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Det rullar på för SnowRider som idag är
så mycket mer än en papperstidning. Vi
har de senaste åren kämpat och jobbat
med alla idag existerande medier för att
hänga med i tiden och det mediabrus
som nu existerar. Det räcker liksom
inte att vara störst i skotertidningsbranschen, man måste synas och verka
överallt där man förvänts att finnas för
att fortsättningsvis också vara förstavalet för annonsörer och läsare. SnowRider är idag ett komplett mediahus för
skoterbranschen där vi når ut till de
flesta som har det gemensamma intresset i snöskotern. Tidningen SnowRider
Magazine går fortfarande som tåget
med bibehållen läsarskara även om vi
ser att de yngsta istället har hittat oss på
nätet. Vi har länge jobbat på en arbetsform för att kunna sy ihop allting och vi
känner att vi idag har hittat hem med
kombinationen SnowRider Magazine,
SnowRider TV, SnowRider.se, Instagram och Facebook. Tillsammans når
SnowRider ut till ett förvånansvärt stort
antal människor vilket gör oss unika då
vi har bredden som ingen annan har.
Men det här är bara början eftersom vi
till kommande säsong kommer att ta nya
tag och förverkliga våra idéer som vi har
i pipen just nu. Med andra ord. Ni har
bara sett början än.

Terrorhotet

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

Mil

Ett bra år

Jag har bott i byn Stenis som är inklämt
mellan norra och södra Vika sedan
1996. Det här är utan tvekan den bästa
byn i hela världen då folket är trevligt
och läget är perfekt för oss som skotertidningsförlag. Här finns allt i form av
snö, skoterleder, egna marker för tester
samtidigt som vi ligger ganska långt
söderut vilket ger oss mycket elever söderifrån när vi gör våra förarbeviskurser
för snöskoter.
Mitt i denna idyll så har ett terrorhot i
form av en häst-tant i byn riktat in sig
på oss, vår verksamhet och i synnerhet
mig som person. Hennes hat mot snöskotrar, plogbilar, grannar, hundar och
egentligen allting som rör sig utanför
hennes fönster har gjort dagarna minst

sagt intressanta för oss i byn, mig och
vår verksamhet. Telefonen går varm och
hon ringer ordningsmakten och diverse
andra instanser med helt bisarra anklagelser mot de flesta i denna by och mig
som privatperson. Just nu verkar det
vara jag som hamnat i skottgluggen och
varje vecka händer det någonting nytt
och spännande. Polisen åker pliktskyldigt ut för att kolla läget emellanåt utan
att vid något tillfälle haft någonting att
anmärka på vad det gäller hur vi följer
lagen. Det hela börjar likna en fars och
man undrar hur, när och om denna terror någonsin kommer att sluta. Ni som
har en liknande situation i er by vet precis vad jag pratar om och ni vet ju också
att man står ganska maktlös mot någon
som bevisligen inte har något vettigt att
fylla dagarna med. Dagarna blir i alla fall
spännande och ska jag hitta någonting
positivt i denna terror så får det bli att vi
får enormt mycket stöd från övriga bybor och att ingen annan bryr sig om oss
och våra snöskotrar på ett negativt sätt.
Tiden får utvisa hur vår alldeles egna
häst-tant kommer att försöka sätta käppar i hjulen för oss och vi väntar med
spänning.

Framtiden
Hur kommer skoteråkningen se ut i
framtiden? Hade vi vetat det så hade
många av oss redan nu bestämt oss
för vilken maskin vi kommer att sitta på
nästa år. Personligen spår jag att det
kommer bli inskränkningar i friåkningen

och att längden på maskinerna kommer
att krympa och att försäljningen av de
längsta maskinerna kommer att sjunka.
Maskiner runt 146 tum kommer att bli
storsäljare då vi kommer att tillbringa
mer tid på lederna än vad vi gjort de
senaste tio åren. Den nya uppdaterade
Terrängkörningslagen kommer att träda
i kraft inom en kommande framtid och
beroende på vad den säger så kommer
det att hända någonting. Vad vet jag
inte. Men jag tror att vi kommer att få se
en helt annan verklighet för oss lössnöåkare i alla fall. Så, som sagt. Kortare
maskiner kommer att bli mer populära
inom en snar framtid. Gissar jag. Bör
tilläggas.

Tack
Tack för den här säsongen. En säsong
som inte bara gett oss rekordmånga
prenumeranter utan också en bred skara SnowRider TV-tittare. Vi tar hela tiden
nya tittarrekord och vi har verkligen lyckats att fånga fler och mer engagerade
tittare denna säsong. Jag har aldrig fått
så mycket mail och feedback som just
nu. Någonsin. Grymt. Utan er så kan vi
ju inte göra något SnowRider-TV. Vi har
för övrigt aldrig haft så många prenumeranter på SnowRider Magazine som just
nu. Tack för det också. Just nu snöar
det. Jag ska precis hoppa in i en bil på
väg upp i landet för att köra snöskoter.
Jag säger tack för den här säsongen
och säger på återseende till hösten. Tills
dess ses vi på SnowRider-TV.

Maximize the Season
With Power and Performance

2019 Sidewinder
M-TX LE 162
2019 Sidewinder
X-TX SE 141
2019 Sidewinder
L-TX LE 137
Kontakta din återförsäljare för mer information om vår förmånliga inbyteskampanj

www.yamaha-motor.se

4

✓ LÄNGRE LIVSLÄNGD ✓ SNABBARE ACCELERATION✓ EXTREM HÅLLBARHET

·_·

Hos välförsedda skoterhandlare över hela landet

u-5:»:-�""
MADE IN USA

i

www.ultimaxbelts.com

www.dbc.se

KÅSERI Den döda transvestiten

D

et är på denna sida jag får skriva
vad jag vill utan att det på något
sätt behöver vara snöskoterrelaterat. Var går gränsen vad jag får skriva
om? Min fru ville att jag skulle skriva om
när jag förlorade oskulden och all dråplighet kring denna minst sagt för mig
ångestfyllda händelse. Men icke, det
ska jag inte göra eftersom det här är en
seriös tidning där vi inte ska ha roligt eller för den skull skratta åt någon annans
tillkortakommanden i ett visst ämne som
man vid den tidpunkten var helt novis
inför. Jag ska istället skriva om det allvarliga ämnet alkohol och dåliga beslut.
Håll i er.
En lördag för ganska precis 25 år
sedan var det tydligen fest hemma hos
oss. I samma hus som vi fortfarande bor
i. Jag var yngre då och var begåvad med
betydligt mindre konsekvenstänk än den
Björn som nu finns ibland oss. Festen
urartade i samma takt som ölen dracks
och framåt småtimmarna låg det lite folk
här och var och sov. Roger som var en
rolig och snäll grabb från Gävle hade
smällt av i min soffa vilket genast fick
mig att leta efter en spritpenna eftersom
det skulle vara trevligt att han vaknade
upp med antingen en Hitler-mustasch eller varför inte ett par rejäla ögonbryn?
Då jag själv var ordentligt berusad så
gick letandet vilt till. Lådor öppnades
och innehållet letades igenom med en
orealistisk iver. Här skulle det målas
mustasch. En extremt stor ”Magnumpenna” hittades och Hitler-mustaschen
var ett faktum. Trodde jag. Men pennan
hade torkat och det blev ingen mustasch. Man blev lite nedslagen minns
jag. Men då jag redan på den tiden var
ihärdig och inte gav upp i första taget så
letade jag vidare. En såkallad bankväska
hittades ganska omgående. En bankväska använde man förr i tiden då man
skulle stoppa in kontanter på banken
efter stängningsdags. Man stoppade i
pengarna i väskan, fyllde i en blankett
och stoppade in den i väggen på banken
genom en speciell lucka. Detta var populärt bland näringsidkare eftersom kontanthanteringen då var omfattande. De
bankade väskorna var också ett hett villebråd för tjuvar med dynamitkunskaper
vilket gjorde att det inte var helt ovanligt
att män som exempelvis Dynamit-Harry
livnärde sig på att spränga dessa boxar
för att komma åt innehållet. Banken sva6

rade genom att alla bankväskor innehöll
en ampull med färg som skulle gå sönder vid en explosion och därmed rinna ut
över pengarna som då skulle bli obrukbra då färgen inte gick att få bort. Jag
menar verkligen detta. Färgen går inte
att få bort från pengar, hud, kläder eller någonting alls då den sitter där den
sitter. Där stod jag nu, svajandes och tittandes med ett öga på den där färgampullen. Visst skulle det väl vara roligt om
jag klippte ett hål i hörnet på ampullen,
och droppade ut en droppe på näsan på
Roger? Verkligen roligt. Det tycker nog
Roger också, tänkte jag för mig själv. Ja
verkligen roligt, sa jag högt. Jag klippte
alltså av ett hörn på den grova plastampullen med en sax och gick fram till Roger som låg och sov sådär sött i soffan.
Han såg verkligen rar ut tänkte jag. Vad
roligt det kommer att bli för honom med
en grön prick på näsan tänkte samtidigt
som jag böjde mig framåt över honom
och tömde hela ampullens innehåll över
hans ansikte.
Jag blev helt stel i hela kroppen. Vad i
hela friden hände egentligen? Det skulle
ju bara komma en droppe. Inte hela påsen. Det här kommer nog inte Roger
att uppskatta, hann jag tänka. Roger
som låg på rygg var inte alls sådär rar
och söt längre, utan snarare helt grön
i ansiktet, hals och hårbotten. Färgen
liksom letade sig in i näsan, öron och
ja lite överallt om jag minns rätt. Roger
som fortfarande sov mumlade -vafan,
samtidigt som han gnuggade eller liksom kliade sig i hela ansiktet. Jag pep
till av skräck och sprang därifrån men insåg att goda råd var dyra och att Roger
skulle vara på sitt jobb på måndag, och
där passade det sig inte att vara grön
i ansiktet. Jag måste ju göra någonting
ganska omgående och att ljuga om
själva händelseförloppet kändes som
det rätta att göra just då. Jag sprang in i
rummet samtidigt som jag bröt isär den
uttorkade pennan i två bitar. –Vad i hela
friden har du gjort, skrek jag till Roger
som vaknade med ett ryck. -Här bjuder
man dig på fest och så ligger du här och
tuggar på en penna, fortsatte jag. Ganska instinktivt svarade Roger -Förlååååt,
eftersom han tog för givet att han gjort
något fel samtidigt som jag förklarade
pedagogiskt för Roger att han måste ha
bitit av en spritpenna på mitten och att
han nu minsann måste tvätta sig. Roger

ursäktade sig och vinglade ut till toaletten och jag kommer aldrig glömma det
där skriket där Roger nästan sket ner
sig av blandad skräck och förvåning där
han stirrade in i spegeln där ett grönt
monster tittade tillbaka på honom. -Hur i
helvette kan jag ha fått färg överallt, jag
ser ju doppad ut, skriker Roger samtidigt som jag försöker se lite anklagande
och arg ut. Tvättprocessen börjar och vi
testar verkligen allt. Vi gnider på stackars Roger som uppgivet undrar om han
kan få läsa på pennan för att lista ut vad
det var som kunde sitta så in i hellskotta.
Till slut gav vi upp och försökte sova
några timmar. Det blev inte många timmars sömn för mig. Ångest och dåligt
samvete höll mig vaken och det tog
långt tid innan jag till slut somnade in för
att vakna till ett hjärtskärande skrik där
Roger konstaterade att han fortfarande
var grön i ansiktet. -Fan jag trodde det
var en dröm, sa den gröna mannen från
Gävle.
Söndagen gick åt till att testa olika
kemikalier och deras förmåga att få bort
den omöjliga färgen. Vi hade nämligen,
turen i oturen, en gemensam kompis
som vid den tiden sålde olika kem-produkter. Hans sortiment gicks igenom

och det var när vi kom till den dödskalleförsedda flaskan för klotterborttagning
som färgen gav med sig. Problemet var
bara att huden också lossnade. Men nöden hade ingen lag och Roger ömsom
skrek och ömsom tvättade sig den där
söndagen för 25 år sedan.
Roger var på jobbet på måndagen.
Inte grön, men grå. Dödsgrå. Utom runt
ögonen där han fortfarande var grön. Vi
insåg ganska snart att han i mångt och
mycket såg ut som en död transvestit
vilket faktiskt var lite bättre än den där
helgröna looken han lagt sig till med dagen före.
I tre år undrade Roger över pennans
innehåll. Tre år senare berättade jag
sannningen för honom och gav honom
ett löfte att jag hjälper honom med det
han vill ha hjälp med resten av livet. Jag
har försökt att hålla mitt löfte även om
Roger inte ber om hjälp alltför ofta. Men
ibland händer det och så senast igår var
jag och skottade hos honom med lastmaskinen. Jag är inte stolt över mitt beteende denna natt, även om historien är
bra. Mitt konsekvenstänk var på semester den kvällen och jag kan bara säga
förlåt Roger Olsson. Förlåt, ring om du
behöver hjälp med nåt.
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Meet the all-new

RIOT & RIOT X

the first true 50/50
trail/mountain crossover
snowmobiles
www.arcticcat.se

Nyheter Polaris 2020

Mountain
RMK Khaos 155
Vi har alla sett bilderna på den nya Polarismodellen som heter Khaos. I en värld
av maskiner som ska passa till all slags
körning så känns det uppfriskande när
det presenteras en specialmaskin. En
maskin som är byggd för vår körning här
i Sverige. Ja i alla fall om du vill köra på
rullen, och ta dig fram i den djupa snön
bland träden. Polaris ”nya” Khaos är
såklart inte helt ny utan snarare en upphottad Pro RMK med lite nya dämpare
och en ommöblerad boggi, och därmed
har man skapat en ny maskin med helt
nya köregenskaper. Nya Khaos tilltalar
oss faktiskt mer än en vanlig Pro RMK.
Khaos 155” är gjord med intentionen att
vara så lättkörd som möjligt. Gjord för
lek och ska därmed också vara extremt
svängbar, vilket den verkligen är. Den
här maskinen svänger direkt när du vill
och lyder minsta vink.
Den kanske håller en linje sämre, men
det är en egenskap man får på köpet.
Khaos har en helt ny boggigeometri,
andra boggiprofiler som kan tyckas vara
åt Assaulthållet eftersom den inte ska
förväxlas med en RMK boggi även om
den ser likadan ut. Stötdämparinfästningarna är annorlunda och man har
fått en maskin som är som gjord för att
åka på rullen. Vi sammanfattar Khaosen
som lekfull, lättkörd, lätt och extremt rolig. Du har möjligheten att välja den här
maskinen med antingen 2,6 eller 3,0
-tumsmatta. Jag tycker Chris Burandt
10

sammanfattade 2020 års Khaos mycket
bra med orden, ”it’s pretty sick”.

RMK EVO
Du kanske har sett instegsmaskinen
Indy EVO som är lite mindre, lägre, billigare och ämnad för nybörjaren. Konceptet har tagits emot väl internationellt
vilket fått Polaris att satsa på ytterligare
en modell för nybörjaren. RMK EVO är
som ni kanske förstår en enklare lössnömaskin för de mindre erfarna. Den har
en 550-motor som kan spärras för olika
hastigheter, 144-matta, ett lite mindre
gashandtag som passar de mindre,
lägre chassi och dyna. Du får ändå en
trevlig maskin för pengarna som faktiskt
fungerar att köra i snön. Den har ett riktigt mountainstyre och Gripperskidor.
Det här måste nog ändå vara det absolut
sista året för den daterade 550-motorn
som fått slinka igenom på nåder vad det
gäller utsläpp och buller. Men det har
vi hört länge nu men å andra sidan så
förvånas inte om den kommer att hänga
med ett tag till.

XC 137
Som vanligt matas vi med underliga diagram med en massa procent och grafer
vad det gäller en ny maskins beskaffenhet och överlägsenhet då den jämförs
mot en viss konkurrent. Oftast får vi en
exakt procentsats på hur mycket bättre
en viss maskin är. Underhållande och
roligt då till och med presentatören drar
på smilbanden ibland när han rabblar

marknadsavdelningens säljpitchar. Med
detta sagt så kan vi glädjas åt nya XC
137 som faktiskt är efterlängtad och ska
ses som en längre ledmaskin som fått
lite mer bärighet i och med en lite längre
matta.
XC 137 och Adventure 137 har beväpnats med ett gäng Walker Evans
piggybackdämpare, Pro-CC boggi och
flera mattval, som exempelvis Iceripper
med ingjutna dubb och 32, 34 och 38
mm kammar. Du får också en snöskoter som numera har en batteriladdarport
om den nu har elstart samt att du nu kan
köpa en passagerardyna med uppvärmning och en uppsjö av väskor.
137:an är tänkt som en KTM 990 vilket betyder en snabb high performancemaskin som man kan toura med, enligt
Polaris.
Efter en provtur fattar jag faktiskt galoppen och är övertygad om att du som
gillar längre äventyrsturer i högt tempo
kommer att gilla den här lättkörda ledraketen.

men lite typiskt satt i maskiner som kom
hit till Sverige.
Enligt Polaris så är det fel på mindre
än 1% av motorerna. Man har haft lagerkrångel med PTO samt PTO inner
och en del kolvfel. Man har koll på varför
detta har hänt och tillverkningsprocessen är nu ändrad, tätningsprocessen
och oljetillförseln likaså samtidigt som
en ny vattentempsensor och mjukvara
finns på uppdateringslistan.
Patriot 850 är en snäll och riktigt stark
motor som vi gillar. Håller den ihop till
100 istället för 99 procent så gillar vi den
ännu bättre.

Patriot 850
Visst har det väl tisslat och tasslats om
nya Patriot 850:s tillförlitlighet. Ja eller
snarare bristen på hållbarhet. Tydligen
har några kolv- och vevaxelhaverier fått
folk att undra vad det är som händer. Polaris har reagerat ganska tidigt på dessa
problem som faktiskt har varit isolerade
till en viss tillverkningsserie, som oturligt

Tänk vad man kan göra med lite små
tweekningar av en befintlig maskin som
nu fått helt andra egenskaper än RMK:n.

Inga konstigheter här inte. Snarare tvärtom. Khaos:en har alla rätt.

Indyn har en riktigt trevlig förarmiljö med schyst styrhöjare och reglage där dom ska
vara. Ett extra plus för dynan som kombinerar komfort och sport. Dynan som sedan
länge är bortglömd på en lössnömaskin kan plötsligt uppskattas på en ledracer.

Indy XC 137 är helt klart en välkommen maskin för de som gillar snabba ledmaskiner
som har lite mer matta att erbjuda. Konceptet kommer att slå rejält spår vi och med
tanke på kommande omskrivning av terrängkörningslagen kanske det är dags att titta
på andra alternativ än lössnövarianten.

Svart är alltid snyggt och diskret vilket kan passa bra för snabba turer genom landskapet. Tänk att en lite längre boggi kan ge en maskin lite andra egenskaper och bredare
användningsområde. Jag tror att det här är trenden framöver. Lite längre ledmaskiner
alltså.

RMK EVO spås bli en storsäljare internationellt. Hur den kommer att ta sig i Sverige
vågar jag inte sia om eftersom man måste vara 16 år för att köra snöskoter här. Den är
tänkt för den mindre, kortare, yngre publiken. Jag förstår konceptet och tror att den
kommer att hitta nöjda kunder.

Glöm för fanken inte den ultratrevliga SKS:en som har lite mer allroundegenskaper än
Khaos.

Khaos är helt klart en riktigt trevlig nyhet som verkligen passar som handen i handsken
för vår svenska körning. Jag gillar det skarpt och den här maskinen är en mer lättkörd
och busigare variant av den vanliga hederliga RMK:n.

Tro inte att det här är samma boggi som sitter i RMK:n då Khaos boggi har en helt annan geometri som uppmuntrar wheelisar.
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Nyheter Yamaha 2020

Yamaha har förfinat och uppdaterat sitt
sortiment över hela linjen

P

å något sätt känns det som om
alla tillverkare dragit lite i handbromsen i år och att man håller
på sina nyheter, som man faktiskt har
någonstans i bakfickan. Nåväl, nästa
år kanske, tills dess får vi hålla tillgodo
med det som faktiskt presenterats. Mitt i
allt mediabrus presenterade Yamaha en
”ny” maskin som fick mig att rycka till.
Ja, eller ny? Man har förfinat en redan
existerande modell och i och med detta
genidrag skapat en snöskoter som slår
det mesta i sin genre med råge. Möt Sidewinder S-TX GT 146. Världens snabbaste touringmaskin.

Yamaha Sidewinder S-TX
GT 146
Okej, visst har Yamaha några touringmaskiner i sitt sortiment. Alla är lite
daterade och tråkiga, men bra. Såpass
bra att många skoteruthyrare valt dessa
eftersom man vill åt tillförlitligheten och
därmed totalekonomin. Men man har
saknat den där spjutspets-tourern man
skriver hem om. Den har man nu fått i
och med födelsen av Sidewinder S-TX
GT 146 som utan konkurrens är världens snabbaste och sportigaste tourer.
Sidewinder S-TX GT 146 är enkelt
förklarat en 146-tums Sidewinder med
all lull-lull du behöver för att vara helt
12

säker på att skrämma slag på alla kärringar och gubbar som väljer att vara i
närheten. Eller kanske inte. Den här
maskinen har som namnet Sidewinder
avslöjar en trecylindrig motor under
huven. Med turbo! och dryga 200 hästar! Men det här är så mycket mer än
en snabb touringmaskin eftersom den
har en avtagbar skjutsdyna, som inte
på något känns provisorisk. Den är solid och upplevs som en del av skotern.
Inga halvmessyrer för passageraren här
alltså. Naturligtvis finns handtags- och
dynvärme både för chaufför och passagerare. Man sitter distinkt högre vilket
uppskattas av passageraren som enligt
mig oftast är kortare än chauffören.Tar
du bort dynan så har du helt plötsligt en
kapabel sportmaskin med lite allroundegenskaper även om vi mest hade hållit
oss på leden. 146-tumsmattan har 41
millimeterskammar, och man har valt att
stoppa på Mountain-skidorna här i Europa. Tack för det.

Årets nyhet?
I år har man valt att göra det lite lätttare för dig som konsument då man
färgmatchat skotrarna efter användningsområde. Rött för led, blå/orange
för allround och blått för lössnö. Enkelt.
Såklart är Sidewinder S-TX GT 146 röd.

Den har samma 42-tums QS3 försedda
framända som SRX-modellen. För att ta
den extra vikten en passagerare innebär finns här nu ett par overload-fjädrar
i boggin. Helt nytt för i år är att man
numera startar skotern med en knapptryckning efter man vridit om nyckeln.
Samma knapp använder man sen för
att aktivera backen. Vi hittar dödmansgrepp, 12-voltsuttag, gogglebag, och
separata uttag för exempelvis 12 V glasögon för både förare och passagerare.
Sidewinder S-TX GT 146 levereras med
mellanhög ruta men räds inte för att byta
ut den mot en högre eller lägre eftersom
det finns i sortimentet. Personligen skulle jag vara nöjd med mellanmodellen.
Gången i den här maskinen är underbar.
Du kan med enkla justeringar lätta samt
styva på fjädringen och det här är den
ultimata cruisermissilen samtidigt som
du ska ha en sak klar för dig. Den här
skotern går ju inte värre än du gasar.
Den är inte nervös i temperamentet utan
snarare lugn och fin. Du vet väl att den
farligaste hunden inte skäller. Precis
som en Sidewinder S-TX GT 146. En
sak till. Den här långfärdskompisen har
en 15-liters extra bränsletank längst bak.
15 plus de 44 litrarna i stora tanken ger
dig en lång räckvidd. Kom också ihåg
de originalmonterade sidoväskorna och

tunnelväskan. Jag sticker ut huvudet och
påstår att det här är årets nyhet på touringsidan och kanske totalt då jag gillar
konceptet och är övertygad om att också du kommer att bli det efter en provtur.

SnowRider TV
Visst har Yamaha en massa andra mindre nyheter och uppdateringar också,
men utrymmet är begränsat i tidningen
så här på våren. Vi återkommer till
hösten med alla dessa uppdateringar i
SnowRider. Men hav förtröstan. Vi släpper ett ”nyhetsprogram” på SnowRider
TV under våren som hjälper dig på traven att välja maskin till nästa år.

Låt dig inte luras av bilden och tro att det här är en
lössnömaskin, men faktum är att fart och 200 hästar
kan få vilken klump som helst att surfa på snön.

Framändan är lånad från värstingen SRX (som inte tas in till oss). Den är hela 42 tum
bred vilket gör den här sporttourern extremt stabil.

Boggin har såkallade overloadfjädrar i sig. Dessa fäller du ner med ett handgrepp så
att inte påskmaten gör att det slår igenom.

Visst är passagerardynan avtagbar,
men utan att kännas provisorisk.
Konceptet är guld och du har både
en sport- och touringmaskin i samma paket.

I tunnelväskan hittar du rymlig förvaring
samt påfyllninglocket till extratanken på
15 liter.

Packväskor av hårdplastmodell är faktiskt
grymt om du vill få med dig mycket prylar.
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Lynx nyheter 2020

Det gäller att vara rejält påläst om man ska handla en Lynx eftersom de
har svart bälte i modeller och utföranden.

D

et finns visst en hatt för alla huvuden och det gäller bara att
hitta den som passar.
Jag måste säga att jag tycker Lynx
har extremt många modeller och det
är faktiskt svårt att hitta rätt i den här
Lynx-djungeln. Då är det bra att Jouni
Launonen som är mediakung på Lynx
finns, eftersom han brukar göra en annars tråkig och förvirrande presentation
rolig och intressant. Under några timmar
i Tärendö i våras fick vi en lektion i Lynx
sortiment 2020. En av de större nyheterna var att Radien X plattformen numera
också finns i crossover, wide track crossover samt light utility-segmentet.

Commander
Du vet väl att drygt 19000 Commanders
har tillverkats och skulle man stapla
dessa på varandra så skulle man kunna
bygga ett 16860 meter högt finskt torn
av dessa. Minst en tredjedel av detta
torn av Commanders är sålda i Sverige.
Det kommer alltså en ny Commander
till nästa år baserad på Radien X-plattformen.
Du kommer få tre motorval att välja
mellan fördelat på Commander, Commander Limited och Commander
Grandtourer. Motorvalen är ganska naturligt 600R E-TEC, ACE 900 och ACE
14

900 Turbo. Japp där kom den, ACE 900
Turbo, folket jublar.
Det brukar heta att snabba flygplan
också är snygga och jag är böjd att hålla
med att detta faktum också kan stämma
in på en snöskoter. Visst är Commandern en arbetsklump, men samtidigt
ganska frän. Till i år har man satt den på
en bantningskur vilket reducerat övervikten från 285 till 269 kg. Naturligtvis
varierar vikten beroende på motorval
och jag tar för givet att denna anorektiska vikt avser 600R-alternativet. 600R
har för övrigt en 50/50 vikt på skidorna
vilket är schyst. En Commander kan
också lasta 56 kilo bak vilket säkert
flertalet kommer att uppskatta. Vad det
gäller lastlösningar bak så finns ju det
där trevliga Multi LinQ-systemet där du
helt enkelt kan klicka fast utvalda prylar
på chassit på ett enkelt sätt. Just detta
system är väl värt att läsa in sig på för att
få reda på vilka möjligheter det finns att
tillgå. De nya sidopanelerna är nu också
mer slimmade och upplyfta för att inte
dragga i snön.

uppdateringar. Båda kan beskrivas som
lite mer lössnöorienterade då dom bland
annat har de där böjda A-armarna och
en framvagnsbredd på 99 centimeter.
Grandtourer är mer ledorienterad då
den har raka A-armar samtidigt som den
har en bredare framvagn på 108 centimeter. Den är ett riktigt lok med rejälare
dämpare i form av KYB 46 i boggin och
36:or fram.
Commandern oavsett modell och
motoralternativ är en jäkla stridsvagn
som man lätt bogserar 10 havererade
veteranskotrar inklusive förare med. Ett
konstigt mått på en dragförmåga kan
tyckas, men jag har provat och förundrats över dess kapacitet.
2020 års Commander är en best och
jag skulle köpa den med 600R-motorn
för användande mest i snön, 900 ACE
turbomotorn är grym och ger det där
lilla extra man saknar då det gäller 900
ACE motorn. Jag gillar alla tre och du
får faktiskt lov att själv bestämma motoralternativ.

Bestäm själv

Boondocker Shorty

Commander är den mest avskalade modellen av de tre och kan väl beskrivas
som själva basmodellen. Commander
LTD har passagerardyna och lite andra

Nu är det kortare, smalare och mer dämpat som gäller. Ja nu slipper du undra
vad trenden för 2020 kommer att bli. Vi
tror att de allra längsta maskinerna kom-

mer att fasas ut hos oss här i norr för
att bereda plats för de lite kortare slädarna. Man är nämligen lyhörd på Lynx
och vill få reda på vad man saknar som
kund. Ett gäng Boondockerägare blev
inbjudna till Rovaniemi för lite konsultation och man kom fram till att bättre
dämpare och kortare tunnel var några
saker man saknade. Sagt och gjort.
Boondocker RE 3900 är lika lång som
den har varit såklart, men den har fått arbetsnamnet Shorty eftersom man kortat
radien DS-tunneln en bit för att göra alla
kunder som gillar att köra på rullen utan
att knäcka chassit nöjda. Du får också
en 92 centimeter bred framvagn på köpet. Men det gäller att vara snabbare än
snabb och passa på att beställa den här
lilla kortisen i vår eftersom erbjudandet
är Spring Only-stämplat. Mer om denna
fräna maskin hittar du hos din handlare
ögonaböj. Shorty alltså, glöm inte benämningen som endast använts som ett
arbetsnamn. Tillsammans kan vi kanske
få dom att trycka detta namn i katalogen
nästa år. Alltså, Boondocker RE 3900
850 E-TEC Shorty. Kort och gott.

Framdelen är uppdaterad med nya smalare kåpor som ska Commandern finns i tre utföranden. Grandtourern är
såklart vräkigast med backspeglar och andra lyxartiklar.
släpa lite mindre i snön.
Se den som en bredbandartourer.

BRP:s fantastiska Multi LinQ-system ger dig en massa
möjligheter att klicka fast saker på chassit. Läs på om
detta för att förstå innebörden.

Boondocker RE 3900 850 E-TEC SHORTY finns endast att finna i vår. Det gäller att hänga på låset hos din handlare.

Commandern är en bra multiskoter som många väljer att ha som alltiallomaskin.

Boondocker DS får i år kortare chassi samt PPS2 Radien DS-boggi.
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Ski-Doo 2020
Ski-Doo väljer att
släppa tre stycken
nyheter till 2020

Expedition
Ski-Doo Expedition har till i år bytt ut det
gamla gen 2 chassit mot ett gen 4 och
därmed hoppat över en generation. Man
har intervjuat en sisådär 4000 personer
från hela skotervärlden om hur dom vill
att just deras Expedition ska se ut. Man
har pratat med pimpelfiskare, jaktmänniskor, stugägare, äventyrare och annat löst folk. Svaret blev att man vill ha
flexibilitet och mångsidighet. Man har i
och med detta försökt att uppdatera den
här maskinen för dessa kriterier. Vi hittar
här högre samt en framflyttad förarposition, både för passagerare och föraren.
Vi hittar nya Pilot 7,4 skidor som ska ge
en bättre flytförmåga i snön samt bättre
styrning eftersom den har en högre köl.
Vi hittar också här en såkallad "easy
shift” transmission som tillåter sig växlas utan större ansträngning från föraren. Elektrisk back, tystare motor, och
transmission samt matta kan du också
förvänta dig och faktum är att Ski-Doo
Expedition är den enda maskinen som
är certifierad för nationalparken West
Yellowstone. De du.
Expedition finns som SE, LE och
Extreme (djupsnö). Motorvalen är som
förväntat 900 ACE, 900 ACE Turbo och
850 E-TEC. Multi-LinQ fästena sitter såklart baktill på chassit. Multi-LinQ är i
praktiken en plastplatta som är full av hål
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som man kan fästa en massa originalprylar i. Det finns cirka 25 olika hållare,
väskor och behållare som kan fästas här
utan krångel. Chassit kan ta hela 57 kilos last och maskinen pallar samtidigt att
dra upp till 680 kg.

Summit Expert
Här hittar du en ännu mer lössnöorienterad maskin som legenderna Carl
Custer och Tony Jenkins varit med och
utvecklat. Trenden säger att 154 ” is the
shit och här hittar vi en 13 cm kortare
tunnel, lättviktsspindlar, en limiter strap
adjuster för att kontrollera frontliftet och
ett vidlyftigt stötdämparpaket. Man har
också jobbat med skidans rörlighet vilket i praktiken innebär att den inte tippar
upp vid sidehilling, och faktiskt kan tippa
ner istället, för att följa underlaget bättre.
Även om 154” är inne så finns den också i 165”, båda i 3-tumsutförande.
Man har också en lägre burkrem, lägre riser, och avsmalnande handtag för
bättre grepp. Flexibla handskydd och
ett kompaktare lättviktssäte måste man
ju ha, eller hur?
Alla dessa modifikationer gör Summit
Expert 2,3 kilo lättare om vi jämför med
summit X. Den kommer som vit och röd,
och lanseras som ett mellanting mellan
Summit X och den Freeride. På köpet

får du lite lite sämre kylning så man rekommenderar alltid att isrivarna ska vara
nere, alltid. Ta upp dom i garaget, men
endast där. Vem är köparen? Du som
gillar teknisk sidehilling och körning mellan träd då det här enligt Ski-Doo ska
vara maskinen för dig som söker det
brantaste och djupaste ställena.

Summit X är fortfarande en av mina absoluta favoriter då den är lättkörd och stark.
Summit X gör dig till en bättre åkare helt enkelt då du inte behöver köra in dig på
modellen som på en Arctic eller Yamaha. Inget fel på att behöva köra in sig på en
modell, jag bara säger att Summit X är lättkörd från första sekunden du ställer dig på
den.

Det är stor skillnad på de olika Expeditionmodellerna och det gäller
att välja rätt. Lusläs broschyren för
att jämföra mått och ändamål. Personligen hade jag valt en mer lössnöorienterad Extreme.

Ski-Doo Expedition är överraskande rolig och
trevlig och du behöver bara bestämma dig för
om du vill ha en SE, LE eller en Extreme.

En Summit Expert skulle man haft. Enkelt, det är faktiskt bara att beställa en sån här lite mer avskalad
värsting som har en massa roliga avvikelser om man jämför med den vanliga Summiten. Vi kan alltså
summera Summit Expert som lite fränare och lite hårdare.
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Arctic Cat 2020

Arctic Cat hakar på trenden med lite kortare och fränare maskiner. Eller är
det Arctic som skapat den trenden?

D

et råder lite delade meningar om
hur lång och bred maskin man
ska ha. Alla är säkra på sin sak
och jag tycker i vanlig ordning att alla
ska ha rätt till sin alldeles egna uppfattning. Förståsigpåare som tycker saker
åt dig, ska du inte lyssna på. Om man
bortser från mig det vill säga. Mig ska
du alltid lyssna på och gärna också göra
som jag säger.

Riot & Riot X
Riot är väl egentligen Arctic Cats största
nyhet 2020 och vi kan väl se den som
snöskotern som ersätter XF-modellen.
Riot finns i två utföranden och det här
ska vara en 50/50 crossover-skoter som
ska passa både för stenhård ledkörning
men även lek i snön med skidorna i luften. Se den här som en motsvarighet till
en Polaris Assault och så vidare. Arctic
Cat saluför den här som maskinen med
det bästa från ZR och M-modellerna.
Bak hittar vi Crossactionboggin på
146 tum vilken är designad för att skicka
skidorna till väders när du vill det. Fram
har ARS II framvagnen hittat hit från racemodellen. Spindlarna är bland annat
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1,5 tum högre än på motsvarande crossoverframvagn rent historiskt. Pro climb
skidor och mountain-dynan har också
letat sig till den här modellen.
Du kan också välja mellan en Riot och
Riot X varav den senare är mer lössnöorienterad och kommer troligen att vara
mest populär i detta land. Skillnaden
mellan dessa är att X-modellen har den
vertikala styrstången istället för den liggande, högre kammar (2 tum istället för
1,6 tum) och en mer lössnöorienterad
framvagn (mountainspindlar och annan
geometri) med bland annat någon tum
smalare mellan skidorna.

Uppdaterad motor
C-TEC2 800
Arctics egentillverkade motor är en rå
best som har gjort sig känd för att vara
stark över hela registret, hållbar, men
också sakna en del av den där toppeffekten. Visst, den har inte saknats rent
prestandamässigt, men på pappret. Kan
det vara en av anledningarna till att man
nu har uppdaterat den till 2020? Man
skriver att den är ny för 2020 men vi väljer att kalla den uppdaterad. Vi hittar ny

styrning av avgasportarna, nya cylindrar,
kolvar, förbränningsrum, svänghjul, och
bränslesystem samt mappning. Detta
ska skicka den här åttahundratvinnen
upp i övriga fabrikanters effektsiffror. Vi
lade märke till att Arctic Cat inte gick
ut med några siffror 2018 när den här
motorn presenterades, men gör det nu
till 2020. Typ. Man påstår att den ska
ligga i paritet med de andra tillverkarnas
165-hästarsmaskiner. Vi tror ingenting.
Vi kommer såklart att bromsa denna motor så fort det finns tillfälle för det.

Du kan välja mellan Riot och
Riot X. Riot X är lite mer lössnöorienterad och har bland
annat vertikal styrstång, mer
lössnöinriktad framvagn samt
högre kammar.

Arctic Cat Riot är utan tvekan
en frisk fläkt och ett tillskott. Jag
tror att den kommer att sälja
även om den populära Alpha
One boggin lyser med sin frånvaro. Den här maskinen är byggd för hårdare tag än så.

Till 2020 hittar vi ny styrning av
avgasportarna, nya cylindrar, kolvar,
förbränningsrum, svänghjul, och
bränslesystem samt mappning.
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Cubic AB
slår upp portarna

M

itt i en extrem expansion så
väljer man att bygga ett helt
nytt komplex som får de flesta
att smälla av. Modigt, bra och rätt gjort,
Cubic AB.
Jeff Öijer har alltid varit en framåt
grabb som alltid gjort sitt yttersta i allt
han företett sig. För något år sedan
drog han igång bolaget Cubic AB och
började sälja Lynx. Efter något år tog
han också in Ski-Doo i sortimentet, med
löftet att han skulle bygga en rejäl butik
som kunde rymma de båda marknadsledarna. Ja just ja. Det skulle rymmas
både Can-Am och Sea-Doo där också.
Inga problem enligt Jeff som visserligen
också äger ett större byggföretag som
i och för sig också det hade fullt upp
med ”riktiga” kunders önskemål och
byggnationer. Men har man lovat så har
man och på några få månader har man
gjutit, lyft, snickrat, målat och färdigställt
en byggnad som utan tvekan kan bära
BRP:s högt ställda förväntningar och
krav. Idag huserar Cubic i totalt 1600
kvm stora lokaler varav den nybyggda
utställnings- och butiksytan är 830 kvm.
Den extremt proffsiga verkstan är också
den någonting som får vem som helst
att vilja lämna ifrån sig maskinen utan
att bekymra sig över hur den kommer att
må. Hade jag varit du så hade jag frågat
snällt om någon kunde ta dig i handen
och visa dig runt lite överallt.
Här finns idag BRP:s hela sortiment
och jag kan lova dig att det är värt ett
besök eftersom det här är en butik som
gör dig glad. Skulle du inte skratta så
kan säkert någon av säljarna få dig att
dra på smilbanden eftersom de blandat
schyst service med ett roligt utseende.
Skämt och sido. Cubic i Mora är utan
tvekan en av världens snyggaste Powersportbutiker alla kategorier. Då snackar
vi både lokal och personal. Väl värt ett
besök.
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Cubic är återförsäljare för TOBE och såklart butiken fylld med
dessa kläder.

Marlene och Robin ser till att du får den hjälp du behöver när
du är här.

Jeff är en tävlingsmänniska ut i fingerspetsarna och har bytt
skotercross mot företagande.

Snyggare mekaniker får man leta efter den saken är säker.
Verkstan är också den extremt genomtänkt och fräsch.

Jeff Öijer är grabben som ser möjligheter utan att
bry sig speciellt
mycket om hindren
på vägen till målet.
Han och gänget
runt honom har på
rekordtid byggt om
och ut hela Cubic
till någonting fantastiskt.

Bakom varje framgångsrik man hittar vi kvinnor som äter
chips, eller hur nu ordspråket går. Vi var på plats när Cubic
invigde de nya lokalerna.
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”Enligt min
erfarenhet leder
en tuffare klättring
oftast till en
bättre utsikt.”

Lukten av bensin, kraften i Rotax ® -motorn, synen av lössnö under skotern… en känsla
som är svår att beskriva med ord. Här kallar vi det bara för That Ski-Doo® Feeling.
Gör dig redo för vinter med en personlig Ski-Doo från ski-doo.com
och med kläder och accessoarer från brppac.se.

Ski-Doo.com

BRPpac.se

©2018 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Med ensamrätt. ™, ® och BRP-logotypen är registrerade varumärken tillhörande BRP eller dess dotterbolag.
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Polyver!
Norrlands vanligaste fin-sko.

D

u kan vara helt säker på att vi
har någonting gemensamt och
att vi har köpt samt använder
någonting gemensamt. Jag pratar såklart om Polyvers användbara vintersko
som pryder vuxna och barn runtomkring
i detta land, framför allt i norra delen av
Sverige.
Det tar emot att erkänna, men dessa
skor är de vi använder mest i vår familj
över vinterhalvåret. Det ingenting jag är
stolt över, men det är sanningen. De är
lätta för oss vuxna att bara hoppa i och
de används flitigt fram och tillbaka till
brevlådan, när hunden ska rastas, när
lastmaskinen ska köras, när det skottas,
till jobbet, till bilen, på pimpel-fisket, till
ICA Maxi. Ungarna använder dem dagligen med undantaget att de har andra
skor på sig i skolan. Men på väg till och
från skolan så åker dom på, dagligen.
Jag hade önskat att vi hade gjort oss
kända för att använda italienska designerskor i vår familj och att vi var lite snitsigare än alla andra, men icke. Vi är lika
bonniga som ni andra och skulle du råka
vara en som inte äger ett par av dessa
enkla och användbara varma dojor så är
det dags att också du kryper till korset
och gör det.
För livet blir så mycket enklare då. Så
ge upp. Bege dig till din handlare och
handla på dig ett par av dessa glesbygddojor som mer eller mindre är ett måste
om du bor norr om Stockholm. Så är det
bara. Det är sen gammalt.

Skulle du vilja ha lite bättre grepp i vardagen är det inga problem.

Mer information finns på:
www.polyver-boots.com

• Alla stövlar är gjorda i Pilgrimshamn, Sverige.
• De är gjorda av polyuretan som består av miljontals små luftbubblor. Dessa bubblor fungerar som en dubbelruta och ger fantastisk isolering och ljushet jämfört med
andra material såsom PVC / Gummi. PU är också mer hållbart än andra material och
framstår som den bästa premiumkomponenten för stövlar.
Skillnaden mellan Premium- och Winterstövlarna.

Vi försöker prata tyst om det och hoppas
att ingen märker det. Men vi har också
anammat Polyvertrenden och har numera hamnat i detta träsk. Det är svårt
att sluta när man väl börjat och vårt hallgolv är numera täckt av dessa fantastiskt
trevliga skor.
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Det finns också en trevlig väska i sortimentet för transport och förvaring.

Premiummodellen har:
• Ett ull / akryl innerfoder som är varmare och torkar snabbare (Vintermodellen innehåller inte ull, har bara akryl innerfoder).
• Innerfodret har en förstärkt häl för ökad komfort och längre livslängd.
• Avtagbar innersula som ger extra isolering tack vare sin aluminiumfilm (du kan byta
innersula i slutet av vintersäsongen för att fräscha upp stöveln).
• Stövelband och avtagbar flik för att lättare ta på och ta av stövlarna.
• Justerbar krage med dragsko för att undvika att snön kommer in i stöveln och ger
dessutom bättre stöd.
• Definierad häl: förbättrad säkerhet och bättre gångkomfort.
• Yttersula med högt grepp: evakueringskanaler vid sidorna för bättre utstötning av
vätskor och fasta ämnen så att du inte bär extra vikt när du går.
• Färg: Grön, Svart
• Storlek: Premium 37 till 47, Winter 35 till 51.
• Pris: Kolla hos din närmsta återförsäljare
Mer information finns på www.polyver-boots.com
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Yamaha Sidewinder XTX 141 SE

Den perfekta
supertourern
Det finns snöskotrar för alla användningsområden. Jag har hittat den perfekta för
extremt snabb transport från A till B.

D

u kanske har sett de där hårda
tillplattade vägarna i skogen och
på fjället någon gång? Förr i
tiden för länge sedan så åkte alla snöskoter på dessa och de kallades för
snöskoterleder i folkmun. Idag känns
det lite som om många har glömt bort att
man kan ha det riktigt trevligt på dessa
leder som faktiskt än idag existerar. Faktumet att många glömt bort ledåkningen
gör att många av er också glömt bort de
maskiner som är byggda för denna typ
av körning. Jag har ett helt gäng olika
snöskotrar som alla används flitigt under
vintern. Det står både arbets, touring,
lössnö, cross och ledskotrar hemma
hos oss och beroende på vad jag ska
göra så väljer jag maskin efter ändamålet. Den jag kört mest på heter Yamaha
Sidewinder XTX 141 SE och är en hybrid som är ämnad för leden med lite
inslag av snabba besök ute i lössnön.
Jag ska vara ärlig och säga direkt att de
där lössnöturerna bör vara begränsade
till snabba avstickare från leden på en
myr eller liknande. Gärna i hög fart. I
alla fall om snötillgången är generös
och lös. Vi släpper XTX:ens eventuella
lössnöegenskaper och inriktar oss istället på dess förmåga att agera ledracer
och långfärdsmaskin, vilket den är, med
råge. Jag har kört otaliga mil på led med
flera Apex och Viper och har utan tvekan
Apexen som en favorit då dennes fyrcylindriga motor är fantastisk och trevlig.
Vipern var nästan lika bra, även om den
saknade explosiviteten och det där lilla
sista rent motormässigt. Sidewindern
har ett bättre chassie än den daterade
Apexen, men samtidigt också en motor
som slår det mesta. Visst, den saknar
en cylinder rent jämförelsevis, men har
istället en turbo som förvandlar den här
timida trecylindriga motorn till en best
som har precis så mycket hästkrafter
man vill ha, och lite till.
Efter en sådär sjuttio mil på den här
maskinen så har jag fortfarande inte
trimmat eller uppdaterat den vad det
gäller motoreffekten eftersom jag tycker
att den är fullt tillräckligt snabb på leden
i rent originalskick. Jag skulle troligen
köra långsammare med mer hästkrafter
om jag själv får gissa.

Motormässigt

Här borde det sitta ett par isrivare originalmonterat då jag tycker att en maskin i den
här prisklassen bör ha det. Isrivare är för övrigt ett måste på den här snöskotern.
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Jag har haft en hel drös av turboskotrar
som alla haft ett MCX-turbokit monterat.
Effekten har funnits men variatorsetupen har skvallrat om att maskinen inte
är fabriksbyggd och man har helt enkelt
fått anpassa körstilen lite grann för att
det hela skulle lira. En Sidewinder är
inte bara fabriksbyggd med turbo, den

är samtidigt en fullträff vad det gäller variatorbestyckning, temperament
och körkänsla. Den känns mer som en
snöskoter med en elmotor under huven
än en överladdad förbränningsmotor.
Kör man lugnt med den så känns den
som vilken skoter som helst och jag har
faktiskt fått kommentarer om att den är
slö av någon som provat den en kortare
sträcka i lägre hastigheter. Det är först
när man använder tumgasen fullt ut och
håller den inne i ett par sekunder som
man väcker de 199 kusarna. När dom
vaknat så går den så in i helvete att det
ganska snart börjar bli dags att släppa
gasen på leden.
Någon turbofördröjning finns inte och
hela paketet är så tight och väl inslaget
att man kan koncentrera sig på körningen istället för att anpassa sig för någon
konstig turbosetup.
Den här maskinen har ett överflöd av
effekt och levererar ut den i samma takt
som du väljer att trycka in tumgasen.
Prestanda och leveransen av den är av
absolut världsklass, slutsnackat.

Chassiet
Jag tycker att en Sidewinder XTX är
närapå den ultimata supertourern då
chassie och stötdämperi tål tuffa tag
men samtidigt är mjuk nog för att vara
trevlig i lägre hastigheter. Den är bra
sammansatt och komponerad rent fjädringsmässigt med andra ord. Variatorsetupen lämnar inte mycket att önska
då den fungerar mycket bra med motorn och dess karaktär. Visst finns det
variatorkit till den här modellen, men
jag hade lämnat den original så länge
motorn är original. Upprensningen på
styret ger den här maskinen det den
saknade och jag gillar enkelheten och
känslan i bromsgreppet. 141 tumsmattans längd är i det närmaste perfekt och
jag gillar att man valt 57 millimeters kamhöjd och inte 44 millimeter då kombon
fungerar bra. Jag hade inte velat att den
här maskinen skulle vara längre eller för
den del kortare. Jag har mixtrat lite med
fjädringen men kommit fram till att den
fungerar ganska bra som den levereras.
Boggifjädringen kan man skruva på lite
om man vill dunka på lite snabbare efter
leden. Framvagnen är justerbar och jag
har provat både smalaste 101 cm och
det bredaste läget på 104 centimeter
utan att egentligen känna någon större
skillnad. Den gigantiska turbomotorn
ser till att maskinens framdel ligger som
klistrad efter leden ändå. Väl ute i snön
så är den i alla fall så trögsvängd oavsett
hur jag valt spårvidd att jag valt att ha
den i bredaste läget. Som ovan turbo-

förare bör du vänja dig lite med effekten
och de extra kilona fyrtakt betyder. Väl
invand så inser du fördelarna och njuter
av dom istället för att gnälla över vikten.
Som fyrtaktsägare har man en släpvagn
som har tipp och sen tänker man sig lite
extra för innan man kör fast. Enklare än
så blir det inte. En sak till. Elstart och
elback är jäkligt lyxigt och någonting jag
njuter av eftersom jag var med på den
tiden dessa saker var dyra tillbehör. Dynan är bred och ganska mjuk vilket ger
en skön komfort, men ändå inte upplevs
som osportig.

Jag önskar
Alla maskiner lämnar saker att önska
beroende på vem du är och hur du vill
använda din maskin. Jag har använt den
här Sidewindern som min privata maskin
när vi haft våra snöskoter-förarbeviskurser. Jag har också valt Sidewindern när
jag kollat leder, spårat (då har jag inte
kört först), till en hel del reportageresor
och framför allt nöjeskörning på led. Jag
har kommit fram till följande brister på
den här maskinen.
Den skulle behöva ett par isrivare då
den faktiskt kan gå varm i maklig fart på
en hård led. Kör man lite fortare så rättar
det till sig, men detta har faktiskt varit ett
”problem” emellanåt. Som sagt. Montera ett par isrivare på den här maskinen
så är detta löst. Konstigt för övrigt att det
inte sitter originalmonterat.
Jag har kört ganska mycket när det
varit som kallast den här säsongen. En
högre ruta är absolut att rekommendera
för dessa turer. Jag tycker att också den
borde vara originalmonterad, men det är
jag det. Jag har märkt att man blir bekvämare och tänker mer på såna här saker
ju äldre man blir. Snart 50 år för övrigt,
fy fan.
En sak till. Det finns ju Yamahaer med
dynvärme. Det här maskinen ska ha det
tycker jag. Jag inbillar mig att kunden
som köper den här maskinen vill ha det.
Jag är en av dom i alla fall. Visst, gubbigt
med dynvärme, men trevligt.
Sen är önskelistan slut. Den här maskinen är utan tvekan ganska komplett
och lämnar få saker att önska. De saker
jag saknar är ju en baggis att åtgärda.

är inte rädd för att åka långa sträckor.
Snarare tvärtom. Du har liknande vänner som alla gillar ledkörning med inslag
av myrkörning. Du uppskattar Yamahas
tillförlitlighet och effekten en turbomotor kan ge dig. Du sneglar också på ett
uppdateringskit då troligen 270 hästar
är roligare än dryga 200.
Du kommer förutom isrivare, en högre
ruta och handskydd också skruva på en
eller flera originalväskor så du slipper ha
ryggsäck på dig. Du kommer förvånas
över Yamahas sortiment då det gäller
originaltillbehör och när väl den förvåningen lagt sig så kommer du stoppa
på massa roliga saker på den här maskinen.
Sammanfattningsvis så måste jag
säga att Yamaha Sidewinder XTX 141
SE är ett extremt bra val om du vill ha
en snabb ledskoter med skön men fast
fjädring för långa ledturer i full rulle. Sidewinder XTX får högsta betyg i denna
genre. Ett stort tack till Yamaha Store
Mora för lånet.

Fråga mig inte hur jag lyckats spräcka
instrumentpanelen. Har faktiskt ingen
aning när var och hur det hände. Blir
jobbigt att lämna tillbaka maskinen till
Yamahastore Mora. Får helt enkelt skylla
på någon annan.

Dissa inte en lite bredare och mjukare
dyna om du ska köra längre sträckor. Jag
saknar dock en värmeslinga i dynan.

En sak till. En registreringsskylt ska vara väl synlig framifrån. Hur löser man det på dagens skotrar. Det finns liksom ingen schyst naturlig plats att stoppa den på.
För övrigt tror jag att många skulle uppskatta en mer skyddande ruta på en maskin
som den här. En ruta som som skyddar föraren mot vind och snösprut.

Det finns en liten plats på chassit att stoppa en väska på om man nu skulle önska det.
Yamaha har för övrigt ett schyst sortiment av originalväskor.

Känslan i bromshandtaget är grym samtidigt som det upprensade styret känns sportigare än förut.

Sammanfattning
Vem är då du som köper en Sidewinder
XTX? Du är lite äldre än ung och har
prövat en massa olika maskiner. Du gillar
teknik och är inte rädd för att prova nya
grejer. Har du väl köpt den här maskinen
så kommer du ha den några år innan du
byter ut den. Troligen mot något liknande. Du gillar själva körningen på led och

QS3 dämparna fram är lättjusterade i tre
lägen. Jag har mest kört på mellanläget
vilket funkat bra. Skidorna har jag flyttat runt lite i olika bredder och fastnade
till slut för det bredaste läget. Just här är
dom i det smalaste.

Jag tycker att mattlängden 141 tum tillsammans med 57-kammar är en perfekt kombo.
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Spring Secure
Säkra släpvagnskåpan med en säkerhetsspärr
som monteras snabbt och enkelt.
Av: Mattias Klockar

O

m olyckan är framme och en
släpvagnskåpas
dämpare
ger vika på grund av ålder,
kyla eller annan orsak faller kåpan igen
med stor kraft och kan medföra både
personskador och i värsta fall dödsfall.
Samt skador på det som lastas på släpvagnen. Spring Secure är en säkerhetsspärr som är framtagen för att skapa en
tryggare miljö och minimera risken för
skador och olycksfall.

Krafterna förödande
Flertalet tillbud har rapporterats när de
befintliga dämparna blivit utslitna och
inte orkat hålla upp vikten av kåpan. Har
det dessutom kommit snö eller blåser
starka vindar blir krafterna förödande
och kåpan blir som en giljotin mot släpvagnslemmen. En vanlig dämpare klarar
ett tryck på 1500 Nm. Brister den ena
blir belastningen genast väldigt hög på
den andra dämparen och olyckan kan
vara ett faktum. Spring Secure är trycktestad för att klara en plötslig belastning
på över 6000 Nm.

Svensk uppfinning
Spring Secure är en svensk uppfinning,
som monteras på släpvagnskåpan/vagnen och som automatiskt stagar upp

kåpan så fort den öppnas och gör så att
kåpan inte kan falla igen om dämparna
ger vika. Spring Secure finns i två olika
varianter och passar för både Jaxalkåpa
samt "vanliga" släpvagnskåpor. Spring
Secure är ett enkelt sätt för dig som har
en släpvagn med kåpa att skydda dig
från olyckor oavsett om du använder
släpvagnen i jobbet eller fritiden.

Enkel att montera
Spring Secure går att eftermontera på i
stort sett alla kåpvagnar. Den är konstruerad för att passa så många olika vagnar
och kåpor som möjligt. Produkten går
att justera i fyra lägen för att klara flera
olika slaglängder. Är tillverkad i starkt
stål som sedan förzinkats. Monteras lätt
på släpvagnen med ett fåtal verktyg. Väl
på plats aktiveras Spring Secure automatiskt så fort som kåpan öppnas och
blir en extra stark arm som håller upp
kåpan och gör att den inte kan falla igen
när du lastar.
Mer information hittar du på www.
jamtinvent.se och har du fler frågor så
kontaktar du Kent på mail kent@jamtinvent.se så hjälper han dig vidare.

Den här anordningen ska sitta på alla kåpvagnar oavsett storlek enligt oss.
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Kent på Spring Secure är innovatören och fadern till den här livförsäkringen. Har gubben allt men kanske inte just den här grejen? Då är en sån här låsanordning någonting
han ska få i kommande paket. En perfekt gubbpresent alltså. Hela härligheten kostar
1595 kronor och passar till alla kåpor.

Spring Secure monteras med separata skruvar och låser kåpan oavsett om bultarna
till gasfjädrarna går av.

Särna

navet i norra dalarna.

Man behöver inte åka till riksgränsen för att hitta bra
ställen att åka på utan det finns faktiskt riktigt schysta
ställen långt ner i Sverige också. Särna med omnejd är
ett lite undanskymt och ej ännu upptäckt område du
borde kolla upp lite närmare.

S

ärna ligger i norra Dalarna och
kanske mest är känt för skoteråkaren som stället man passerar
på väg till Gördalen eller Idre. Faktum är
att du borde stanna till här för att ge området en chans eftersom du fortfarande
kan ta dig till de både nämnda platserna
med din skoter. Särna är alltså ett bra
ställe att ha som sin bas för dagsutflykter till områdena runtomkring. Det finns
enorma ytor av varierande körning här
och snötillgången brukar vara mer än
bra och framför allt bättre än genomsnittet. Även om du inte skulle vara någon ledfantom så ska du veta att Särna
Skoterklubb håller cirka 70 mil skoterled
i bra skick under säsongen och att du
kan använda dig av detta system för att
ta dig till den friåkning du vill göra för
dagen. Skulle du råka vara en ledälskare
så är det här stället du ska vara på. Jag
har själv prövat lederna häromkring och
inser att någon i klubben har orimligt
mycket tid till övers eftersom det är rena
rama E4-standarden här.
Kolla lite på kartan och inse att du kan
göra schysta utflykter till Sälen, Lofsdalen, Idre och andra skidorter om du nu
skulle vilja göra det. Ledåkning på trevliga leder är underskattat och bortglömt
av den stora massan. Upptäck denna
form av skoteråkning igen vetja.

Knappgården och Särna
Camping.
Det finns schyst boende i Särna med
omnejd och det finns lite olika alternativ
att välja mellan. Knappgården hittar du
i Särnaheden och denna 1700-talsställe
har 11 rum och en stuga för uthyrning.
Här kan du också äta och dricka gott vil32

Vill man hyra en snöskoter finns det möjlighet till det också i och med att Walls
skoteruthyrning lägligt fixar detta.

ket alltid är uppskattat. Vill du bo down
town Särna så är det Särna Camping
som gäller. Som namnet avslöjar så är
detta en camping. Du kan alltså hyra en
plats här för din husvagn. Men här finns
också stugor och framför allt boende i
själva huvudbyggnaden som är riktigt
trevlig. Naturligtvis kan man käka och
dricka här också. Vi åt lunch här vilket
var riktigt trevligt. Du hittar även Sporthotellet i Särna som ligger beläget mitt
i byn.

Mycket att se
Gördalen är som sagt ett snösäkert ställe som lockat folk från när och fjärran då
det varit snöbrist i resten av landet. Men
Särna med omnejd är så mycket mer än
så. Här har du Fulufjällets Nationalpark
i området. Det är otroligt nog tillåtet att
köra skoter där, på leden, men ändå.
Leden går från Särna via Mörkret upp
till Fulufjället.
Nationalparken har lika mycket att bjuda på vintertid som under sommarens
högsäsong, då närmare 35 000 besökare hittar hit. Sveriges högsta vattenfall
Njupeskär finns också här men ganska
naturligt i frusen form på vintern.
Skulle du vilja vara lite äventyrlig går
det alltid att boka ett rum på Rösjöstugorna eller Harrsjöstugan, som ägs av
Länsstyrelsen i Dalarna och drivs av
Tommy Lönnebacke. Som namnen antyder ligger stugorna vackert belägna vid
varsina sjöar.
Jag tycker att du ska pröva Särna
som bas för dina skoterstrapatser. Att
du kommer bli nöjd är jag riktigt övertygad om.

Tomas Dahlkvist är inte bara fjällräddare,
skotermekaniker, watercrossförare utan
också min guide dagen till ära. Trevlig
kille som pratar någonting som liknar
svenska men med grov Särna-brytning.
Han gör också grymma varma mackor
och borde bli skoterguide på heltid.

Abris Sjö & Snö finns också i Särna, 600 kvadratmeter närmare bestämt. Eftersom
man har sålt skotrar ett tag och har koll på vad som går åt finns det nödvändigheter
som exempelvis remmar hemma till andra märken än Polaris också. Inne i butiken hittar du en väderbiten gubbe som heter Mikael Andersson som kan det mesta då det
gäller snöskotrar.

Det finns vedförsedda vindskydd med jämna mellanrum i området.

Särna Camping är mer än en camping. Ett trevligt ställe som borde locka fler folk bara
ni fick reda på att det finns och existerar.

Området är välskyltat och skulle mycket väl vara en måttstock för hur det ska se ut när skoterfolk kommer på besök
till ett främmande ställe. Mycket bra.

Det finns gott om bra fiskevatten här och vi träffade ett par fiskegubbar som i och för
sig mest såg ut att vänta på den där fiskelyckan alla väntar på.

Särna Camping
www.sarnacamping.se
0253-10851
Knappgården
www.knappgarden.se
0253-18060
Sporthotellet i Särna
072-564 19 74

Väl inne på Särna Camping hittar vi en hel skock av trevlig personal som både kan
tappa upp öl och göra mat. Vad mer behöver man här i livet?

Walls skoteruthyrning
070-607 56 02

När vi var här hade lederna ganska precis samma standard E4:n vilket är ett extremt bra betyg. Särna Skoterklubb har
med andra ord engagerat folk framför
sina ledsladdar.

Du kan åka ända fram till tappen här i Särna. Och en glad nyhet är ju också att macken har 98 oktan i sortimentet. Livet leker.

Här hittar vi utmanande skogs-,
myr-, uppförs-, utförs- och ledkörning.
Här finns också en fjällvärld som är i
världsklass.
33

Scott 2020
Inbjudan till
Scottsvisning av nästa
års klädkollektion
i saxnäs blev en
höjdare.

V

i brukar ta oss tid när vi får en
inbjudan att kolla in nästa års
kollektioner oavsett var det är för
någonting. Just den här gången var det
Scott som visade upp sina skoterkläder
och tillbehör för både handlare och oss
inom media. Ett utmärkt tillfälle att både
känna, men också åka i de kläder man
ska sälja. Är det någonting som en kund
gillar så är det kunniga säljare som vet
vad dom pratar om istället för att rabbla
meningslösa fraser om hur förträffligt en
sak man försöker sälja är.
Ett par dagar på Marsfjäll Mountain
Lodge gör susen framför allt när det
vankas skoteråkning också.
Vi tillbringade en dag inomhus för
att få reda på hur tänket gått när man
uppdaterat saker samt redogörelser för
olika nyheter och nya grepp. Det är alltid
intressant att få höra hur en klädtillverkare tänker och resonerar när dom tar
fram nya kollektioner och denna visning
var lätt värd de 75 milen vi har till Saxnäs, enkel väg.

DS Monosuit finns både som skalplagg och isolerad variant i flera olika färger.

Killarna på Motorhuset har letat sig upp
till Saxnäs för lite produkttestning.

Handen på hjärtat. Skulle du bada här?
Om svaret är ja. Hade du smakat på
vattnet då?

Scott är så mycket mer än bara kläder. Scott kanske mest är glasögon för gemene
man om jag skulle gissa. Men man har också hjälmar, skydd och skor i sitt sortiment.
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Ett helt gäng handlare tillsammans på fjället snackar väder vind och kläder.

Vi passerade bron över Satsån vid foten
av Satsfjället i trakterna runt Saxnäs.

Att klä sig riktigt baserat på väderlek och
temperatur är lättare än någonsin om
man tänkt till från första början.

Kalle Johansson är såklart en Scottambassadör och bor just nu i Sverige igen efter
många år i Kanada. Mer om Kalle på SnowRider TV.

På Marsfjäll Mountain Lodge läser man
SnowRider.

De flesta overaller finns som skal eller
fodrad variant. Tilläggsnamnet I som i Insulated betyder att overallen är fodrad.

Bröderna Ljungberg säljer Scottkläder
på varsitt håll med dryga 15 mil mellan
sig. De ser ut att vara skapligt sams trots
att de slåss om samma kunder.

En ordentlig genomgång av ändringar, färgval, material och nyeheter är alltid uppskattat.

Olika arrangörer brukar använda sig av
Marsfjäll Mountain Lodge. Av en anledning.

En bra guide behöver inte vara snygg,
det räcker med att han hittar ganska bra
i området.

Här står Stor-Björne bredvis Lill-Månke
som en gång i tiden bodde i Saxnäs
med omnejd. Denna Same-man var allt
annat än stor och lång. I alla fall då det
gällde längden på kroppen. Däremot
fanns det andra delar på denna karl som
var ordentligt tilltagna enligt de gamla
skrönorna. Märkningen på köksbordet
i Lill-Månkes hus avslöjar ett och annat
om vad som gömde sig under kolten.
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Förhöjningsdraget
Har du märkt att
tiden har sprungit
ifrån en del saker i
skoterbranschen?

V

issa saker man köpt för ett tag
sen är inte riktigt kompatibla med
dagens snöskotrar. Vissa saker
man köper idag, är fortfarande inte det.
För bara något år sen köpte jag en skoterkälke som jag tänkt använda bakom
någon av våra arbetsmaskiner. Kanske
dra lite kamerautrustning eller varför
inte bärga någon veteranskoter under
något av våra arrangemang. Min förvåning visste inga gränser när jag insåg att
den nyinköpta kälken inte alls passade
bakom en modernare snöskoter utan
snarare var gjord för en gammaldags
ap-gammal snöskoter. Idag sitter ju draget en bit upp på snöskotern vilket det
inte gjorde förr i tiden. Av någon anledning har vare sig importör eller tillverkare
insett detta och då fortsatt att bygga
kälken för påhängning långt ner på snöskotern vilket gör att det hela skiter sig
kapitalt. Kälken står liksom på bakbenen
och hänger med skidorna i luften bakom
snöskotern. Detta fenomen har gjort att
jag nu har en tre år gammal skoterkälke i
nyskick eftersom jag aldrig brytt mig om
att åtgärda detta I-landsproblem. Som
en riddare i skinande rustning eller som
en slags superhjälte upplyste David Hoeplow på Skoterdelen mig om att någon
kärnfysiker nu tagit fram ett förhöjningsdrag till denna kälke som på så sätt kan
dras bakom en modernare skoter som
det var tänkt. Lösningen är enkel och
monteringen tar säkert flera sekunder
vilket jag stod ut med. Nu är vi redo att
ta oss an alla slags fraktuppdrag igen på
SnowRider vilket vi verkligen sett fram
emot. Det här kitet kostar 399 spänn
och förvandlar din gamla skoterkälke till
någonting modernt och användbart i ett
nafs. Kika in på skoterdelen.com och
leta efter ett förhöjningsdragså att också
du blir en lycklig och glad kälkdragare .
Over&Out.
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Sitter du i samma sits som vi. Köpt en ny kälke som inte alls pas- Ett rakt drag passar säkerligen till en äldre dragare. Men absolut
sar din snöskoter.
inte till en nyare som har draget högre monterat.

Fixat och klart. Nu så hänger inte kälken i luften längre.

Med ett enkelt handgrepp och en enkel
beställning på skoterdelen.com hittade vi
ett schyst förhöjningsdrag för 399 spänn.

EXCLUSIVE!

Dessa exklusiva Spring Only-modeller
är endast tillgängliga t.o.m. 18/4 2019.
Vänta inte för länge; tillgången är
begränsad.

BOKA DIN
SKI-DOO
2020 NU

SUMMIT X WITH EXPERT PACKAGE

5.000:-

SUMMIT X: ULTIMATE ICEBERG BLUE

I RABATT
ELLER

KLÄDER & TILLBEHÖR FÖR

6.000:4 ÅRS GARANTI

SUMMIT X: SUNBURST YELLOW / BLACK

FREERIDE 154/165

DESSUTOM TILL EN FÖRMÅNLIG
LÅNERÄNTA PÅ

3,95%

Se kampanjvillkor på ski-doo.com

RENEGADE X-RS MANTA GREEN

Finansiering i samarbete med Ecster. Kontantinsats minst 20 % eller inbyte. Rörlig kampanjränta 3,95 %. Uppläggningsavgift 595 kr. Administrativ avgift 55 kr/mån, via autogiro
45 kr/mån. Vid en kredit på 100 000 kr och 6 års avbetalningstid, blir totalt belopp att betala 117 036 kr och den effektiva räntan 5,49 %. Vid förändring av det allmänna ränteläget
kan räntan ändras. Introduktionserbjudandet kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.
©2019 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Med ensamrätt. ™, ® och BRP-logotypen är registrerade varumärken tillhörande BRP eller dess dotterbolag.

LÄS MER PÅ SKI-DOO.COM

ON THE MOVE

Rejäl konstruktion, tåliga chassin och riktigt gott om lastutrymme är några kännetecken för
Fogelsta snöskotertrailers. Vårt breda tillbehörssortiment gör det enkelt att extrautrusta och
specialanpassa din släpvagn efter dina behov.
Läs mer om vårt sortiment på fogelsta.se

PART OF BRENDERUP GROUP

Garagekamraten
Det ﬁnns vissa saker
man bara inte kan
vara utan i garaget.
För vår del är det
skruvdragaren.

N

ågon påstod en gång att ett gott
skratt är den bästa medicinen,
vilket säkert en diabetiker har
någonting att invända mot då denne
med säkerhet vet att insulin är det man
vill ha när saker och ting går åt pipan.
Skulle någon påstå att polygripen är
den bästa garagevännen så skulle jag
opponera mig å det grövsta då jag vet
att skruv- och mutterdragaren är det
bästa hjälpmedlet i garaget. Jag har haft
en ganska stor Makita-variant i många år
som faktiskt gav upp häromsistens och
precis när jag skulle börja sörja dennes
bortgång så hittade jag en ny, mindre,
starkare variant hos IDG-tools.
Den här varianten kostar 3244 kronor och är förbannat stark, även om jag

mest använder den till att skruva in skruvar och muttrar som jag sedan efterdrar
med moment eller ren känsla så att jag
vet att dessa sitter så hårt som dom ska.
Jag tycker att en skruv- och mutterdragare är en tidsbesparare och gör allting
så mycket enklare och snabbare.
När du ändå köper en sån här dragare
så ska du inhandla en schyst bitshållare
och när du ändå håller på hylshållare för
1/2”, 1/4” 3/8” fäste.
Den här är som sagt extremt liten,
smidig och stark. Den säljs med laddare
och batteri och kostar 3244 spänn. En
självklar och grym investering i verkstan.
Har du skoterverkstad så är det bara att
ringa närmaste IDG-Toolsbuss för demonstration och leverans.

Du kan mata den här maskinen med allt från bits till hylshållare av olika storlekar. Smidigare maskin får man leta efter.
Pris: 3244 kronor inklusive moms.

Den här skruvdragaren är av
slående modell och är därmed
grymt stark.

Varför startar inte skotern?

Inline Spark tester

Med en extremt enkel och snabb montering kan man konstatera var på ett ungefär ett
fel sitter. Samtidigt är du försäkrad om att stiftet är jordat när du rycker i snöret vilket
kan vara schyst för CDI-enhet medmera.
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Det där med att hitta
fel på en krånglande
maskin är inte det
lättaste.

Symptom och fel

G

* Motorn startar inte och
Indikatorlampan blixtrar inte: Kolla
tändsystemet.

nista eller ej, just det problemet
kan vara anledningen till att din
maskin inte startar. Men är det
spolen, tändsystemet eller tändstiftet det
är fel på? Detta tar du reda på i ett nafs
med en Inline Spark Tester som helt enkelt kopplas mellan tändhatten och tändstiftet i en handvändning. Har du monterat Sparktestern korrekt så har du också
försäkrat dig om att stiftet är jordat på
sedvanligt sätt och att du inte riskerar att
bränna upp någonting eftersom ett tändsystem inte gillar att aktiveras ojordat.
Helt klart en bra investering för verkstan
eller hemmamekanikern. Vi köpte vår på
Motoaction.se för 459 spänn inklusive
den där rackarns momsen.

* Motorn startar inte eller går på
en cylinder och indikatorlampan
blixtrar men inte stiftet: Stiftet är
trasigt.

* Motorn startar inte och
indikatorlampan blixtrar: Kolla
bränslesystem, kompression.
* Motorn startar men går konstigt
och indikatorlampan blixtrar
oregelbundet: Defekt tändstift,
svagt tändsystem.
* Motorn startar men går
konstigt och indikatorlampan
blixtrar vagt samt oregelbundet
när motorvarvet ökas: Svagt
tändsystem.

Snowdome.se har lanserats
Den nyöppnade
hemsidan är
inriktad på att
sälja skoterkläder,
utrustning, tillbehör
och reservdelar till
snöskotern.
Av: Mattias Klockar

D

et är Funbike som står bakom
siten de går nu in i snöskoterbranschen, i Västerås har de
sen tidigare en fysisk butik med verkstad och allt som hör till inom mc, motocross och enduro. Nu har man utvecklat en ny plattform inom snöskoter och
vintersport, man börjar med snöskoter
och sen kommer det att fyllas på med
mera framöver. På www.snowdome.se
kommer man att hitta i stort sett allt man
behöver till sin snöskoter, nya och gamla
årsmodeller. Delar som t.ex. styrstål,
tändstift, mattor, variatorverktyg, vikter,
det man behöver helt enkelt, till alla
skotermärken. Hemsidan är uppbyggd
så att vill du beställa t.ex. en hjälm eller skoteroverall så väljer du bara vad
du vill ha. Ska du sen ha något till din
skoter, så väljer du fabrikat, modell och
år. Sen listas allt upp på sidan som passar till just din skoter, lagersaldot visas
direkt så du ser vad som finns hemma.
Sen är det bara att checka ut enkelt och
smidigt. Så gå in på www.snowdome.se
och kolla vad de har att erbjuda.

Se mer på snowrider TV
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PROJEKT DEL 6

Liket lever
Med dagens priser på nya snöskotrar blir
ett renoveringsobjekt ett allt mer lockande
alternativ.

V

i hittade ett slitet RMK-exemplar
i höstas och bestämde oss för
att både adoptera denna och
återuppliva henne med en del nya och
begagnade delar.
Vi har plockat isär hela maskinen i
minsta detalj och synat, riktat och i vissa
fall ersatt skadade eller daterade delar
med nya, rakare eller fränare. Vägen har
varit lång och så här i efterhand är detta
helt klart ett projekt som man ska börja
med på våren för att i lugn och ro leta,
hitta och beställa delar. Det hela blev
inte jättebilligt, men resultatet blev fantastiskt. Idag har vi en fräsch Pro RMK
800 som är helt genomgången och
renoverad. Den känns grymt tight och
fräsch och vi har idag både kört in den
och hunnit med att lägga bra många mil
på den. I samma veva har vi också haft
möjligheten att köra 2020 års Khaos vilket var en aha-upplevelse. Vår 2013 års
förfinade Pro RMK 800 upplevs väldigt
likt denna ”nyhet”.

U-svängsvarning
Vår RMK är extremt lättsvängd i och
med 36”-framvagnen och 1” offsetspindlarna (1” på varje sida alltså). Vi har
valt att placera skidorna på så sätt att
framvagnen idag mäter 35 tum och är i
och med detta tillsammans med originalFoxdämparna från vår Hardcore (förra
årets projektmaskin) extremt lättsvängd,
medgörlig, lättkörd, rolig och extremt lik
nästa års Khaos. Visst finns det skillnader såklart, men vi har lyckats skapa någonting extremt roligt. Ska du uppdatera
din gamla RMK så är en smalare framvagn helt klart det första du ska börja
med. Förutsatt att allt annat är fräscht
såklart. Den nya 2,5” Camsomattan är
också den någonting som ska prioriteras då den ser till att maskinen skottar
på precis så mycket som den ska. På
något sätt blev hela det här bygget väldigt harmoniskt och vår RMK går precis
så bra som man kan kräva av den.

Vi bara kör
Idag så kör jag bara med den utan att
egentligen ha tagit mig tid för några
större justeringar. Motor- och variator40

mässigt fungerar den kanon och jag har
bara testat olika tryck i framdämparna.
Jag ska ta in den i verkstan igen för att
montera på två Fox luftdämpare i boggin, men den fungerar fint redan i detta
läge med originaldämparna. En sak ska
ni veta. Den är helt värdelös på leden
och du kan sparka omkull den om du har
lust med det. Men det struntar jag i eftersom den svänger bättre än det mesta
jag kört, även om den är sämre på att
hålla kursen vid en skråkörning. Man får
tona ner rörelserna lite och helt enkelt ta
det lite lugnare med viktförflyttningen när
man inte vill göra en U-sväng.

2020
Det är roligt att genomföra de här projekten och vi ska försöka hitta på någonting till nästa år. Kanske en backracer?
Vi har i alla fall en rödtopp Yamaha SXR
700-motor på bänken i verkstan och ska
bara hitta ett lämpligt objekt att stoppa
den i. Kanske i ett RS, SX eller IQ-chassie? Vi söker ett lämpligt chassie, pipor
för rödtopp eller komplett värstingtrippel, Öhlinare mm. Maila bjorn@snowrider.se.

Inköp Pro RMK
Framvagn mountainspeedshop.se
Skidgummin mountainspeedshop.se
Offsetspindlar mountainspeedshop.se
Diverse smådelar
Matta Camso DBC
Pulverlack ca
Dyna Lättvikt Modshop.se
Dekalkit One off design arcticfxgraphics.com

23000:6795:800:5900:5000:8500:1500:5250:7300:-

Div packningar
Fix-kit Motorhuset Östersund
V-Force Reeds Motorhuset Östersund
Lite annat skit
Isrivare Modshop.se
Bromshandtag Modshop.se
Skinzbåge bak Modshop.se
Skinzbåge fram Modshop.se
Total

1500.3590:3699:1000:800:1750:2795:2695:81874:-

Vad kostar då en fin original Polaris Pro RMK 155 från 2013?
Vi kollade på blocket och fick fram ett ungefärligt pris på 54,000 spänn.
Visst blev vår maskin lite dyrare, men den är bättre, snyggare, nyrenoverad och någonting som kan mäta sig med det nyaste på marknaden.
Den kostar också hälften av vad en ny Polaris RMK gör.
På något sätt har den här gamla krigaren blivit någonting som påminner om
en 2020 Khaos, till halva priset. Den går
på rullen och svänger på en femöring till
rena rama budgetpriset. Bromsning av
motorn är snart aktuellt.

En Pro RMK 155 gillar inte att användas
på en led utan isrivare. När du backat av
de befintliga bör du därför byta ut dem
direkt. En fungerar inte. Två är ett måste.

Så här blev den. Vare sig sämre eller bättre. Första provkörningen gjorde vi utanför redaktionen med gott resultat. Efter att dessa
bilder knäppts har vi hunnit med cirka 20 mil, till utan några missöden. Maskinen är nu inkörd och redo för vårkörningen.

Denna skapelse kan puttas omkull med lätthet. Den är vinglig på led, omöjlig i kurvorna men underbar i lössnön.

Framvagnen var inte helt gratis, men har gjort denna lättsvängda maskin ännu mer
svängvillig. Mitt råd är att du ska byta ut din originalframvagn mot en smalare för att
testa detta själv.

Ett schyst dekalset är alltid att rekommendera då den gör din gamla maskin mycket
snyggare.

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

ORANGE
PANTONE RAL 2003
RGB 246, 120, 40
HSL 23, 92, 56
HSB 23, 84, 96
CMYK 0, 70, 90, 0

www.skisaver.se

FXR meeting
Att få klämma och känna på de kläder man ska
sälja nästa säsong redan nu, måste vara en bra
idé.

A

tt tillsammans med tillverkaren få
känna på de saker man ska sälja
säsongen efter borde vara praxis
i alla branscher men faktum är att många
återförsäljare endast får se vissa saker
på bild innan de ska bestämma sig.
Det vanligaste är att en säljare tar med
sig utvalda delar av sortimentet till handlaren som då får en idé om hur det ska
se ut kommande år. En annan variant är
att ett helt gäng handlare får följa med
till ett ställe där hela sortimentet hänger
för provning och påseende, vilket ändå

måste vara det bästa. Vi hade tillfälle
att hänga med FXR till Minneapolis för
ett tag sedan. En träff där man fick en
ordentlig genomgång av alla kläder och
tillbehör samtidigt som man fick hänga
med stora delar av de elitidrottsmän
och kvinnor som FXR sponsrar. Vi var
där i nästan en vecks så det fanns tid
för annat schemalagt skoj också. Det
här var vår resa tillsammans med Sveriges största FXR-handlare. Grymt kul
hade vi.

Ägare Milt Reijer är ett energiknippe
som vet hur man håller igång och peppar en publik som också råkar vara hans
säljkår.

Äntligen fick Levi Lavalle träffa Björn
vilket säkert gjorde honom riktigt glad.
Se den fulla intervjun på SnowRider TV.

Man ska passa på att posera när man träffar en kändis. Johan Lidman är Pitegrabben
som tävlar i skotercross och vintertid bor i USA. Johan är en trevlig kille som verkligen
förtjänar lite medgång efter skador och uppförsbackar. Snart släpper det.

Ronnie Renner är en gammal FMX-idol
som hängt med ett bra tag nu. Lika grym
nu som då.

Att alltid vara lite för lång kan kännas
ensamt. Tur att man har brudarna från
Mats Skoter som kan trösta en.

Overallen som plagg är numera mångas förstaval vilket jag inte alls har någonting
emot. Snarare tvärtom. Vi ser något nedtonade färger till 2020.
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För Nisse Källström går det riktigt bra i
Pro-Lite serien i USA. Såklart sponsrad
av FXR, vad annars.

Att på plats få känna och klämma innan
man som handlare lägger en order måste
vara guld värt.

I USA sitter man med dörren öppen och FXR-kläderna på sig. Det kallas produkttestning och alla håller på med det. Eller så glömde någon dörren öppen och chauffören
var för lat för att skotta ur bilen.

Ebba, Angelica och Hanna hänger med Ronny, och vem kan
klandra dom för det?

Kennet och Perino från Vilhelmina hittar du till vardags i sin Yamahabutik. Just här sitter dom som ögongodis till allas förtjusning.

Killarna från Ignition dricker kaffe och i alla fall en av dom ser
ut som Zlatan.

Lunch på amerikanskt vis.

Carro Sandegren till höger från Hans Eriksson i Frövi med vänner sitter med kläderna
på inomhus för att verkligen produkttesta grejerna innan storordern läggs.

En racerock är utan tvekan ett måste
i alla hem. Den kan man använda dagligen.

ERX Motor Park är ett grymt ställe som
saknar motstycke i Sverige.

Här ser ni en skymt av SnowRiders absoluta favoritoverall. Riktigt schyst och snygg.
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Toni Suomela hänger med Levi som äntligen får snacka med någon i hans egen
längd.

Du vet väl om att det finns riktigt schysta
barnoveraller från FXR?

Bröderna från Kalix Snöskoter & MC AB har inte bara grova överarmar. Underarmarna
är också rejält dimensionerade. Trevliga grabbar båda två. Här tillsammans med tre
yngre jäntor.

Lina och Angelica från Skoterdelen poserar med sitt pris för årets Raket Dealer ett
pris som även även Däck och Maskin i Vilhelmina fick.
Andra pristagare var Mats Skoter, Bohlins i Järbo, Kalix Snöskoter & MC AB som fick
pokaler för sin trogenhet som återförsäljare (15 år).

FXR-Pär Berglund ser till att tjejerna på Sixten Nilson lägger sin order.

Vi hade en hel del egentid där vi umgicks och kunde snacka skit med varndra över en
bit mat. Det var rejält kallt i Minneapolis och vi höll till inomhus så länge och mycket vi
kunde.

Lena och My passar på att avsmaka en mirakeldryck som man blir dansant och ganska
snygg av. Mattias på Skoterdelen laddar för årets beställning i bakgrunden.

På plats i vårt rum: Haralds Båtar, Sixten Nilssons, Traktor City, Heds Motor, Kalix
Snöskoter & MC, Skoterdelen, Bohlins, Hans Eriksson, Ignition, Mats Skoter, Oktan,
Vilhelmina Däck & Maskin.

Vi fick tillfälle att tillbringa en kväll på Supercross i en egen loge, vilket var helt fantastiskt och någonting alla borde få göra minst en gång i livet.
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5.000:- I RABATT

ELLER

KLÄDER & TILLBEHÖR FÖR

6.000:-

Se kampanjvillkor
på brplynx.com

4 ÅRS GARANTI
DESSUTOM TILL EN FÖRMÅNLIG LÅNERÄNTA PÅ

3,95 %

Finansiering i samarbete med Ecster. Kontantinsats minst 20 % eller
inbyte. Rörlig kampanjränta 3,95 %. Uppläggningsavgift 595 kr. Administrativ
avgift 55 kr/mån, via autogiro 45 kr/mån. Vid en kredit på 100 000 kr och 6 års avbetalningstid, blir totalt
belopp att betala 117 036 kr och den effektiva räntan 5,49 %. Vid förändring av det allmänna ränteläget
kan räntan ändras. Introduktionserbjudandet kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.

©2019 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Med ensamrätt. ™, ® och BRP-logotypen är registrerade varumärken tillhörande BRP eller dess dotterbolag.

It’s In
Your DNA.
VÄLJ BLAND FABRIKSINSTALLERADE
TILLVAL & SPARA TID & PENGAR!

OBS!

GÄLLER ENDAST
T.O.M. 18 APRIL

Läs mer på brplynx.com

Konsten att starta en skoter.

Av: Affe

J

ag har under större delen av mitt yrkesliv jobbat som fordonsmekaniker
och är därför, som många andra, lite
lätt ”yrkesskadad”. Med det menar jag
inte att jag har fått några fysiska besvär
av större betydelse men under alla dessa
år har jag lärt mig att motorer kan vara
känsliga varelser som kräver underhåll
med regelbundna intervaller för att fungera som tänkt. Man kan helt enkelt inte
ta hand om ett fordon för bra då det inte
finns något som heter ”för välservad”
men om man misslyckas med detta eller medvetet åsidosätter viktiga åtgärder
får man problem, förr eller senare. Detta
är en ständig oro för mig gällande mina
egna fordon då tiden ofta inte räcker till
för att hålla de i det fantastiskt välservade skick jag önskar. Och då jag trots
detta kör med mina älsklingar känner
jag en blandning av skuld samt ångest
gällande eventuella mekaniska problem
som kan ske under färden på grund av
brister i skötsel och underhåll. Det är liksom min grej att oroa mig för detta och
allra värst är det när jag kör med mina
snöskotrar. Det är kombinationen av ett
fordon med stort underhållsbehov, min
förkärlek att äga äldre skotrar samt den
enorma svårighet ett eventuellt haveri
medför i oländig terräng, som ger min
fantasi utrymme för större scenarion än
när jag brukar andra fordon. Lustigt nog
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har jag sällan haft några allvarliga problem på mina turer men det lurar bara
min hjärna att säga ”snart måste det
hända” och mycket riktigt fick den rätt
till slut! Det är nämligen en riktigt dålig
idé att åka lång bort i ödemarken med
en 4T-skoter som har ett gammalt och
uselt startbatteri.

Skoter och fisketur med två
av mina bästa vänner, ett
bra sätt att fira helg!
Mina goda vänner Martin och Tommy
bestämde sig för att det var dags att fara
på en fisketur kombinerat med lössnökörning och de ville verkligen att jag
skulle följa med. Då jag av arbetsskäl
inte haft tid att köra något denna vinter
var min gamla Yamaha helt orörd och i
behov av en lättare genomgång innan
avfärd. Bakre vaggan hade jag tydligen
utsatt för lite våld förra året så den fick
repareras och nya slides samt lager till
vändhjulen byttes. Sedan utfördes service på motor och stötdämpare så den
blev fast i hullet igen. Min kompis Micke
hade sin skoter i mitt garage för reparation vilket var lite olyckligt planerat av
mig. Den hade kylvätskeläckage och jag
hade lovat att TIG-svetsa detta innan
helgen men tiden fanns inte nu när jag
själv skulle ut på skotertur så vi fick flytta

fram det en vecka, förlåt mig Michael.
Runt midnatt var min maskin klar och allt
var nu OK, eller? Tommy kom nästa kväll
efter jobbet och vi lastade släpet för att
göra allt annat klart för avfärd på morgonen. Färden till Martins stuga i Norrbottensfjällen var ytterst trevlig och vi
fick tid att prata om gamla minnen samt
uppdatera oss om de senaste händelserna i våra liv. Precis när vi svänger in
på gården där vi ska lasta av skotrarna
känner jag plötsligt en stor oro över mitt
startbatteri, jag har ju inte bytt ut det på
minst 5-6 år och det kommer jag på just
nu! Tyvärr visade det sig att denna gång
var det inte min hjärna som grundlöst
fått för sig att jag inte hade ett problem
då Yamahan inte alls ville starta när den
skulle ner från släpet, vilket misslyckande för gängets enda mekaniker! Ljudet av en trött startmotor som med alltför liten kraft gör ett hjälplöst försök att
starta en motor är vidrigt och sätter alla
sinnen i högsta beredskap, det borde
finnas som signal till väckarklockor för
då skulle alla vakna på en halv sekund.
Mitt humör blev naturligtvis negativt påverkat men mina vänner var inte oroliga
då detta var en bagatell enligt dem. Martin backade upp sin skoter och tog fram
sina startkablar. På ett kick var min maskin igång-kablad och Tommy skrattade
bara ”vad var det jag sa, inga problem

för vi har nödvändig utrustning!”, han
är en positivt lagd person och ser alltid
möjligheter. För en född pessimist som
jag är det problem som har största fokus
i alla lägen och detta var verkligen ett
sådant som kan ställa till det under den
kommande helgen. Från avlastningsstället var det runt en mils körning över
fruset vatten samt väglöst land tills vi var
framme vid Martins stuga. Detta var en
gång i tiden ett fjäll-hemman för bofasta
och i dag är fastigheten fantastisk för
fritidsbruk med enorma möjligheter för
skoteråkning samt fiske. Det är naturligtvis inte alla som får komma hit då man
måste vara inbjuden av Martin och känslan av att vara priviligierad stärks när vi
under kvällen bjuds på tjäder-gryta efter
en mycket lyckad fisketur. Nästa morgon
var det ett antal minusgrader och jag var
riktigt nervös när jag vred om startnyckeln men till min stora förvåning surrade
snart motorn snällt och vi kunde fara
på en rolig tur i tät skog, ut på lite väl
spännande vattendrag och hann även
med pudersurfning i öppen myrmark.
Eftermiddagen avslutades med Harrfiske och på kvällen stektes fångsten i
stugan, vilket sammantaget gjorde detta
till en av de mest minnesvärda dagarna i
mitt liv. ”Men började det inte kännas lite
kallt nu på kvällen” sa någon. Vi kollade
upp termometern och temperaturen var

låg samt sjunkande. När vi klev upp var
det under -30 och det var en tuff uppgift
bara att besöka utedasset men det var
inte vad som i första hand oroade mig.
Jag misstänkte nämligen starkt att det i
dag skulle bli svårt att få igång våra snöskotrar. Mycket riktigt var min inte ens
nära att starta och det samma gällde för
Martins 4T-maskin men mer förvånade
var att Tommys finska muskedunder inte
heller ville vara med. Så trots att den var
förhållandevis ny och hade både magnapull samt el-start var den helt omöjlig att
väcka till liv. Tydligen hade temperaturen
legat på -35 mitt under natten och att dra
i Lynxens startsnöre var hur tungt som
helst, rent overkligt tungt, och el-starten
orkade inte riktigt ända fram. Vi var nu
en mil från närmsta väg med tre skotrar
som inte ville starta vilket var en lite jobbig situation. På spisen i stugan värmdes
vatten som hälldes i plastpåsar för att
sedan läggas på motorerna i hopp om
att värma upp dem nog för att de skulle
starta och elverket gick för fullt för att
mata batteriladdarna som försökte driva
upp laddningen till fungerande nivå på
våra sorgsna snöskotrar. Kaffe kokades
och planer för en lång promenad var helt
klara när Tommy gav sig själva den på
att nu skulle skotern igång och med nya
krafter tog i allt han orkade i startsnöret.
Plötsligt började den stora tvåtaktaren
äntligen att ge ljud från sig och lyckan
var fullständig, efter bara 3 timmars
hårt arbete hade vi en maskin i drift! En
stunds varmkörning senare kunde det
stadiga batteri som sitter i Tommys Lynx
kabla igång de andra maskinerna och vi
hade hela fordonsparken i drift. Att min
skoter startade med sitt usla batteri var
inget jag hade räknat med men detta var
tydligen en dag när allt kan hända så nu
var det bara att packa ihop allt och bege
sig till bilarna. Men som alltid hade vi lärt
oss en hel del under detta äventyr och
jag kommer aldrig mer åka på tur med
en bristfälligt servad snöskoter.

har helslut startbatteri är oförlåtligt och
jag kommer aldrig mer att göra om detta
misstag. Men även när allt är i toppskick
kan man få problem med att starta när
yttertemperaturen går långt under -30
grader, och då behöver man bra utrustning för att lösa problemet. Har man
tillgång till elverk, batteriladdare och
varmluftspistol är man bra utrustad. Är
laddaren av modern typ (switchad) bör
man använda ett elverk som ger bra
sinuskurva, googla om du är osäker.
Sedan finns det en mycket bra försäkring att köpa i form av en liten ”Power
bank” som kan användas som hjälpstart.
Jag köpte en Telwin Drive 1300 av WB
Hydraulik i Boden direkt efter hemkomsten så nu ska min skoter inte stå och
skämmas nästa gång jag far på tur. För
välservad och med nytt batteri ska den
starta, om den är det minsta ovillig tar
jag fram min PowerBank ur ryggsäcken.

En batteri-bank i lämplig storlek är något som alla ägare av 4T-skotrar bör ha med sig,
jag kommer aldrig att vara utan från och med nu.

För hädanefter ska inte mina vänner
lida för att min gamla maskin inte går
igång på morgonen.

Morgon i -31 och ingen skoter vill starta. Men det gjorde elverket av märket Honda
som kan driva två batteriladdare och vi ser nu möjligheter i stället för problem.

Efter en lyckat fisketur ska det rensas. Jag försökte hjälpa till men Martin sa vänligt men bestämt att jag inte var nog bra på detta.

Sammanfattning, vad bör
man tänka på innan avfärd.
Att åka på skotertur med sina vänner är
bland det roligaste man kan göra under
vinterns vackraste tid men det kräver
naturligtvis att man har sin maskin i gott
skick. Om du får ett mekaniskt problem
som beror på utebliven service är det
rent ut sagt korkat av dig att fara iväg
och det är dessutom respektlöst mot
dina kamrater. För även de får sin skoterupplevelse förstörd när fokus läggs
på att få din skrothög att fungera. Så
att fara till fjälls med en 4T-maskin som

Vi hann även med lite lössnökörning och en spännande tur efter en bäck.
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Lynx BoonDocker ACE 900 turbo

Nu är allt på plats.
Av: Affe

I

förra numret beskrev vi hur bygget
av denna speciella skoter utfördes
och det stod redan då klart att vissa
komponenter inte var riktigt lämpade
för sin uppgift. Först och främst var det
luftintaget som vi valde att montera under huven vilket är en snygg och lösning
då det gör att snöskotern ser ut som om
den vore 100% original. Stilren look,
stealth med andra ord då ingen kan ana
att du har närmare 200hk under huven
när inget fult luftfilter sticker ut. Det
finns egentligen bara ett problem med
att montera filtret dolt på en turboskoter, det fungerar inte! Med ett så kallat
”snorkel-kit” får motorn all den luft den
behöver och det är bästa sortens luft,
kall! Nästan ännu viktigare är att lössnöfiltret (mesh-tyget) inte värms upp inne
i motorutrymmet så det fungerar i stället för att frysa ihop till en snöboll. Ett
snorkel-kit är tyvärr helt nödvändigt om
man brukar sin eftermarknadsturbo i
lössnö och ett ”tillbehör” som ger den
största effektökningen man kan tänka
sig och man får därför vänja sig med det
något brutala utseendet. På Rickards
skoter kunde vi kapa ett hål i det lilla luftgallret just framför lyset och med några
60mm-böjar tillverka ett rör som placerade filterkorgen mellan de två lysena.
En mycket bra lösning sett till motoreffekt och driftsäkerhet och man får då
leva med ett lite högre insugsljud och att
obildade individer undrar varför man har
en skorsten mitt på huven. Då tekniska
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lösningar som fungerar alltid vinner över
de som inte gör det väljer vi den fungerande i detta fall.

Snorkeln sticker upp genom huven och förser turbon med kall,
ren luft. Snyggt? Kanske inte men ruskigt bra!

Nya variatorer, en kunglig
lösning
Redan under de första provturerna kändes det att variatorsystemet som BRP
utvecklat för originalmotorn inte riktigt
var med på noterna. I de flesta fall är
det inget problem att kalibrera om systemet så att det fungerar väl med dubbla
motoreffekten men i detta fall var det
inte så enkelt. Till primärvariatorn fanns
det inte vikter eller fjädrar att köpa som
var lämpliga för vårt behov och med de
tunga MCX-vikterna som vi fick tag på
blev fjädern på tok för mjuk med ett ingrepp på 2000rpm. Varken viktprofilen
eller grundkonstruktionen av primären
var lämplig för att användas i en lössnömaskin med över 180hk så en ny lösning
behövdes. Rickard fixade allt på en gång
när han valde att köpa den svensktillverkade BDY-variatorn i värsta utförandet
med ”billet-kors”. Den var en av de allra
första med 7,5:1 Rotax–kona och efter
ett samtal med tillverkaren valde vi att
köpa alla 5 fjädrar som finns till denna
samt ett set med Black Magic 88g vikter
för att ha något att börja med. Variatorbulten var ett litet problem då ACE900motorn har en ytterst grund gänga i konan men till slut fick vi tag på en 120mm
lång M14x1,5 insexbult med 12.9 kvalité

Alla fjädrar som BDY erbjuder till sin variator. Vi valde den gula som gav ett ingrepp på
3000rpm.

Variatorerna är monterade och det är snart dags för testkörning.

som efter svarvning fungerade perfekt.
Konans passform var exakt så bra som
den kunde vara och variatorn ser ut att
vara ytterst välbyggd. Sett till dess konstruktion, detaljkvalité och utförande
skulle jag vilja påstå att priset är riktigt
bra för denna variator och min enda fundering är varför den inte fanns på marknaden för ett antal år sedan? För ca 10
år sedan var Rotax 1200 en populär motor att turboladda och dessa behövde en
ny primär vid effekter över 200hk. Hade
BDY-variatorn funnits då så skulle den
sålts i lika stor mängd som det såldes
turbosatser till denna motor. För att verkligen få en fulländad setup köptes även
en ny sekundär från TEAM. Egentligen
kommer den från tävlingsskotern RS
som har denna standard och monteringen var busenkel då den passade direkt
på sekundäraxeln. Sidoförskjutningen
mättes in och nya distanser svarvades
och sedan var allt klart för testkörning. Vi
valde att börja med gul BDY-fjäder samt
en sekundärfjäder från en Polaris PRO
RMK. Växlingsvarvtalet var lite lågt så
med hjälp av formeln från Olav Aaen´s
Clutch Tuning Handbook slipade vi ner
vikterna från 87g till 80,5g. Nu stämde
allt förvånansvärt bra och motorn jobbar
på med önskvärda 7800rpm i samtliga
lastförhållanden och hastigheter. Skillnaden är nästan överväldigande jämfört
med original då skotern verkligen fungerar som en sportmaskin med denna
kombination av BDY samt TEAM variatorer. För att vara rättvis så var det inget
fel på standarddelarna men de var inte
lämpliga till denna maskin eftersom de
var konstruerade i första hand för ekonomisk körning. En Lynx BoonDocker är
inte en skoter man kör ekonomiskt med
så här passar det bättre med riktiga prestandaprylar. Primärviktens profil verkar
fungera mycket bra till denna kombination och under de inledande testerna
har inga tendenser till remproblem upptäckts. Nu ska Rickard fara på en längre
fjälltur med sin specialbyggda skoter
och då får vi se om allt fungerar lika bra
som det hittills verkar.

detta mått och i debatten om en sekundär ska ”flyta” eller vara stumt monterad
är min åsikt att det spelar ingen roll för
funktionen. Är man osäker om vilket mått
som gäller (hur man nu kan vara det?
det är mycket enkelt att se när remmen
sitter korrekt mellan skivorna) kan lösning vara att låta variatorn glida efter
axeln och själv hitta sitt läge. Som extra bonus blir den lätt att demontera vid
service då den inte rostar fast på axeln.
Att det skulle ge mindre remslitage eller andra fördelar jämfört med en korrekt
monterad fast sekundär tror jag faktiskt
inte på. Sedan är kalibrering av systemet på många sätt en smaksak. Tunga

vikter tillsammans med styv sekundärfjäder och låga helixvinklar eller lätta vikter
med mjuk sekundär samt högre vinklar,
vad är bäst? Inget man kan ge ett bra
svar på då personliga preferenser ibland
är helt avgörande. Samma sak gäller för
ingreppsvarvtal som en del vill ha riktigt
högt och andra föredrar så lågt som det
bara går. När det gäller turbomatade 4T
-maskiner så är min åsikt att man i första
hand ska undvika ett köra i regulatorn
(övervarv) och att man som andra mål
ska få så rak växlingskurva som möjligt
och att varvtalet ska ligga vid toppeffekt
men som sagt alltid under regulatorvarv.
Har man uppnått detta och back-shift

fungerar som man önskar är man nära
en bra inställning. Har man inte problem
med höga rem-temperaturer eller rena
remsprängningar så är man enligt mig
klar och kan koncentrera sig på att köra.
Naturligtvis går det att förbättra ett variatorsystem i det oändliga men risken är
att man missar ett par fina körtillfällen om
man bara skruvar i sin skoter. För som
min gamla arbetsgivare brukade säga:
”ingenting man gör kan bli för bra men
saker och ting kan ta för lång tid!”

Vikterna slipades ner till 80.4g, en tiondel mer än vad min matematiska beräkning gav då jag helt enkelt missade lite med att nolla
vågen korrekt. Resultatet när vi sedan körde blev dock hur lyckat som helst!

En liten fundering om
variatorer
och
dess
inställningar
Att skriva eller ens prata om variatorkalibrering kan vara ganska känsligt vilket
kan förvåna en oinvigd. Bara en sådan
ytterst enkel sak som sidoförskjutningen
mellan primär och sekundär kan vålla het
debatt då det är många som anser att
detta är rena raketforskningen. Jag ser
inget stort problem med att justera in

BDY-variatorn och den tunga Black Magic-vikten.
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Det perfekta släpet
Vi har alla olika krav på vår släpvagn. Just vår var
för kort och smal.

D

et där med att hitta den ultimata
vagnen är faktiskt inte det lätttaste och man tvingas i många
fall kompromissa när man väl hittar en
vagn, som ungefär passar ens behov.
Personligen behöver jag en vagn som
jag kan frakta fyra snöskotrar på utan att
behöva böka och backa på två av dom.
Samtidigt vill jag kunna ha möjligheten
att köra en bil på den när andan faller på.
Just det där med att få plats med
fyra långa maskiner är inte det lättaste.
Framförallt när man bara vill köra på och
av dom utan något krångel. Vi gör ett antal förarbevisutbildningar under vintern
vilket gör att jag hyr in en del maskiner
när det behövs och då måste hämta och
lämna dessa. Jag har redan en stor entreprenadvagn som mäter måtten 2 meter på bredden och 5 meter på längden.
Den är tippbar samtidigt som den också
har en stor fällbar ramp längst bak.
Tippbarheten tillsammans med rampen
gör att jag kan köra på vår sportbil på
vagnen utan problem, och ska jag köra
på skotrarna behöver jag bara fälla ner
rampen utan att tippa hela vagnen. Men
som sagt, den är lite för smal och lite för
kort för fyra snöskotrar.
Att bredda en vagn är faktiskt ganska

enkelt och kräver att du registreringsbesiktar vagnen så att vikter och mått motsvarar registreringsbevisets siffror. Mer
om besiktningen senare. Just nu är det
självaste breddningen som gäller.
Vi svetsade helt enkelt en yttre ram
runt den befintliga vagnen. En ram som
galvades och sedermera bultades fast i
vagnens sidor. Vi klädde sen ramen med
formplyfa och Superglides. Vi breddade totalt vagnen 30 centimeter och
förlängde den 0,5 centimeter i framkant.
Det hela toppades med fyra stycken
Superclamps så att vi slipper böka med
spännband varenda gång vi ska frakta
snöskotrar. Enkelt och smart. Superclamp-lösningen är i sig inte skrymmande
och hindrar inte på något sätt vårt behov
att emellanåt köra en bil på den här vagnen. Det är egentligen bara ett par öglor
som sticker upp och det hindrar ju inte
fraktandet av en bil på något sätt.
Med några dagars jobb, och runt
15,000 spänn förvandlade vi vår ganska bra vagn till någonting perfekt. Nu
återstår lite ledlampor och ett vettigt
skydd i framkant på vagnen som skyddar skotrarna mot det värsta snösprutet.
Vi får återkomma när detta är på gång.

Skönt att slippa allt dribbel med spännband. Super Clamp systemet kostar drygt 2000 spänn fram och 1300 bak, beroende på var man köper dessa. Oavsett så är det en bra uppfinning som spar tid och krångel och någonting som jag verkligen kan rekommendera.
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Håligheterna fylldes med den lite billigare formplyfan istället för en släpvagnsbotten eftersom vi i alla fall skruvade dit Superglides utanpå.
Skivan limmades och skruvades fast med försänkta skruvar.

9
dewinder
E 153
En breddande stålram tillverkades och bultades fast i släpvagnen efter det hela hade galvats. Ha i åtanke att en vagn bör registreringsbesiktas vid en sån här ombyggnad.

153 är en av de
dellerna i
ossover.

r det dags att beställa nu.
ssutom 4000:- i snowcash.
ör mer information.

Fräscha upp det gamla! Eller nya!
Det där med att göra din
snöskoter speciell och egen
“is the shit” nuförtiden.

Naturlig
tvis
program har vi gjort ett
om detta
på Snow
Rider-TV
. Det är
bara att
på www
gå in
.sno
kolla in d wrider.se för att
et.

D

et där med att dekala om sin
maskin är en trend som verkligen tagit fart och blivit populär.
Det finns idag flertalet aktörer på marknaden som både designar och trycker ut
kompletta dekalningssatser för just din
snöskoter. Hela processen från design
till själva monteringen har blivit riktigt enkelt i samma takt som behovet har ökat.
Det är klart man ska göra sin skoter så
personlig det bara går. Man vill ju gärna
skilja sig från mängden samtidigt som
det faktiskt är lite roligt att både designa
och dekala sin egen maskin. Vi har lärt
känna killarna på Arctic FX Graphix i
USA och fick hjälp med både idéer och
slutgiltig design, innan det några dagar
senare damp ner ett paket i brevlådan
med det färdiga delkalkitet till vår gamla
RMK 800 som nu fått nytt liv i och med
en rejäl renovering.
Det finns en hel del ”färdiga” designer
du kan välja mellan samtidigt som FX
Graphix egna designer kan skapa någonting helt unikt för just dig.
Oavsett vilken väg du väljer så kommer du bli lite sådär unik vi alla vill vara.
Du ska med andra ord bara surfa in på
www.arcticfxgraphics.com för att kolla
in hur just du kan bli lite hetare. Du kan
för övrigt ha en schyst konversation på
svenska, norska eller finska med detta
företag eftersom Tommi Viita jobbar där
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och behärskar dessa språk förutom
engelska.
Att beställa ett wrap-kit är det enkla.
Att montera skiten är det jag dragit mig
lite för. Jag är en sån person som aldrig skulle komma på tanken att montera
solfilm på min bil eftersom det alltid ser
ut som skit när jag är klar. Jag lämnar
alltid in bilen när det är dags för mörkare rutor. Tänker jag efter så kan jag
knappt klistra fast ett klistermärke utan
att det sitter snett och är bubbligt när
jag är klar.
Att wrappa in en hel skoter kändes
alltså helt övermäktigt innan jag ens
hade börjat. Skit samma, jag gör ett
försök. Jag rullade ut den enorma rullen
som var proppfull med måttskurna klistermärken som ska monteras på ett visst
sätt. I brist på plats rullade jag bara ut
halva rullen. Det var ett jäkla pusslande
innan jag listade ut vilket klistermärke
som skulle sitta på ett visst ställe. Det var
ett detektivarbete, men det hela gav sig
själv lite och så blev det ju lättare ju mer
klisterlappar man fick dit. Själva plasten
är extremt vidhäftande, men samtidigt
förlåtande då den går att riva av om man
fått dit den snett eller om man lyckats
bubbla till det hela lite väl mycket. Efter
lite knåpande och klistrande var det hela
riktigt roligt. Resultatet blev riktigt bra
samtidigt som de lite skamfilade och

lagade kåporna helt plötsligt såg riktigt
fina ut. Till slut var jag i andra ändan på
rullen och där hittade jag en ritning var
alla bitarna skulle sitta. Hmm. Ja nu har
man lärt sig något nytt i alla fall.
Det tog ungefär två timmar för mig
att montera allting och resultatet blev
över förväntan. Priset för ett kit varierar
beroende på hur mycket du vill wrappa
och vilken design du vill ha. För enkelhetens skull är det bäst du besöker www.
arcticfxgraphics.com för att själv knåpa
ihop ett kit. Lycka till med klistringen.
Mer information på :

www.arcticfxgraphics.com

Det var bara att bita ihop och försöka lista ut var varje klisterlapp skulle sitta. Det
hela gav sig själv efter ett tag.

Har man korvfingrar så kan en skalpell vara ett bra redskap för att pilla loss klistermärkena.

En trött gammal krigare som sett sina bästa dagar rent utseendemässigt skulle må bra
av lite nya kläder.

Med Volbeat i lurarna och ett varm och ljust garage så blir denna wrapparkväll riktigt
trevlig.
Skjut mig snälla. Tänka sig. Längst in på rullen fanns det en karta med klara besked
om vilket klistermärke som ska sitta var någonstans.

En värmepistol är utan tvekan riktigt bra att ha till hands när det ska klistras. Jag värmde alla klistermärken under monteringen och avslutade med en omgång till innan jag
var nöjd. Lite värme gör att klistermärkena smiter åt lite bättre runt popnitar med mera.

Vi rekommenderar att ha en skalpell och en skrapa beredd innan du börjar.

Sådärja, inte illa. Resultatet blev så enormt mycket bättre än vad jag vågat hoppas på.
Jag lät maskinen stå inne ett dygn efter monteringen så att klistret skulle härda. Jag
vet inte riktigt om det är nödvändigt, men jag tyckte det kändes som en bra idé.
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Arctic Cat fabriken

Att få besöka själva hjärtat hos en tillverkare i
form av fabriken, är alltid helt fantastiskt!

F

å platser är så mytomspunna
som just fabriksområdet hos en
tillverkare. Då vi var i USA i höstas passade vi på att ta en alldeles egen
roadtrip där vi besökte en del landmärken i form av för oss snöskoterfantaster
kända platser. Arctic Cats fabrik där
man tillverkar både ATV, side by sides
och snöskotrar i Thief River Falls är helt
klart ett av de ställen som jag vill besöka innan jag hänger upp hjälmen för
gott. Eftersom jag har goda kontakter
i detta företag så mailade vi helt enkelt
Troy Halvorsen som är ansvarig för snöskotrarna på den här fabriken.
I vanlig ordning så råder det fotoförbud på fabriken men under viss övervakning tilläts jag fota en del saker i alla fall
för att dela med mig av innandömet här.
Arctic Cat är tillverkaren som idag gör
snöskotrar, ATV och UTV. Alla dessa
fordon tillverkas här i Thief River Falls
och är väl knappast mer made in USA
än så här.
Även vissa Yamaha-modeller plockas
ihop i dessa lokaler, men det är någonting som vi viskar lite i mungipan om.

Enormt företag
Här jobbar det cirka 1100 människor
och totalt är det drygt 1400 anställda i
hela företaget. Idag är det Textron som
äger Arctic Cat. Detta enorma bolag
äger även andra tillverkningsbolag som
exempelvis Bell helikopter, Cessna flygplan och massor av andra bolag. Textron
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Det är inte alla dagar man får hänga med fabrikschefen Troy Halvorsen över en Alpha
One och snacka skit.

är enormt och Arctic Cat är ett av många
bolag i denna koncern som omsätter
miljarder dollar. Textron har faktiskt varit ägare till Polaris i slutet av sextiotalet
som ett litet onödigt vetande.
Från maj till december tillverkar man
snöskotrar här i Thief River Falls och
samtidigt gör man ATV:er här året runt.
Man plockar ihop cirka 250 snöskotrar
per dag om allt går som det ska.

En rundtur
Viss tillverkning sker här även om man
mest monterar ihop maskinerna här, vilket sker i en rask takt. Som ni kanske vet
så är snöskotern ett fordon som tillverkas i liten skala eftersom man, hör och
häpna, behöver snö för att köra. ATV:er
och side by side däremot tillverkas i
större skala vilket ter sig ganska naturligt
eftersom det är ett fordon som används
över hela världen. Thief River Falls ligger i Minnesota där vi som svenskar och
norskar har många släktingar, vilket i sin
tur gör att en hel hög som jobbar här heter Erikson, Larson och så vidare. Här
bor det cirka 10,000 personer vilket gör
att många av dom jobbar på Arctic Cat
fabriken.
Gör som vi. Bege dig hit och få dig en
rundtur du också.

Wild Cat XX är mer en Trophy Truck än en sedvanlig side by side. Den var fet och kostar säkert fläsk och lite till.

Nostalgin flödar och man är stolt över sitt arv på den här fabriken. Här hängde det en
del av de huvar man tillverkat genom åren.

Även om just vi fick en vip-visning runt
fabriken så går det att komma in här
som besökare och följa med den dagliga turen.

Precis. Fotoförbud som vanligt, men vi
frågade snällt och fick i alla fall fota väl
valda objekt i fabriken.

Här tillverkar man ju fyrhjuliga fordon också. Inte bara åt sig själv som synes.

Det är inte alla dagar Arctic Cat får besök av oss på SnowRider. Troligen var det extra
städat när vi skulle komma.

Bengan och Simon Westerlund var före oss på gästlistan den här dagen. Fint folk de
där Westerlundarna tydligen.
Dagen till ära valde vi att komma obeväpnade. Och tur var väl det.

Vi drog i lite kontakter och fick en trevlig visning på Arctic Cats fabrik i Thief River Falls
en dag i höstas.

När vi var på besök så tillverkade man
Alpha One-maskiner för den svenska
marknaden. Man var ganska sugen på
att kasta in ett meddelande till den som
packade upp den i Sverige.
vart man än vänder sig i Thief River Falls blir man påmind om att den här delstaten var
slutmålet för många svenskar och norskar i slutet av artonhundra samt början av nittonhundratalet. Vi blev glatt emottagna av byborna när vi åt lunch och hade det riktigt
trevligt här.

När man trodde att man var speciell och den enda skandinaven på bygget mötte vi ett
helt gäng av VIP-norskar som fick en finare tour än oss. Satan också. Norskarna har
fan allt. Oljan, Northug, Fleksnes och VIP-visningar på Arctic Cat-fabriken. Inte undra
på att de är så glada hela tiden. Det här är i alla fall ett gäng Arctic Cat-handlare från
vårt grannland Norge. Trevligt att träffas.
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Boondocker by Chris goes Radien
säsong två!

Bildtexter Boondocker By Chris 2019
Foto: Christoffer Rossi / Chris Broman

F

örra säsongen fick vi stifta bekantskap med den glade finlandssvensken Christian ”Chris”
Broman och hans häftiga Boondockerbygge. Nu är ”Boondocker by Chris”
tillbaka med 2019 års version. Och det
vågar vi lugnt påstå är den bästa hittills!

Uppgraderingar istället för
uppdateringar
Till årets säsong har Chris valt att
bygga vidare på fjolårsmaskinen istället
för ett komplett nybygge. Men tro för
den sakens skull inte att han legat på latsidan. Tvärtom, det har hänt en hel del
sedan förra upplagan.
Till att börja med tog Chris och byggde i ordning en egen CNC-fräs för att
kunna tillverka delar själv. Bara där hör
ni vilken nivå detta är på.
Nu var det såklart inte det enklaste
och tog en del tid att få till, men skarp
användning till bland annat front- och
lyftbåge blev det till sist.
På själva maskinen har sedan detta
hänt i något sammanfattande form:
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• Komplett omlackering (allt är demonterat och pulverlackat) från svart till rött
av chassi, tunnel, boggi och ”bulkhead”
• Ny uppsättning Öhlinsstötdämpare
runt om
• Ny framvagn från Skinz,
• Nya egentillverkade fotsteg med
CNC-frästa grepp-plattor
• Nytt framflyttningskitt för styrstången
från Skinz
• Nytt dynöverdrag som modifierats av
Hanngrens Sadelmakeri
• Nytt specialbeställt dekalkitt från
Wrappington
• Ny frontbåge och lyftbåge bak, egentillverkade
• Nytt justerbart och uppvärmt bromshandtag från Skinz
• Nya specialtillverkade boggihjul, vändhjul (10”) och offsetaxel från Xlimit
• Omlackat bromsok med röda banjoskruvar och omlackat styre med CNCtillverkad bromsoljebehållare från TKI
• Variatorkitt från Ride DRT
• Ombyggd frontkåpa för få plats med
Hotpot på avgaspipan
• Nya röda ”snakeskins” som skydd på
elkablage och kylarslangar
• Egentillverkad billet-stoppknapp

Som ni ser är det inte lite trots att
det”bara” är frågan om uppdateringar.
För att återigen nämna nivån detta är
gjort på så har Chris bland annat polerat
rostfria skruvar för att få rätt monteringsfinish på bland annat fotsteg med grepp,
pyramidstag och bakre lyftbåge. Det är
att tänka på detaljerna det.
Denna uppdatering av Boondockern
hade inte varit möjligt utan att Chris fått
en del hjälp och därför vill han tacka följande:

och Cubic i Mora på skoterns dag under
sista helgen i oktober. Om ni inte nöjer
er med att dregla över bilderna här i reportaget utan också vill skåda skapelsen
live så gör ni säkrast att hålla er i Sälenområdet. Det är nämligen där Chris
spenderar större delen av tiden på skoterdynan. Annars finns det också mycket att titta och läsa på om Chris byggen
på hans facebooksida, www.facebook.
com/Lynx.Boondocker.By.Chris, samt
på instagram (@chris6000).

• Andreas och Kevin på Ljungbergs
• Peter och Janne på Combine
• Peter på Halvarssons
• Patrik på Pulverteknik i Kungälv
• Patrik på Wrappington
• Hans på Xlimit
• Killarna på Revelj Racing
• DBC Sweden
• Trond på Ride DRT
• Mikael på Hanngrens
• Min fru samt Christoffer för hjälp
med fotografering
Chris har hunnit visa upp sitt bygge
både på Ljungbergs Motor AB i Sveg

Elkablage och slangar har fått skydd i
form av ”Snakeskins” i Lynxröd-färg

Den nya egentillverkade bakbågen sitter på plats

10” vändhjul i aluminium från Xlimit.
Lägg märke till ”CHRIS6000” på ekern,
snyggt!

Egentillverkade fotsteg med omlackat
bromsok

Den nya framvagnen från Skinz sitter
på plats

Maskinen har rivits och lackats, återmontering pågår.

Mycket snyggt bromshandtag med värme (!) från Skinz. Här ser vi också CNC-bromsbehållaren från TKI

En ny CNC-fräst del till frontbåge under tillverkning

Klart man ska ha en egen CNC-fräs när man modifierar snöskoter!

Chris Broman sparar inte på
något i sina byggen.
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Där ser du!
Clip-in glasögon för goggles som har det
bredaste synfältet på marknaden.
Av: Mattias Klockar

Y

ouZee är den perfekta lösningen
för dig som inte kan ha linser utan
behöver glasögon under dina
goggles när du åker skidor, snowboard,
snöskoter, enduro, motocross, ATV,
downhill eller spelar paintball. Clip-in
glasögonen slipas efter dina behov med
rätt styrka. Du går in till din optiker och
gör en synundersökning för att få reda
på vad du behöver för styrka, sen är
det bara att beställa på hemsidan www.
youzee.se

problemet. Hon kom i kontakt med YouZee och var snabbt ute på skotercrossbanan igen. Leveranstiden är normalt
2-4 dagar inom Sverige. 7-10 dagar till
Europa och resten av världen. Gå in på
www.youzee.se för mer information, har
du frågor så mailar du order@youzee.se

Vi kan alla enas om att man ser ut som en pluggis i dessa brillor då man inte direkt
höjer raggningsfaktorn med dessa. Men. De fungerar och det känns kanske som det
viktigaste.

Unik design
Passar alla goggles-modeller, man har
testat POC, 509, Scott, Smith, Bollé,
Bliz, Gotti, Oakley, DrZipe m.fl. För
paintball har de testats i Push, JT, Grills
och VIO. YouZee clip-in glasögonen är
stabila och flexibla, tack vare den smarta
inklämningsmekanismen monterar du
dem i dina gogglar på bara några sekunder. Den unika OctaLock designen med
åtta fästpunkter ger dig en flexibel clip-in
som passar perfekt i alla goggles, även
under de mest extrema förhållandena.

Bra lösning
Idén för YouZee clip-in började gro på
en mässa för optiker under 2015. I en
glasmonter låg en underlig plastbit med
slipade glas. Grundarna av YouZee, optikerna Janne och Peder Larsson, insåg
att den lilla plastbiten hade potential
och förstod att den kunde bli lösningen
för många glasögonbärare som har
problem med att använda goggles. De
köpte in några exemplar och snart insåg
de att det fanns en del problem med
produkten, främst med passformen för
clipet i goggles.

Elvira Lindh hade stora problem och var
nära att sluta köra skotercross innan hon
hittade rätt. Att tejpa fast sina vanliga
glasögon i ansiktet innanför sina goggles
fungerade inte så bra, med YouZee kan
Elvira köra obehindrat igen.

Med ett enkelt handgrepp klickar du i dina youzee-brillor i dina befintliga goggles.

Färdig produkt
Utvecklingen skedde genom att väldigt
många versioner blivit tillverkade i en
3D-skrivare, testade, förbättrade och
finslipade. Nu har man en färdig produkt
som fungerar väldigt bra för de som behöver glasögon under goggles. Ett bra
exempel är Elvira Lindh som var på väg
att sluta köra skotercross pågrund av
att hon inte kan ha linser innanför sina
goggles och hittade ingen lösning på
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Den unika OctaLock designen med åtta fästpunkter ger dig en flexibel clip-in som passar perfekt i alla goggles, även under de mest
extrema förhållandena.

En ny svensk uppfinning

SÄKRA KÅPAN

NYHET
!

från att falla igen

Nu öve
n för
Jaxalslä
pvagna
r

SpringSecure© är en säkerhetsspärr som fästs på släpvagnskåpan och är den extra arm som hindrar kåpan att
falla igen om vagnens egna dämpare ger vika. Hitta återförsäljare eller köp spärren på springsecure.com

Skoterforum ii
Skoterforum
Bräcke
Bräcke

Få SpringSecure© monterad
direkt vid leverans vid köp
av kåpvagn hos:

JÄMTKROGEN DEN 16/11, KL 10.00 - 15.00
JÄMTKROGEN DEN 16/11, KL 10.00 - 15.00

Sveriges Snˇskoterˇkares Centralorganisation, SSCO, har valt att lˇgga ˇrets skoterforum i Brˇcke.
Sveriges Snˇskoterˇkares Centralorganisation, SSCO, har valt att lˇgga ˇrets skoterforum i Brˇcke.
SSCO-Vˇrnar skoterˇkarna.
Vi hˇller till pˇ Jˇmtkrogen.
SSCO-Vˇrnar skoterˇkarna.
Vi hˇller till pˇ Jˇmtkrogen.
Program
SSCO-Fˇrsvarar skoterˇkning.
Program
SSCO-Fˇrsvarar skoterˇkning.
Frˇn 10.00 visas ˇrets nyheter frˇn de flesta skoterfabrikat. Detta sker naturligtvis utomhus.
SSCO-Gˇr din rˇst hˇrd.
Dessutom
en del
tillbehˇr
m.m.
Detdehar
nogskoterfabrikat.
slunkit med en Detta
och annan
Frˇn
10.00 visas
ˇrets
nyheter
frˇn
flesta
sker fyrhjuling
naturligtvisocksˇ.
utomhus.
SSCO-Gˇr din rˇst hˇrd.
Dessutom
en del tillbehˇr
m.m. allehanda
Det har nogintressanta
slunkit medskoterfrˇgor
en och annan
fyrhjuling
ocksˇ.
SSCO-Fˇr din skull.
I konferenslokalen
avhandlas
som,
betalleder,
fˇrarbevis, regler och
bestˇmmelser m.m.
SSCO-Fˇr din skull.
I konferenslokalen
avhandlas allehanda intressanta skoterfrˇgor som, betalleder, fˇrarbevis, regler och
bestˇmmelser m.m.
Mot kvˇllen ˇr puben ˇppen, med after skoter-band, som spelar live.
Mot kvˇllen ˇr puben ˇppen, med after skoter-band, som spelar live.
Fri entrˇ.
Fri entrˇ.
Välkomna!
Välkomna!

Hitta mer information på springsecure.com
Annons_springsecure_aftonbladet.indd 1

2019-01-31 09:37

MP XE 600 Transporter
Store
Yamaha
Verkstad
hyrning
Skoterut
fari
Skotersa

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

www.leonarden.se / 0280-260 65

Ski-Doo Elite

Vår dröm är Jan-Erik Söderqvist verklighet

S

nöskotrar kommer och går och
det kommer nyheter hela tiden.
Men vissa maskiner sätter sig
på tvären i minnesbanken och man liksom glömmer dom aldrig. Yamaha SRX
700, Thundercat 1000 och Polaris Edge
är några av dom. Sen har vi den heliga
gralen, maskinen man skulle haft råd att
köpa när det begav sig, Ski-Doo Elite.
Den här tvåsitsiga skapelsen får de flesta att vrida på huvudet i förundran och
avundsjuka. En sån här rattstyrd dubbelbandare av side by side typ skulle alla
ha eftersom det här är skoteråkning på
en helt annan nivå än vad du någonsin
kan drömma om. Här sitter du bredvid
din skoterpartner. Gärna med armbågen
vilande på dörrbladet när du i maklig fart
cruisar runt på fjället, sjön eller skoterleden. Hela den här konstiga makapären
kan se ut som en ickefungerande gimmick, men det kunde inte vara mer fel
och väldigt långt från sanningen. En
Ski-Doo Elite är extremt bra ihopsatt
och i allra högsta grad en väl genomtänkt och fungerande snöskoter som
verkligen bjuder på viss prestanda, bra
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komfort och tillförlitlighet. Du sitter rejält
skyddad innanför karossen och den väl
tilltagna störtburen. Den här maskinen
hör hemma på den fina leden, fjället eller sjön, det råder det ingen tvekan om.
Men där är den kung, och jag lovar dig
att du skulle vilja ha en.
Eliten har funnits lite till och från under sjuttiotalet men tillverkades aldrig
i några stora mängder. 2004 kom modellen tillbaka. Naturligtvis i en helt ny
skepnad utan några som helst likheter med originalet förutom namnet då.
Den här gången hade Eliten en biffig
1494-kubiks fyrtaktsmotor från en SeaDoo vattenjet-båt vilket gav maskinen
bra med kraft och en trevlig gång. Redan året därpå la man ner tillverkningen
av den här modellen. Kanske för gott?
Varför såldes det då inga stora mängder
av Ski-Doos Elite? Priset kan ha varit en
bidragande orsak eftersom man ville ha
närmare 25,000 dollar för den i staterna.
En av få lyckligt utvalda i denna värld
som faktiskt äger en Elite från 2004 är

Jan-Erik Söderqvist som för oss vanliga
människor är känd som mannen bakom
Ski-Doo Lynx-hallen i Idre. Företaget
som idag drivs av dottern Louise Söderqvist med mannen Jimmy Sahlqvist. JanErik hade den goda smaken att slanta
upp dryga 235 000 2004 samtidigt som
han låtit bli att sälja den under de dryga
femton år han nu ägt den. Däremot har
han använt den flitigt eftersom den nu
har gått dryga 38 mil. Alltså ett snitt på
2,5 mil om året. Den här maskinen får
betraktas som ny och jag fick tillbaka
samma känsla i Idre under provkörningen i vintras som jag hade i McCall 2004
när jag körde den på pressvisningen där.
Jag är mer än avundsjuk på Jan-Erik
och skulle gärna ha en sån här själv. Vet
ni om någon som har en och vill sälja
den till mig så får ni gärna höra av er till
mig. Under tiden ska jag ägna all min tid
att vara avundsjuk på Jan-Erik och hans
superfina Elite.

Här sitter det två stycken SC-10 boggis
monterade bredvid varandra. Hela konstruktionen är perfekt utförd och den här
maskinen fungerar utmärkt.

Det sitter en biffig fyrcylindrig 1494 kubiks jetbåtsmotor från Rotax under huven här.

Backväxel med tillhörande handbroms för svenska reglers skull.

Här gasar och bromsar du med händerna vilket fungerar utmärkt. Något för den handikappade kanske?

Det finns ett tak att montera om man nu skulle vilja ha det.

Den här modellen tillverkades under 2004 och är riktigt ovanlig idag eftersom det såldes ett begränsat antal maskiner.

Vill du synas så vet jag ett bra recept för det. Det är bara att inhandla ett stycke SkiDoo Elite om du nu skulle råka hitta en som är till salu.

Jan-Erik Söderqvist är en av få utvalda som idag är stolt ägare av en Ski-Doo Elite.
Idag har maskinen gått hela 38 mil.
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Snow Moto Racing Freedom
Sugen på action!

A

ctionspel i alla genrer är mer
omtyckta och populärare än någonsin. Vi på SnowRiders redaktion har alltid gillat att spela alla slags
data- och tv-spel genom tiderna och har
faktiskt saknat ett riktigt snöskoterspel.
Umeåbaserade Zordix har släppt
Snow Moto Racing Freedom för ett tag
sedan, för att mätta oss som också vill
köra snöskoter i soffan.
Det finns massor av olika spel för alla
åldrar och vissa har tagit det realistiska
spåret medan andra tillverkare har valt
att fritt tolka spelets handling, realitet
och känsla. Snow Moto Racing Freedom är helt klart det senare och har
istället för verklighet öppnat upp för en
fantasifull tolkning av skotercross, freestyle och freeride. För oss vuxna känns
spelet lite overkligt och körkänslan är
också den inte den bästa. För de yngre
öppnar däremot spelet upp möjligheter
till fantasifulla trix och täta race. Efter att
våra och grannskapets ungar fått spela
det här tills ögon och öron blött klart så
har vi kommit fram till att spelet passar
bäst för barn mellan 3-9 år och att de
verkligen gillade detta. Vi vuxna som gillar mer realistiska spel ser en viss nöjesfaktor i detta, men att det inte är ett
spel att bränna bort vår ålderdom på. Vi
väntar dock på fler spel från Zordix då vi
uppskattar deras arbete och inriktning.
Idag hittar du spelet till Playstation
4™, PC, och Nintendo Switch™.

Här har du ett spel för de yngre där de
kan öva upp sina färdigheter i skotercross, freestyle och freeride innan de
fyller 16 år.
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HAR SKOTERN SKURIT?
Tel: 036-13 40 96
GRATIS FRAKT TILL OSS VIA HEMSIDAN!
WWW.BLIXTENSRACING.SE

NIKASIL® CYLINDER REPERARTIONER
SNABBT OCH ENKELT

FÖRE
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Gör som 9473 skoteråkare.
Följ oss på:

2018-02-05 13:56

Tagga dina foton med #snowridermagazine för
chans till piblicering i våra medier.

EFTER

Gör som 21058 skoteråkare.
Följ oss på:

läs alla gamla nummer

på snowrider,se
helt gratis

RPM Service AB
Vi utrustar bilverkstäder
med all tung utrustning
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• Lyftar • Däckmaskiner
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Nytt
& Begagnat Verkstad
• Hjulinställare • Kompressorer

0684-294 50

www.skoterochmotor.se
• Oljeutrustning • Avgasutsug

motorfritid.com

0680-220 23 070-314 20 66

DÄCKOMLÄGGARE

Kompakt och tar liten plats
i verkstaden, klarar av
buss- och lastbilsdäck
samt Super singel däck.
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SUPER utrustning
SINGLE för verkstäder:
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Vi ligger på Europas
STÖRSTA reservdelslager!
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För
mer information,
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• Avgasutsug
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Butik/ Reservdelar: 0951 - 773 45

ET
INAL
G
I
R
O
LET
OKSLET
ASvensktillverkade
IGIN
3RKIGRINA
R
h
O
c
O
oS
S
Svensktillverkade
www.yngvessonsmaskin.se
ROKSvensktillverkade
R2OK
h 3 Kwww.tr-skoteromek.se
h3K
c
c
o
o
2
2
ALET

Isrivare
Isrivare
Isrivare
www.tr-skoteromek.se
www.tr-skoteromek.se
h3
2 oc

Nytt program
varje fredag!

IGIN

Isrivare
www.tr-skoteromek.se

R
KS O

KRO

Vi samarbetar med
DÄCKOMLÄGGARE

RAVAGLIOLI,
& AIRCENTER
Kompakt
och tar litenFILCAR
plats
i verkstaden, klarar av
buss- och lastbilsdäck
RPM
samt Super singel
däck.Service AB
42, 141 46 Huddinge
Finns förDalhemsvägen
montering
i servicebuss.
08-711 18 90, www.rpmservice.se

59.900:-

Svensktillverkade

Kompletta isrivarsatser till
Kompletta
Kompletta
Yamaha,isrivarsatser
Ski-Doo,
Lynxtill&isrivarsatser
Arctic
Kompletta
isrivarsatser
till Cat. till
Yamaha,
Ski-Doo,
Lynx & Arctic
Cat.& Arctic Cat.
Yamaha,
Yamaha, Ski-Doo,
Lynx
&Ski-Doo,
Arctic
Cat.Lynx
Vi utför rengöring
spridare
till Bombardier
-vattenskoter
& båtmotorer
Vi utföravrengöring
av spridare
till Bombardierskoter
skoter -vattenskoter
& båtmotorer

Gör som ca
9473 andra
följ oss på

PAKET
PR
74 50 IS
0:-

TR av
Skoter
Mek
AB
Vi utför rengöring av spridare
Bombardier
skoter till
-vattenskoter
&skoter
båtmotorer
Vi TR
utför till
rengöring
spridare
Bombardier
-vattenskoter & båtmotorer
Skoter
Mek
AB

23.500:-

www.tr-skoteromek.se

Läs mer om våra isrivare och spridarrengöring på vår hemsida
support@tr-skoteromek.se
TR Läs
Skoter
Mek AB Mek AB
TR Skoter
mer om våra isrivare och spridarrengöring på vår hemsida
www.tr-skoteromek.se

www.tr-skoteromek.se

www.tr-skoteromek.se

Läs mer om våra isrivareLäsochmerspridarrengöring
vårspridarrengöring
hemsida
om våra isrivarepåoch
på vår hemsida

SUPER SINGLE

För mer information, besök

www.ravaglioli.it
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