.

Förankringswiregubben
Då det ska tävlas i hastighet så drar de
här killarna ihop ett gäng på drygt tio
personer då proceduren kan vara lite väl
avancerad. Bland annat så är det lämpligt att ha en kille som sköter förankringswiren medan en annan sköter startfläkten som ser till att motorn får den luft
den behöver i startfasen. Ett par gubbar
får hålla sig i närheten med brandsläckare och brandfiltar, för säkerhets skull.
Luften blåser man in i framkant på motorn där den passerar hela 180 stycken
hemmagjorda ”reedventiler” som ser till
att trycket från förbränningen bara kan
gå bakåt. Bensin och gnista tillsätts på
andra sidan i själva resonanskammaren
där det smäller. Hela sex bränslepumpar
används för denna uppgift. Man stänger
av motorn genom att fimpa strömmen
till pumparna. Är proportioner som de
ska och kammaren rätt avstämd så ska
avgaserna tända färskgaserna vid rätt
tillfälle och det hela ska fungera. Bränsleekonomin, hållbarheten och ljudnivån
är fruktansvärd och man vet att det hela
lirar när det känns som att få en spade
i bröstet av vibrationerna. Explosionsrisken är förhållandevis liten. Då är risken
att någonting ska spricka större med
en brand som följd. Detta uppmärksammade en brandman i Krokom som
förbarmade sig över killarna som turas
om att köra det här monstret genom att
leta fram en gammal avlagd och uttjänt
brandsäker overall åt dom.
Man sätter alltså fyr på helt vanlig bensin
och den här maskinen vill ha cirka 12 liter i minuten. Man använder sig nu av en
plåt som är ämnad för värmepannor och
som bättre står emot högre temperaturer för att hålla förbränningen inne i kammaren istället för i byxorna på chauffören
vilket faktiskt har hänt vid ett tillfälle.

torn i en gammal Yamaha ET, men det
fungerade helt enkelt inte. Man gjorde
därför en helt eget rörchassie med styrhuvudet från en cross, styrspindlar från
en ET, skidor med bladfjädring från en
Everest och bakdämpare från en RMK.
Hela härligheten väger in på dryga 300
kilo. När man fick bakfjädring på det här
ekipaget så fungerade den fantastiskt
mycket bättre och håller sig mer på isen
än i luften.
Man har som sagt kört närmare 250 kilometer i absolut toppfart och inser nu att
man kommit till vägs ände då det gäller
motorns prestanda. Gör man en större
motor så ger den mer dragkraft, men
istället så kommer man att jobba för att
bli mer vän med luftmotstånd och friktionen. Vi snackar helt enkelt om att göra
jetskotern mera hal på alla upptänkliga
sätt för att närma sig drömmålet på 300
kilometer i timmen. De uppsatta målen
har för övrigt varit ganska lågt satta. Första året var målet att starta motorn, året
efter var det att den skulle gå framåt,
året efter det var målet att korsa mållinjen. Vem vet. Kan motorn hamna i ett
mer strömlinjeformat chassie i framtiden
för att ta denna maskin till nya höjder?

Hur tuff är morsan?
Man kan så här sammanfattningsvis förundras över att dessa killar utan tvekan
sätter sig gränsle över en pulsjetmotor
som konstruerats av nazister, men samtidigt är så pass rädd för mamma att
man plockar ner hennes blommor från
fönstret innan man provstartar den? Då
undrar man ju rent instinktivt hur tuff
morsan är? Hur som helst. Grymma
gubbar, grym maskin och ett grymt engagemang. Imponerande som bara den.
Man får också vara glad för att dom här
killarna nöjer sig med att motorisera en
hemmabyggd snöfarkost. Mitt råd till byarna runt Svarthålet och Mattmar är att
hålla sig sams med de här tre bysmederna. Om inte, så skulle det inte vara
helt omöjligt att ni en dag hör en högt
hummande från luften strax innan det
smäller och ni sen vaknar upp i de sälla
jaktmarkerna. Tänk er alltså för. Och
en sak till. Glöm inte att åka på Speed
Weekend i Årsunda 23-24 februari för
att hälsa och heja på de här tre dårarna
från Svarthålet Racing som alltid bjuder
på kaffe och ett trevligt samtal. Hundra
tummar upp.

Så här ser fronten ut utan frontkåpan monterad.

Bakdämparna tog man från en RMK och den här maskinen slutade helt plötsligt flyga i
guppen när dessa monterades.

Förarmiljön utan kåpan domineras av bränsletankar samt lite elektronik. Mitt i alltihopa
ser vi styret.

Bättre med fjädring
Chassit har man svetsat ihop själva och
det är ingen överdrift om man påstår
att hela ekipaget är byggt runt motorn.
Man hade först planen att stoppa in mo-

Idag så har man kört dryga 250 blås med den här maskinen och man är absolut inte
nöjda med denna siffra. Vänta bara.
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Det krävs några gubbar för att starta
och köra den här makapären.

Frontkåpan är naturligtvis egentillverkad, och här ser man själva formen.

Bysmeder, jo säkert. De här killarna har helt klart huvudet på skaft och kunskapen att
både rita och tillverka det mesta.

Det hembygda ventilpaketet är ihopmonterat.

Det är väl inget falskt påstående om vi skulle säga att det här chassit byggts runt motorn.
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Här får man en ordentlig överblick över
hur motorn kommer att se ut.

Ventilerna är inte av den vanliga varianten vi är vana att se i en fyrtaktsmotor
utan liknar mer reed-typen.

Styrningen byggdes med hjälp av styrhuvudet från en cross.

Den tredje versionen av motorn tillverkades för ett par år sedan och tack vare grabbarnas yrkesval så har dom möjlighet att tillverka det mesta själva.
Hur svårt kan det vara när man är vän med X och den där Y och kanske också några
andra bokstäver. CNC-operatörer har den där fula ovanan att få det där svåra att se
så lätt ut.

Ventilpaketet framifrån. Skidorna är från en Everest och bladfjädringen likaså. Bladfjädrarna funkar fantastiskt bra trots att den här maskinen väger dryga 300 kilo.
Ta det lugnt. Vi vet vad vi håller på med.
Det brinner i din byxa. Aj. Hämta vatten.
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En watercrossmaskin blir till
Del 1

I förra numret gav vi en liten introduktion till
fenomenet watercross. Men om man nu vill
ge sig på att bygga en maskin då, hur mycket
måste man göra och hur krångligt är det? För
att få svar på det drog vi till Härjedalens djupa
skogar och träffade en som vet precis hur
mycket arbete det innebär.
Text: Rickard Stenberg Foto Ronny Dahl

H

ärjedalens centralort heter
Sveg. Ni som har passerat där
kommer säkert ihåg det för
träbjörnen (vilken sägs vara världens
största) som står där så fint i ljuskorsningen tillsammans med ICA, Coop,
Circle K och OKQ8. Allt man behöver
med andra ord. Om man åker vidare ca
30 km sydväst så hamnar man i Lillhärdal. I Lillhärdal finns det ingen jättestor
träbjörn. Däremot finns där en Bamsestark snickare vid namn Ronny Dahl.
Ronny är inte bara jättestark, han är
faktiskt så pass superstark att han är
en av Nordens absolut bästa armbrytare
med en hög med mästerskapsmedaljer i
garderoben. Visst, det krävs en hel del
teknik också men ni som känner Ronny
vet vad jag menar. Nu är ju detta dock
primärt en snöskotertidning så vi lämnar
armbrytningen och går till Ronnys andra
stora intresse. Just det, watercross.

Likt Bamse är Ronny både stark och snäll. Nu satsar den svenske och
nordiske mästaren i armbrytning helhjärtat på watercross

Fördelen med att åka skoter på sommaren
är att det är varmt och skönt, eller?
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Ihopsatt och redo
för drivlinemontage

Ronny har varit intresserad av sporten
ett antal år och byggt på maskiner förut
utan att ”go all in” som det så fint heter på engelska när man hänger sig till
något ordentligt. Men inför årets säsong
införskaffades en original Ski-Doo Summit 800R 154” -08 med just det syftet.
Så var börjar man då?
– Ja man river såklart bort allting så
det bara blir det nakna chassiet kvar
börjar Ronny. Sagt och gjort. Med ett
rent chassie kunde han börja byta ut
trasiga delar och täta alla glipor i den
främre där det kunde tänkas komma in
vatten. För huvudregeln nummer ett i ett
sådant här bygge är få så lite läckage
in av vatten som möjligt. Som tätningsmedel användes en silikonliknande
tätnings- och fogningsmassa av bättre
kvalitét. Det finns en uppsjö av varianter
men det ska helst tåla bensin hyfsat bra
för att man inte ska behöva täta om i tid
och otid. Ett annat alternativ är att helt

sonika svetsa igen alla glipor man hittar.
Då kan vi snacka tätt!
Nästa viktiga del i ett watercrossbygge är att få upp skidorna ur vattnet. Ligger skidorna i vattnet på till exempel rakor bromsar det och bli ostabilt. Därför
flyttade Ronny om boggiinfästningarna
så att den främre delen hamnar längre
ned i chassiet. Det i kombination med
en rejält hårdare centerdämpare gör att
skotern ”står” på centern och den bakre
delen av boggin blir hängande fritt i luften när den inte är i rörelse. När skotern
sedan planar ut på vattnet kommer mattan att ligga rak i vattnet och skidorna
lyfts automatiskt upp. Hur mycket ”rake”
(amerikanska uttrycket för hur mycket
luft man har mellan vändhjulen och marken vid stillastående på plant underlag)
man ska ha är lite individuellt. Har man
väldigt mycket rake blir skotern lätt att
svänga, men den reser sig också väldigt
mycket i starten och blir på så viss sämre där. Detta går att motverka genom att
koppla boggin eller helt sonika byta till
längre boggi och matta. Och då kommer vi in på nästa del där de insatta i
denna sport tvistar – nämligen om hur
lång matta man ska ha. En relativt kort
matta, säg 136”-146” vilket innebär
345 - 370 cm, gör skotern lättsvängd
samt ger möjlighet till högre toppfart.
Däremot blir den instabilare och oroligare än en längre matta på förslagsvis
396 - 404 cm. Som ett exempel så kör
två av de bästa i sporten med helt olika
filosofi i detta. Svenska mästaren 2017,
Joel Renberg från Umeå, har kört med
365 cm på sin Arctic Cat medan de
senare årens dominant Morten Blien
från Norge valt 404 cm till sin Polaris
Axys. När det gäller mattan är det inte
bara längden som spelar roll utan också
hur mönstret för kammarna ser ut samt
deras höjd. Ett mönster med utspridda,
smalare kammare tenderar att ge bättre
grepp i kurvorna än mattor som har kammar lika breda som halva mattbredden
och som ligger varannan. Dessa sitter
originalmonterade på vissa skotercrossmaskiner. Ju lägre kamhöjd man har desto högre toppfart kan man nå medan
högre kammar ger bättre acceleration
och mindre tendens till sladd i kurvorna.
Det vanligast förekommande är 32 - 40
mm kamhöjd och modellerna Crossover,
Ripsaw och Cobra från Camso samt
ryska Talons motsvarigheter. Just Ronny
valde till sist en Talon 38-matta på 156”
(396 cm) vilket också medförde att han
fick byta drivaxel till en med 2.52”-delning istället för 2.86” som är original.

Det var receptet på att få upp skidorna ur vattnet, men vad i övrigt ska man
tänka på när det gäller framänden då?
Ronny fortsätter:
-Man vill ha ganska smalt mellan
skidorna och gärna lite kortare stötdämpare för att kunna svänga runt maskinen
fortare. Nästa steg blev därför att bygga
om framvagnen. För detta fick en jigg
tillverkas med vilken två betydligt kortare
a-armar fabricerades. Till dessa modifierades sedan ett par Polarisspindlar och
plötsligt fanns där en framvagn med ett
centrummått på 80 cm mellan skidorna.
Skidorna är ett par C&A Pro Mini just för
att också vara mer kvicksvängda. Vissa
föredrar dock originalbredd då de ger
en stabilare gång och kapar därför till exempel SLP- eller C&A-skidor till lämplig
längd. Till detta köptes ett par stötdämpare på 32 cm vilket är mycket kortare
än originaluppsättningen. Stötdämpare
fram är faktiskt viktigt dels för att kunna
ta vågor smidigt men även för att det på
nästan alla tävlingar finns ett hopp med i
banan. Det är kanske inte lika livsviktigt
som i till exempel skotercross, men det
är stor skillnad på körbarheten om man
får till hårdheten rätt i framvagnen.
Reglerna i watercross säger att
bensintankens avluftning måste vara
försedd med en backventil så att inget
bränsle läcker ut vid sänkning. Många
löser detta med att ersätta original
bränsletank med en plastdunk försedd
med en enkelriktad ventil i korken. Ronny däremot ville ha bättre finish än så.
Därför specialtillverkades en aluminiumtank som passade mellan pyramidstagen över chassiet samt en ventil försedd
med nödstopp. Så länge stoppen sitter
där så är ventilen öppen, men drar man
ur nödstoppen stängs ventilen helt. På
så sätt slipper man få in vatten i tanken
och man behöver inte tömma den efter
sänkning. Smart och snyggt!
Det mesta hade hittills gått ganska
smärtfritt för Ronny och nu var själva
grundjobbet gjort. Därmed kunde han
börja ta itu med de lite mer roliga delarna – nämligen allt som hör drivlinan.
Det kommer vi berätta vidare om i del
två i kommande nummer, så håll utkik!

Framvagn och skidor har tagit plats

Summiten är nedplockad i molekyler och tätningsarbetet pågår

Boggin flyttas ner framtill och upp där bak och förses med rejäla stötdämpare

Den specialgjorda
tanken dithängd
mellan pyramidstagen, lägg märke
till de dubbla nödstoppslinorna
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ET-sleeper Lite
Yamahas ET-modeller måste ha varit en
designmässig fullträff eftersom så många
använder dessa maskiner som utgångsobjekt
när det ska byggas om.
Text: Björn
Bild: Roth-Andersson

S

äga vad man vill om gamla
skotrar. De är charmiga och
snälla mot ögat. Framförallt maskiner från början av åttiotalet verkar tilltala de flesta och det är inte sällan vi ser
maskiner från den tidseran som bas för
olika hemmabyggen. Pajalasonen Morgan Roth Andersson har tillsammans
med brorsan Oliver väckt liv i en gammal
ET 250 med hjälp av lite modernare prylar och en motortyp som absolut inte satt
under huven när det en gång begav sig.
Farsan till de båda grabbarna jobbar
med snöskotrar och har därför lite grejer
liggandes i ladorna vilket i sin tur ledde
till att ett av de fränare byggena vi sett
tog fart. Alla har väl en gammal ET 250
på gården, inget konstigt där. Men få
kan likt en trollkarl dra fram en skrotad
drivlina från en Yamaha Venture Lite ur
hatten för att grabbarna Andersson ska
ha någonting för sig. Tack farsan för
detta.

Opereras
Hela detta projekt går ut på att hela
drivlinan inklusive sekundär och drivaxel
skulle opereras in i det gamla ET-chassit
för att alla vinklar och mått skulle vara
helt korrekta för bästa funktion. Allt skulle få plats under huven för att man sedan
skulle kunna chocka sin omgivning med
en uppstart som låter helt annorlunda
än vad man är van att höra. För er som
inte vet vad en Venture Lite har för motor
under huven så kan vi dela med oss av
kunskapen att motorn är tvåcylindrig och
av fyrtaktstyp. För att ytterligare chocka
omgivningen så köptes ett begagnat turbokit in så att man också skulle kunna
chocka alla som försöker sig på en omkörning.

Turbokit
Man kapade bort framdelen på den
skrotade Venture Liten och fick efter lite
konstruerande dit bakdelen från ET:n på
denna. Framdelen med framvagnsbalken, styrning, buk måttades också dit
där fram. Jodå, det hela gick inte helt
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smärtfritt då styrningen fick byggas om
ordentligt. Mitt i alltihopa så skulle man
också få plats med det där turbokitet
som efter en viss övertalning faktiskt får
plats.
Första provkörningen var väldigt rolig
och vi kan beskriva denna skapelse som
övermotoriserad å det grövsta. Morgan
beskriver köregenskaperna som ”intressanta” då första provkörningen utfördes
utan buk och huv med Venturens bensintank monterad.

Pajalatrakten
Eftersom man försökt att fortfarande
hålla en skaplig originallook så har man
behållt originalboggin från ET:n. Det
sitter däremot en 307 lång matta med
44-kammar därunder nu. Vilket kan behövas.
Man har inte i skrivande stund riktigt
heller bestämt sig hur tanken ska se ut.
Ska man försöka använda originaltanken eller göra en ny i aluminium? Som
sagt, man jobbar på det. Intercoolern
till turbosystemet ska också den göras
om så att huven går att stänga. Bygget
fortsätter och skulle du se en ET 250 i
Pajalatrakten. Ta det lugnt. Det kan vara
bröderna Roth-Andersson.

Då man inte vill skära i huven och avslöja att det finns någonting fränt därunder så har
man börjat titta på hur man kan slimma konstruktionen därunder.

Här syns det tydligt hur grabbarna lyckats med konststycket att para ihop en framdel
från en Venture Lite med bakdelen från en ET 250.

Intercoolern kommer att få sig en duvning så att huven går att stänga.

Det finns inte ett överflöd av plats här i
motorutrymmet.

Då man envisades med att få dit ett turbosystem så fick man lov att snickra ett
eget grenrör. En jig tillverkades därför för
ändamålet.

Saker börjar ta form och ska vi hitta en
fördel med en tvåcylindrig motor så får
det nog bli att det är enklare att snida till
ett grenrör.

Vad gör man inte för att få provköra. Här har man gjort iordning maskinen för en tur
utan turboinstallationen.

Bygget tar form och det ser extremt roligt och fint ut måste vi säga.

En bild på en gammal Viking med en rödtoppsmotor slank visst med när Morgan
skickade bilderna. Mycket intressant bygge som vi vill veta mer om.

Just här så sitter Venturens originaltank monterad för att man skulle kunna
provköra ET:n. ET:n upplevdes som
övermotoriserad och köregenskaperna
som intressanta.

Bygget ska nu slutföras och det finns
massor av detaljer som man ska rätta till
för den där rätta originallooken.
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You Got This
Tour
Nitro Circus ger tio
adrenalinpumpade
shower i Europa 2018

N

itro Circus största ögonblick och
några av dess mest oförglömliga
stunts är produkten av actionsport-ikonen Travis Pastranas hjärna.
För cirkusdirektören Pastrana innebär
en dag på jobbet att tänja på gränserna
och han har också förmågan att driva sitt
crew att ”go big or go home”… Och i
vissa fall är det mot bättre vetande! Med
You Got This kommer Travis och hans
gäng att ta sina trick till nya nivåer för
att skapa den häftigaste, galnaste och
roligaste showen i Nitro Circus historia.
Turnén på tio shower i sex europeiska
länder drar igång den 20:e november
2018 med första stoppet på Birmingham Arena, och den 27:e november
2018 kommer cirkusen till Tele2 Arena i
Stockholm. Biljetter kan köpas via nitrocircus.com från fredag den 6:e oktober.
– Jag har släppt loss fullständigt med
You Got This, säger Travis Pastrana. Nu
samlar jag alla mina bästa – och värsta
– idéer i en enda stor show. Allt som jag
någonsin har velat se live tar vi nu med
ut på turnén. Det blir större och helt nya
ramper och ännu galnare stunts. Det är
helt overkligt. Men se upp, det kan bli en
del hårda landningar.
Nitro Circus: You Got This består av
Travis Pastrana och de bästa åkarna i
FMX, BMX, Scooter och Inline, bland
dem flerfaldiga medaljörer i X Games
och flera Nitro World Games-mästare.
Med Pastrana i spetsen kommer dessa
internationella stjärnor att försöka sig
på aldrig tidigare gjorda trick och galna
stunts i en ny och utmanande produktion komplett med massiva nya ramper,
vansinniga fordon och farkoster. Det blir
en show utan gränser, med mer spänning och mer dödsförakt än någonsin
tidigare.
– You Got This är mer än en turné, det
är en livsstil, förklarar Pastrana. Som ledare för Nitro Circus är det mitt jobb att
inspirera gänget att pressa sig längre,
högre och snabbare än vad de trodde
var möjligt. Ibland blir det kanske mer än
vad som är möjligt, det är en utmaning,
helt klart, men det är det vi lever för.
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Turnéplan Nitro Circus: You Got This 2018
20 Nov Birmingham, GBR, Arena Birmingham
21 Nov Glasgow, GBR, The SSE Hydro
22 Nov Manchester, GBR, Manchester Arena
23 Nov London, GBR, O2 Arena
27 Nov Stockholm, SWE, Tele2 Arena
30 Nov Paris, FRA, AccorHotels Arena
4 Dec Munich, DEU, Olympiahalle
7 Dec Zürich, CHE, The Hallenstadion
8 DecMannheim, DEU, SAP Arena
9 Dec Antwerpen, BEL, Antwerp Sportpalats
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Nästa nummer
i butik
20 feb 2018

Nˇrmare information:
Telefon: 070-326
97 55
Nˇrmare
information:
Janne 070-326
Sund 97 55
Telefon:
E-post:
jan.sund@ssco.nu
Janne
Sund
www.ssco.nu
E-post:
jan.sund@ssco.nu
www.ssco.nu
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Starta din prenumeration idag så du

missar något nummer!

Prenumerationspriser
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335:för endast 635:-

JA Jag vill ha 6 nummer av tidningen för endast
JA Jag vill ha 12 nummer av tidningen

sta

-Po

Inom Sverige 635:Utanför Sverige (inom norden) 779:-

B

SVERIGE
Porto Betalt

Namn:
Adress:
SVARSPOST
788 066 000

Postnr&Ort:

792 20 MORA

Tel:
OBS! PRISERNA GÄLLER ENDAST INOM SVERIGE.

Prenumerationen övergår i en bekväm tillsvidareprenumeration.
Beställningen går även att göra på www.snowrider.se
Kontakta oss för prenumeration utanför Sverige.

POSTTIDNING B
SnowRider
Sågbacksvägen 8
792 91 Mora

7 8 8 0 0 6 0 0 1

CHALLENGE ACCEPTED!

800 PRO RMK 155 PIDD
> AXYS® RMK Chassie
> A-Armar i smidd aluminium
> 800 Cleanfire® motor
> Series 6 matta med 66 mm kamhöjd
> Polaris Interactive Digital Display
> Walker Evans® Piggyback med justerbar kompression
> Gripper skidor
PRIS FRÅN: 153.900:- INKL MOMS

WWW.POLARISSVERIGE.COM

