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Då var ännu en säsong till ända och vi börjar närma oss 25 år i branschen. Inte illa måste jag säga eftersom 
det känns som igår som vi satt med mössan i handen hos SNÖFO (Snöfordonsleverantörernas förening) 
och blev utskällda efter noter för att vi hade hoppande snöskotrar i tidningen. Våra konkurrenter var inte sena 

med att också de ställa sig bakom och peka fi nger åt våra fasoner. Att vi kunde hålla på så oansvarigt som att ha en 
snöskoter med skidorna i luften på omslaget av den första SnowRider-tidningen var ju ofattbart. SNÖFO var rädda 
för att snöskotern skulle förbjudas på grund av detta, våra konkurrenter i branschen var rädda för att vi skulle sälja 
tidningar. Resten är historia. 

Det har varit en omvälvande resa och vi har varit med på tåget sen vi startade Sveriges första snöskoterhemsida till, 
digitalt tryck och bilder, Facebook, Instagram och allt annat marknaden kräver. Trots att det nu är drygt 25 år sedan 
det hette att hemsidorna skulle ta över tidningshandeln så säljer vi lika mycket tidningar nu som för 10 år sedan vilket 
är kul. Det är kul med tidningar och även om vi ser att de allra yngsta inte anammat pappersprylen så fi nns det fort-
farande kvar en stark köpgrupp som vill ha SnowRider Magazine. Grymt mycket tack till er som hittar oss i kiosken 
eller är prenumeranter. 

Skitvinter
Den här vintern har varit skit kort och gott. Visst har det funnits och fi nns snö i stora delar av norraste sverige, men 
inte överallt vilket varit förödande för många i branschen. Denna skitvinter tillsammans med generalagenternas krav på 
ständig ökning av nyförsäljningen gör att det just nu fi nns ett berg av osålda maskiner som måste pressas ut samtidigt 
som nästa års försäljning också ska öka. Hur man kommer få ihop ekvationen är ett mysterium och jag tror att många 
handlare har det kämpigt just nu. Jag lider med dessa och hoppas på ett snörikt Sverige ända till juni. Oavsett väder 
och vind så känns dagens försäljningsstrategier som en korvstoppning utan dess like och att fi nansiering på fi nansie-
ring eldar på en bransch som kanske skulle mått lite bättre av att minska ett par år. Jag är ingen ekonomisk strateg jag 
bara förmedlar en känsla som jag har. Det känns inte helt sunt som det är idag i alla fall. Skoterhandlarna i Sverige idag 
har en hård press på sig att leverera och nå upp till högt ställda försäljningsmål som generalagenterna ställer och jag 
är inte avundsjuk. En skoterhandlare idag är extremt tålig och duktig, det ska ni veta. En skoterhandlare idag har inte 
världens bästa marginal för att tjäna de pengar han hade behövt för att möta upp den ekonomiska risken som tas och 
arbetsinsatsen som ges. En stor applåd alltså till alla skoterhandlare som håller i år efter år. 

Vi kör på
Årets snöbrist har gett oss en massa merjobb då det gäller att hitta snö och jag önskar verkligen att Greta kunde ge 
sig så att snön kommer tillbaka i vanlig ordning. Eller Greta förresten det kanske bara är vädret som spelar oss ett 
spratt. Ingen vet väl egentligen vad det är som händer. Alla verkar vara så säkra på att det antingen är den globala 
uppvärmningen medan andra säger att det är en naturlig cykel som följs och att det helt enkelt kan bli lite dåliga vintrar. 
Som lite grädde på moset så har tydligen alla Coronavirus också, så nu spelar det snart ingen roll om det snöar eller 
ej. Men skit i det. Våren är här och en ny Moto GP säsong med den och jag har på känn att Rossi kommer att vinna 
allt som går att vinna i år. Vår säsong är långt ifrån klar och vi kör vår SnowRider TV ett tag till och mottagandet i år har 
varit enormt bra. Tack för att ni tittar på oss och tack för alla trevliga och snälla mail. En sak till. 

Gå in på Youtube och prenumerera på SnowRider TV. Gå in på Facebook och gilla oss. Instagram likaså. Vi är för 
övrigt snart 20,000 stycken på Instagram. Grymt. Vi hörs nästa säsong. Tjofl öjt. 
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CanonBallRun 2019 

SnowRider Weekend

FÖRARBEVIS
Ta förarbevis för snöskoter 
med SnowRider
För att boka din plats och kolla 
surfa in på:
www.snowrider.se

Mer info kommer

LOFSDALEN 
Bokas på Lofsdalens lägergård

Januari -25 

alltid v 5

DALARN
MOR
VIK

Du missar väl inte SnowRider TV säsong 

nummer 3.  Följ oss på Facebook, 

Youtube och Instagram så du inte missar 

något! Nytt program varje fredag.
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CanonBallRun 2021 

SnowRider OUTLAWs

TA FÖRARBEVIS HOS OSS
Ta förarbevis för snöskoter med SnowRider

För att boka din plats och kolla 
surfa in på: www.snowrider.se

LÄS MER PÅ SID 48

Januari -23 2021

Åter nästa säsong

 Följ oss på Facebook, Youtube och 

Instagram så du inte missar något!

Nytt program varje fredag

ANMÄLAN ÄR ÖPPEN18/4
SnowRider HillCross 2020
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W W W. P O L A R I S S V E R I G E . C O M

P L AT F O R M

NEW

Snowcheck gäller inte Indy 120, RMK EVO ES, 

550 Indy LXT Northstar Edition, 600 Voyageur 

144, 800 Titan SP, 550 Voyageur 155 och 600 R.   

TA KONTAKT FÖR MER INFORMATION!

BYGG DIN EGEN POLARIS SNÖSKOTER
ANPASSAD FÖR DIG OCH DINA BEHOV.
Genom vårt unika verktyg kan du nu 
bygga din egen drömskoter.

Verktyget ger dig möjl igheten att 
väl ja mellan ol ika färger,  styren och 
mattor mm, bara fantasin sätter 
gränser. 

Inte nog med det!  Bestäl ler  du innan 
den 15 april  ger vi  dig en Snowcheck 
värd 10 000 kr. 

Du får i  denna period också t i l lgång 
ti l l  Snowcheck Exclusive modellerna!
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Genom vårt unika verktyg kan du nu 
bygga din egen drömskoter.

Verktyget ger dig möjl igheten att 
väl ja mellan ol ika färger,  styren och 
mattor mm, bara fantasin sätter 
gränser. 
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WWW.POLARISSVERIGE.COM

PLATFORM

NEW

Snowcheck gäller inte Indy 120, RMK EVO ES, 

550 Indy LXT Northstar Edition, 600 Voyageur 

144, 800 Titan SP, 550 Voyageur 155 och 600 R.   

TA KONTAKT FÖR MER INFORMATION!

BYGG DIN EGEN POLARIS SNÖSKOTER
ANPASSAD FÖR DIG OCH DINA BEHOV.
Genom vårt unika verktyg kan du nu 
bygga din egen drömskoter.

Verktyget ger dig möjligheten att 
välja mellan olika färger, styren och 
mattor mm, bara fantasin sätter 
gränser. 

Inte nog med det! Beställer du innan 
den 15 april ger vi dig en Snowcheck 
värd 10 000 kr. 

Du får i denna period också tillgång 
till Snowcheck Exclusive modellerna!
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Över 65 års erfarenhet av snöskotertillverkning har gett oss stort förtroende när det gäller kvaliteten 

på våra produkter och naturligtvis gynnas du som kund. När du köper en snöskoter från Polaris med 

allt vad det innebär, får du också tryggheten med en generös fem års garanti.

Det kan vi ge dig eftersom vi är 100% trygga med kvalitén och hållbarheten på våra snöskotrar. Den 

utökade garantin ger dig längre säkerhet som kund och dessutom ett högre andrahandsvärde på 

din snöskoter.  Ännu ett starkt argument att välja en snöskoter från Polaris.

PÅ POLARIS ÄR VI TRYGGA MED KVALITETEN PÅ VÅRA PRODUKTER, 
SÅ TRYGGA ATT VI NU ERBJUDER MARKNADENS BÄSTA GARANTI. 
2021-MODELLERNA KOMMER MED FEM ÅRS GARANTI, OAVSETT OM 
DU FÖREDRAR RMK, SWITCHBACK, INDY, VOYAGEUR ELLER TITAN.*

TA  K O N TA K T  F Ö R  M E R  I N F O R M AT I O N

W W W. P O L A R I S S V E R I G E . C O M

*Gäller inte Indy 120 och 600 R.



Vi blir alltid riktigt glada när någon 
tänkt lite utanför boxen och för-
fi nat någonting som redan fi nns 

på marknaden. Skoterpulkan i dess 
nuvarande form är ingen direkt nyhet, 
Därför blev vi riktigt glada när Mikael 
Andersson kom förbi och visade oss sin 
nya Panorama-Pulka som sätter en ny 
standard i pulkbranschen. Panorama-
Pulkan är made in Söderbärke och är 
stor och rymlig samtidigt, som namnet 
avslöjar, öppnar den upp vyerna och gör 
att man numera ser allting som händer 
utanför. Panorama-Pulkan har ett chassi 
av aluminium och en hel bakvägg klädd 
i samma material. Resten av pulkans 
fackverksram är däremot inklädd i ge-
nomskinlig reptålig polyuretanplast vilket 
ger en underlig kända för de som åker 
därinne. Du är helt avskärmad från kyl-
vind samtidigt som åkupplevelsen abso-
lut inte är instängd och man känner sig 
lite som en akvariefi sk som någon trevlig 
själ har tagit med på en utfl ykt. 

Den har en rejält tilltagen dörr med 
stor öppning på båda sidorna och in-
steget gör att den mest stele kan välta 
in sig själv utan att behöva fälla ihop sig 
alltför mycket. Dörrarna är såklart öpp-
ningsbara både inne och utifrån samti-
digt som de kan fungera som ventilation 
och kan ställas på glänt om det skulle 

bli för varmt i pulkan. Det sitter bat-
teridriven värme monterat i soffan som 
rymmer minst tre rejäla vuxna och arti-
kelförfattaren på två meter sitter som en 
kung i denna pulka. Du kan fälla sätet 
som då bjuder på ett rejält stuvutrymme 
inne i pulkan. Såklart sitter det ett rejält 
lastrack bakom pulkan som där också 
rymmer ett skidställ för dom som kanske 
vill ta skoter och pulka med alla barnen 
från stugan till skidbacken. 

Vibrationsdämpat och 
justerbart
Fjädringsmässigt så är det här en full-
träff där de mjuka plastskidorna i sig är 
fjädrande och bidrar till den mjuka gång-
en tillsammans med stötdämperiet. De 
fl exande skidorna har ”styrstål” under 
sig för att vara kursstabil i lutande och 
isig miljö. Skidorna är också av twin-tip 
modell och är uppvinklade även i bak-
kant för att underlätta backning. 
Draget är vibrationsdämpat och juster-
bart för olika höjder så att pulkan pas-
sar alla slags snöskotrar av varierande 
årsmodeller. 

Höjden på 175 centimeter är kanon 
när du ska använda denna pulka efter-
som man inte på något sätt känner sig 
klaustrofobisk. 

Bredden på 140 centimeter är väl till-

Pulka-Panorama

Ingenting är så bra att det inte går att förbättras. Den gamla hederliga skoterpulkan har sett 
likadan ut sedan Hedenhös och det var på tiden att någon tagit sig an uppgiften att modernisera 
den lite. Det är dags att ta en titt på Panorama-Pulkan, Pulka-Panorama. 

tagen utan att kännas för bred. Man har 
använt hela bredden väl och det sticker 
inte ut några fotsteg eller andra saker 
som kan ta i omgivningen. 

Totalvikten på 180 kilo känns balanse-
rad och det väl tilltagna utrymmet i pul-
kan ger dig också lite möjlighet att fl ytta 
runt vikten om du så skulle behöva göra 
det för att få den där perfekta balansen 
och belastningen på dragkroken. 

Förstrött fi pplandes
Jag ser mig själv i en Panorama-Pulka 
omkringskjutsad på fjället i halv storm 
på väg mot ett trevligt resmål. Lite för-
strött fi pplandes med min telefon sam-
tidigt som jag sippar på någonting gott 
och tittar på stackarna som kör  snö-
skotern. Ska man åka lite lugnt och ha 

INFO

Höjd 175 centimeter
Bredd 140 centimeter

Totalvikt 180 kilo
Pris 39,995:- ink moms

www.pulkapanorama.com

Dynan är såklart utrustad med värme vilket alltid är trevligt. 

det skönt så är det ju helt klart i en sån 
här pulka man ska göra det. Naturligtvis 
hade jag extarutrustat min pulka med en 
rejäl stereo, dieselvärmare och massor 
av belysning för att ytterligare öka på 
njutningen. Priset för denna skapelse är 
idag 39,995 spänn och jag skulle nog 
slå till på en idag eftersom jag tror att 
detta pris troligen kommer att ökas inom 
en snar framtid. 
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Nu kan helt plötsligt skoterturer i mi-
nus tjugo njutbara då man kan sitta helt 
skyddad bakom plexiglasrutorna.

Draget är vibrationsdämpat i och med 
att det är gummiupphängt. Som ni ser är 
det också justerbart i höjdled för att pas-
sa olika modeller av snöskoter. Dörröppningen är väl tilltagen och det går alldeles utmärkt att välta in en äldre stelare person utan att vika ihop denne alltför mycket. 

Precis så här trevligt har man det i den vindtäta och varma Pulka Panorama. Lite som en guldfisk som är på utflykt i sitt akvarium. 

Naturligtvis sitter det handtag på ut och 
insidan som också kan fungera som ven-
tilation om man väljer att bara öppna det 
översta handtaget. 

De flexibla skidorna är en av hemligheterna bakom den mjuka gången. De är uppvikta i 
bakkant för att underlätta vid backning. 

Fjädringen är grymt bra och färden blir 
väldigt bekväm trots knöliga leder. 

Det täta bakväggen har ett lastrack på 
utsidan med tillhörande skidhållare. 
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www.sledstore.se

- Fraktfritt över 1000kr
- 60 dagar öppet köp
- Lägsta prisgaranti
- Gratis storleksbyten
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Snygga och sköna goggles från Raven med mycket bra 
passform i alla hjälmar! Detta är en sann storfavorit hos 

oss! Denna modell som heter "VentMax" har en ventilerad 
dubbellins, vilket är optimalt vid körning vintertid för att 

slippa imma.

Den stora fördelen med dessa brillor jämfört med många 
andra är att de har ett så kallat "outrigger-system", vilket 

praktiskt taget består av två byglar som flyttar ut 
glasögonbandet en aning och därmed ger bättre passform 

i hjälmen. Utöver detta har de en stor dubbellins som ger 
dig ett maximalt synfält och minimerar risken för imma 

vilket i sin tur ger bättre sikt vid alla förhållanden.

Ansiktsskummet består av tre lager, där det yttersta som 
ligger mot ansiktet består av fuktavledande, bekväm 

mikrofleece och det innersta lagret ger god ventilation. 
Allt detta tillsammans leder till maximal komfort och 

ruskigt bra prestanda!

Raven Sniper VentMax Dubbellins 
Skoterglasögon

749 KR
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Tänk er att dagen har kommit då 
den minsta och svagaste nyheten 
är den som känns som den störs-

ta från Arctic Cat. Tänk er då att denna 
nyhet är ganska bra. 

Vi springer inte som katten runt het 
gröt utan hoppar direkt på årets Arctic 
Cat nyhet i form av den trevliga Blast 
som kommer i tre olika utföranden. Vad 
är då Blast undrar du som inte har en 
aning. 

Sätt dig ner så ska jag berätta. Blast 
är en lätt, encylindrig enklare variant av 
snöskoter som inte på något sätt känns 
liten som vi först trodde. Det här är en 
fullstor maskin, som i och för sig väger 
mindre än en sedvanlig tvåcylindrig ma-
skin men upplevs som smidigare och 
nättare. Först när vi fi ck nys om Arctic 
Cat Blast så salufördes den som en 
mindre maskin för de små, vilket jag tror 
Arctic Cat USA ångrade lite  i efterhand 
eftersom det är en fullstor modell, med 
lite motor. 

Blast kommer i tre olika modeller till 
Sverige. ZR heter den korta ledmodel-
len, M heter lössnövarianten och LT 
heter multimaskinen. Ska jag gissa så 

får det bli LT-modellen som kommer att 
hitta hem hos folk eftersom den har den 
bredaste repertoaren och kan attrahera 
mest folk. Passar du på och köper SK 
-modellen av någon av dessa så får du 
lite extra tillbehör som exempelvis en an-
nan bumper, styr och chassiväska. 

Man har försökt att snåla in där man 
kan snåla in på den här modellen för att 
möta upp vad det gäller ett pris som vi 
tycker är godtagbart. Men tro nu inte att 
den här maskinen har en massa grejer 
från en barnskoter, snarare tvärtom. Jag 
säger det igen. Det här är en fullstor ma-
skin, man har bara försökt att förenkla 
en del saker. Man har prutat bort de 
elektriska reglagen på handtagen och is-
tället ersatt dessa med billigare knappar 
på plasten nedanför styret. Detta vare 
sig stör eller irriterar. Snarare tvärtom. 
Det är förenklat. Man har ju fortfarande 
elstart och back som på vilken modern 
maskin som helst. Startmotorn och bat-
teriet är för övrigt från storebror 800 
och är mer än överdimensionerat för 
att starta den lilla stånkan som snurrar 
igång med en jäkla fart. Den är också 
förvånansvärt lättryckt med startsnöret 

då det är lätt att klippa till sig själv då 
man tar i som vanligt. 

Blastmotorn
Det här är en förvånansvärt pigg liten 
krabat som knattrar på utan att irritera. 
Det är faktiskt lite svårt att gissa att det 
är en encylindrig maskin när den står 
på tomgång. Det är när man gasar på 
den avslöjar sig, men inte på ett dåligt 
sätt. Balansaxeln gör sitt och färden är 
vibrationsfri vilket vi uppskattar. Gången 
är extremt mjuk och det kan vi tacka va-
riatorsystemet för som hämtats mer el-
ler mindre från ATV-sidan. Krypkörning 
i låg hastighet är en baggis och jag vet 
att det är någonting som renskötare kan 
uppskatta under sin arbetsdag. Motorn 
är made in USA och har såklart insprut-
ning vilket bör ge en vettig bränsleför-
brukning. Just den har vi inte hunnit kolla 
men vi vet genom vissa källor att den ska 
vara låg. 

Blast LT
Jag inbillar mig att samerna kommer att 
gilla LT-modellen stenhårt av fl era anled-

ningar. Dels är den billigast i gänget då 
den kommer att landa strax över 110 
000 spänn samtidigt som den har hög 
ruta och bra lastmöjligheter. Den klassis-
ke stugägaren kommer också han eller 
hon få upp ögonen för den här maski-
nen eftersom den har allt man behöver 
till ett vettigt pris. Ska jag tycka till så är 
det LT-modellen som är mest vettig och 
känns mest motiverad för vuxenlek och 
arbete. 146 tums längd på mattan med 
41 mm kammar vilket på något sätt pas-
sar bra till motorns styrka. Vi körde den 
här i lössnö med viss botten med riktigt 
bra resultat. 

Blast M
Blast M är utan tvekan en lekkamrat i 
snön och skulle man gå ihop ett gäng 
och köpt varsin så skulle man inte sakna 
någonting. Det är först när man kanske 
åker med någon annan motorstarkare 
maskin som man kan känna sig lite ak-
terseglad rent motormässigt. Men, jag 
måste påstå att en bra chaufför på en 
M-Blast säkerligen kan förvåna en stor-
kubiksåkare under rätt förutsättningar 
eftersom den här modellen lyder minsta 

Arctic Cat 

NYHETER 2021

En cylinder och 65 kusar räcker 
faktiskt förvånansvärt långt. Nu verkar Textron ha ha öppnat 

dammluckorna och nyheterna haglar. 
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vink utan att protestera. Den svarar 
minst lika bra på lite viktförflyttning med 
fötterna som den gör på en styrvridning. 
Den är extremt underhållande och en 
grym maskin.  Det som förvånar mest är 
att man låtit M-modellen få Alpha one-
boggin vilket är en positiv nyhet och gör 
den ännu mer lättsvängd. Nu är den vis-
serligen bara 146 tum lång, men den 
liksom kommer till sin rätt ändå. 

Blast ZR
Ett drömscenario är att min granne 
svänger in på gården och lastar av två 
stycken fulltankade ZR 4000 för en 10 
milafärd mot Sälen i full rulle. Det här 
måste vara den ultimata ledracern och 
ger enormt mycket rolighet per spende-
rad krona. Visst det finns snabbare ma-
skiner, men finns det roligare? 
Det kan man faktiskt fråga sig. Jag gis-
sar på ett köparen av en ZR 4000 kan-
ske är yngre, eller så blir det här en an-
dramaskin som ska stå i stugan. Oavsett 
så är det här en grym maskin av många 
anledningar. Den är 121 tum lång, eller 
kort kanske är en rättare benämning. 
Den har bara 25 millimeterskammar 

Blast har samma framvagn som många andra Arcticar och det är väl på stötdämperiet 
man sparat in någon krona för att kunna hålla nere priset.

Avklädd så ser man att det inte är mycket som rör sig under huven. Med bara en cyl-
inder känns det luftigt minst sagt. 

Norseman 800 är förvånansvärt pigg och faktiskt lite ettrig. Du kommer förstå vad jag 
menar vid en eventuell provkörning. 

Blast LT har ett enkelt men rejält lasttrack. 

Man har sparat in en del då det gäller reglagen på Blastmodellerna, men det stör inte. 
Man kan ju lika gärna justera handtagsvärmen eller lägga i backen nedanför styret där  
knappsatserna sitter. Instrumentet är också det enklare, men funktionabelt. 

Blast LT är en rolig allroundmaskin 
som kommer att hitta hem till många 
stugägare och renskötare om vi gis-
sar rätt. 

Du ska inte på något sätt inbilla dig att 
Blast är en mindre snöskoter än vad du 
är van vid. Kalle på bilden må vara ex-
tremt klen, men ändå runt 185 centime-
ter lång. 
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vilket kommer att ge den roliga egen-
skaper men ändå grepp.  Stötdämperiet 
är tillräkligt för effektuttaget och denna 
maskin borde hitta sina ägare. 

Blast
En sak till. Ta Blast för vad den är. Jäm-
för den inte med en 800-kubikare och 
tracka ner på motorn och så vidare. Fat-
ta konceptet och gilla det. Den här ma-
skinen ska inte ha 150 hästar, den ska 
ha de 65 som den uppges att ha. Inget 
mer och inget mindre. Förstå detta, gilla 
Blasten och jämför den istället med en 
fläktkyld maskin, eller en Phazer. Denna 
encylindriga krabat är bättre. Köp en 
och håll med vettja. 

Lite mer nyheter
M6000 Alpha One ES 154 SK kan att-
rahera er som inte riktigt behöver en 
800-kubikare, eller ens vill ha en. Es står 
såklart för elstart vilket inte är att förkas-
ta. Alla gillar väl elstart? SK heter en del 
modeller för övrigt, just denna förkort-
ning betyder att det ligger lite mer saker 
i lådan när den monteras ihop. Dessa 
saker kommer med en extra prislapp, 
men skulle du vara en av de som gillar 
en fränare frambumper, väska på styret 
och bak på chassit så ska du nog kolla 
lite extra på detta erbjudandet och kan-
ske jämföra priset mot att köpa dessa 
grejer separat. 

M 8000 Mountain Cat ES 153 gillar du 
M modellen, men inte vill ha Alpha One-
boggin så har man nu till i år fixat till en 
Mounatin Cat med Twin Rail Float Ac-
tion boggi. Ja en vanlig boggi med andra 
ord. Jag vet att det finns de som saknat 
den och kanske vill använda sin maskin 
lite mer allround. Såklart har den lång 
kylare. Arctic lyssnade, och fixade. Vill 
du ha Alpha One boggin? Lugn, såklart 
finns den i detta utförande också med 
det lämpliga tilläggsnamnet Alpha One. 
Påhittigt. Också här finns SK-paketet. 

Riot X 8000 Alpha One är modellen för 
dig som inte riktigt vet vad du vill här i 
livet. Gillar du äpplen? Gillar du pä-
ron? Skit samma köp en Riot X Alpha 
One som är skapt som en hockeyfrilla. 
Business in the front and party in the 
back. Den här modellen har den lössnö-
orienterade Alpha Oneboggin och 
Ascenderchassit samtidigt som den har 
40 tums framvagn och Fox Zero QSL-
dämpare. Den är 146 tum lång och kan 
mycket väl vara något du kör argt med i 
snön. Detta är en ny modell som du inte 
får missa. 

Hardcore är som namnet 
avslöjar något av det hår-
daste man kan sitta på. Ha i 
åtanke att den har kort kylare 
och därmed har begränsade 
ledegenskaper. 

Hardcore Alpha One har en fot i båda världarna och har brett 
mellan skidorna för leden och Alpha-boggi för snön. 

Sugen på Alpha One och 600 kubik. Inga problem då denna 
finns i sortimentet nuförtiden. 

Vi är inte helt säkra på prisbilden men 
har hört att denna ska landa på strax 
över 110 tusen kronor. 

NYHETER 2021
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Det är bara att gratulera alla svält-
födda Yamahahandlare- och 
ägare då nyhetstorkan äntligen 

är över och att man som genom ett troll-
slag helt plötsligt har konkurrenskraftiga 
modeller som marknaden kräver. Vi hit-
tar flera nyheter hos Yamaha till 2021 
och ska vi utnämna den bästa vad det 
gäller förväntad försäljning så är det 
lätt. Den elaka skulle säga att vi skulle 
kunna copy pasta texten om Arctic Cat 
för att presentera Yamahas utbud, men 
så håller inte vi på. Yamahas och Arctic 
Cats samarbete är en förutsättning för 
att de båda ens ska kunna tillverka och 
utveckla snöskotrar som säljs i skräm-
mande små serier. Vi kan dra liknande 
paralleller mellan Ski-Doo och Lynx som 
i praktiken är samma maskin, eller i alla 
fall liknande. Vi får ge Yamaha och Ar-
ctic att man har särat på sina maskiner 
rent designmässigt och det ska mycket 
till innan man tar miste på vad man kör. 
Vi är i alla fall överlyckliga och det var på 
tiden att Yamaha äntligen fick ta del av 
det sortiment som finns till buds. 

Mountain Max
Nu ska man väl inte säga vad var det jag 
sa, men faktum är att jag förutspådde 
denna modell både vad det gäller utfö-
rande och namn för flera år sedan. Vi 
förutspådde att Yamaha skulle få ta del 
av Arctic Cats M-sortiment och såklart 
ha man nu fått det. Naturligtvis snackar 
vi om Yamaha Mountain Max 154" som 
ganska naturligt har den tillhörande två-
cylindriga 800-kubikaren och vi ser att 

det sitter 36 tums framvagn på den. Fox 
QS3 i framvagnen och i främre boggin 
samt en QSL där bak. Glädjande nog 
får man också Alpha One-boggin. Det 
är inte så mycket att orda om denna ma-
skin som visat sig vara bra tillförlitlig och 
trevligt busig. En förväntad storsäljare 
som säkert kommer att attrahera de vrål-
hungriga Yamahaåkarna. 

SX Venom
Vi säger välkommen till Yamaha SX Ve-
nom som med sin Yamahablåa färg verk-
ligen ser fantastiskt fin ut. Denna modell 
kommer lysa upp i vintermörkret och den 
kommer mer än väl fylla utrymmet efter 
den saknade Phazern som gick i graven 
för några år sedan. Vi vet att kunderna 
finns och jag tror att Yamaha kommer 
att lyckas med att attrahera kunderna 
med denna modell. Denna maskin heter 
ZR i Arctics sortiment och är fullstor till 
måtten, men lite mindre till vikten. Ency-
lindrig motor på 397 kubik och cirka 65 
hästar gömmer sig under huven. Vill du 
ha lössnövarianten så är det såklart SX 
Genom Mountain 400 du ska ha. En mo-
dell som ger stora leenden hela dagen 
och som verkligen har ett berättigande 
i denna nya klass av encylindriga 400 
kubikare som öppnar upp för en helt ny 
slags åkning. 

Transporter Lite, 600, 800
Transporter Lite är ”arbetsmodellen” av 
den lilla 400-kubikaren. Ledad boggi 
gör att den fungerar fint att backa med i 
snön vilket alltid är trevligt. Vi ser denna 

Yamaha
När de behövde det som bäst, kom 
nyheterna som mest. 

Vanan trogen har Yamaha stoppat dit sina egna variatorer med sin egen kalibrering. 
Bra tycker vi. 

Fram har man valt att ha en 36 
tums framvagn man kallar för 
SRV-M. Det sitter ett par Fox 

QS3:or där. 

Yamaha Mountain Max kommer i längden 154 tum vilket känns som en 
bra början. 
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Lite som ett vettigt alternativ till de större 
maskinerna med allroundtema. Trans-
porter 600 känner vi igen sen förut och 
det här var den första tvåtaktaren Yama-
ha tog in från Arctic Cat. En mycket bra 
motor som inte visat sig ha några svag-
heter alls. En trotjänare i sann Yamaha-
anda alltså. Här hittar vi också en ledad 
boggi samtidigt som 57-millimeterskam-
marna överraskar positivt. Ny för i år är 
helt klart Transporter 800 som inte bara 
överraskar med att den går utav bara 
helvette, den är praktisk också. Den 
här kan du dra pulka med på dagarna 
och köra ifrån snorungar med på kvällar 
och nätter. En bra allroundmaskin alltså.  
Jag är helt klart imponerad över gången 
i motorn och den kommer till sin rätt i 
detta semi-arbetarchassi. Det är klart du 
ska ha en 800. 

Ljus framtid
Vi ser ljust på Yamahas framtid och vi 

saknade verkligen något nytt från detta 
anrika märke. Visst samarbetar man nu-
förtiden med Arctic Cat men detta är till 
det bättre enligt mig. Yamaha har alltid 
haft kvalitetstänket, men dessutom har 
man varit konservativa, samtidigt som 
man överraskat med några riktigt häftiga 
modeller genom åren. Yamaha benöver 
Arctic Cat och vice versa. Utan Yamaha 
har man ingen fyrtaktsmotor eller för 
den del den tillverkningsvolym man nu 
har. Jag tror på en ljus framtid för dessa 
två alltså. 

SX Venom Mountain är en nätt lekskoter som 
mycket väl passar in i skogsterrängen. 

NYHETER 2021
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En ny klass har infunnit sig till detta år i 
och med Arctics och Yamahas billigare 
lättare lössnömaskiner. 

Vi ser en nätt avsmalnande dyna på SX Venom.

Som vi har väntat på att Yamaha ska få tillgång till fler snöskotrar och som 
ett under så har dammluckorna äntligen öppnats. Hoppas att samarbetet 
mellan Arctic Cat och Yamaha fortgår och utökas till gemensamma arbet-

sprojekt i framtiden. 

121 tummaren är en smidig och lättkörd maskin som har 25 millimeterskammar. 

SX Venom Kommer i två olika versioner. 121 tummare för ledbruk och som 
Mountain för lössnön.  På ledmodellen sitter det singelköl-skidor som kallas 

Stryke. Du kan schimsa dessa skidorna upp och ner för olika styregenskaper. 
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Turen har kommit till Polaris och 
här hittar vi lite blandade skurar 
vad det gäller nyheter. Det känns 

lite som att Polaris har hittat sin grej och 
inriktning. De satsar exempelvis väldigt 
lite på fyrtakt och bränner istället krutet 
på de två takterna. Att läsa sida upp och 
sida ner av pressreleaser är roande och 
intressant. Jag har alltid gillat att ta del av 
alla nyheter samtidigt som det är lustigt 
hur alla tillverkare använder superlativen 
frekvent.  I år ser vi exempelvis en ”ny” 
motor på 650 kubik och visst är den ny. 
Eller vi kan väl säga att det är en ned-
trimmad 850 som med mindre kubik 
ger mindre hästkrafter. Det är såklart 
Liberty 650 Patriot jag pratar om och 

jag blir glad över kubikvalet eftersom 
650 är ett magiskt tal för de som kan 
sin Polaris-historia. Samtidigt ser vi att 
Liberty 600 Cleanfire finns kvar i sorti-
mentet och undrar därför lite vilket hål 
den nya 650-motorn ska täppa till. Den 
nya 650-motorn påstås ha 10% mer 
kraft än Cleanfire 600 samtidigt som 
den kan visa upp en betydligt bättre 
bränsleekonomi vilket är ganska natur-
ligt då Cleanfiremotorn börjar bli till åren. 
Vi kan misstänka att Cleanfire-motorn är 
inne på sista versen då den troligen inte 
klarar de hårdare avgaskraven som är 
på G. Polaris uppger att den ska vara 
upp till 60% snålare och stämmer detta 
så är det ju riktigt bra. Hur detta ska gå 

till har jag ingen aning om men vi kan väl 
i alla fall räkna med att den kommer att 
dra mindre vilket är uppskattat. 

Matryx
Det kan säkert vara som så att den gam-
la smutsigare 600-motorn ska fasas ur 
sortimentet och att man därför nöjer sig 
med att stoppa den nya 650-motorn i en 
enda maskin. Man vill nog ta det sista 
rent produktionsmässigt ur den gamla 
motorn innan den byts ut mot 650:n. Vi 
kommer alltså att se den nya 605-mo-
torn i Matryx-plattformen. Polaris har 
sedan länge varit lite av kungen då det 
gäller fina ledmaskiner som är extremt 
lättkörda och snabba. Jag kan rabbla 

upp ett helt gäng ultrasnabba Polaris-
maskiner som dominerat lederna genom 
tiderna och vem glömmer exempelvis de 
ursprungliga Indy-modellerna från åt-
tiotalet till de snikiga med grymt snabba 
Shift-modellerna. 
Man toppar nu historien med det nya 
Matryxchassit som verkligen är gjord för 
leden. Den kommer som 850 och 650 
och har enligt 
Polaris inspirerats från skotercrossen 
och därmed fått en del chassiteknik däri-
från. Vi hittar bland annat Walker Evans 
Velocity-dämpare och Pro-CC boggi på 
detta nya bygge som verkligen är nytt. Vi 
ser också nya reglage som är placerade 
på vänster sida av styret, smart förva-

Polaris
Polaris laddar på för fullt och 
släpper en hel del nytt och roligt. 

NYHETER 2021
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ring, ny stor display, bromssystem med 
kort handtag. 

Denna slimmade maskin har ett nätt 
yttre samtidigt som man jobbat med att 
styra undan den kylande fartvinden från 
föraren. Vi ser också en helt ny typ av 
framlyse som Polaris kallar Nightblade 
vilket är det tuffaste namnet hittills för 
ett framlyse. Ja det är grymt snyggt och 
speciellt också. 

7S 
Polaris nya display lystrar till namnet 7S 
och innehåller alla mätare du behöver 
samtidigt som den också rymmer GPS 
och "Group ride” där man kan koppla 
ihop ett gäng displayer så man har koll 
på varandra ute i skogen. Rent histo-
riskt har Polaris här i norden inte kunnat 
leverera kartor och fått det hela att lira 
ordentligt från början. Men vi hoppas så-
klart att alla fi nesser man saluför också 
kommer att fungera som det är tänkt. 

Enligt vårt presskit så ska ”Ride Com-
mand” kartor vara inkluderade. Natur-
ligtvis har skärmen en bluetoothanslut-
ninig så du kan se inkommande samtal 
och spellistor och så vidare. Skärmen är 
av 7”-modell och har pekfunktion samt 
är i fullfärg. Detta är helt klart den mest 
avancerade skärmen vi sett hittills och 
vi får se om de knyter ihop säcken hela 
vägen så att den verkligen fungerar här 
hos oss också.
QD2
Är du sugen på en RMK eller Khaos så 
är det ju fi nfi nt att just dessa kan fås med 
det nya QD2 Quick drive-systemet som 
inte bara ska vara mer lättdrivet, lättare 
och ha mindre snurrande massa. Detta 
ger också dessa två maskiner en 10 % 
nerdrevning med bättre hållbarhet och 
ettrighet som följd. Det ska tydligen ge 
en märkbar skillnad vad gäller respons 
och mer skidres ”on demand” vilket kan 
vara lämpligt vissa gånger. 

Dessa maskiner kan fås med 155” el-
ler 165” Series 8 matta som ska ha fått 
förbättrad styvhet i kammarna. Du kom-
mer kunna välja mellan 70 mm eller 76 
mm kamhöjd.  Kolla hos din handlare 
omgående om du måste beställa dessa 
maskiner i och med SnowChecken eller 
om de kommer att fi nnas tillgängliga när 
som helst nästa säsong. 

Köra i grupp och samtidigt ha 
koll på varandra genom 7S dis-
playen kan vara en ny upplev-
else. Hör med din handlare hur 
det fungerar i verkligheten. 

850 Pro RMK 155 är en trevlig bekants-
kap som du nu kan få med det nya QD2 

systemet som är nerdrevat 10% och 
därmed gör denna lite ystrare. 

7S skärmen har allt det där dy behöver och det är bara att välja vilken information man vill bli visat. Vill du veta hur fort du kör eller 
var du eller dina vänner är, inga problem. 
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Årets nyhet var ju utan tvekan 850 
turbo. För er som missat detta 
så kan vi säga att Rotax släppte 

den första serieproducerade tvåtaktaren  
med turbo i världen med buller och bång 
som en blixt från klar himmel i vintras. 
Visst, det blev inget effektmonster utan 
den behåller de hästar den har på havs-
nivå upp till 3500 meters höjd med hjälp 
av extra andningshjälp från turbon. Så-
klart jobbas det för fullt hos eftermark-
nadsfirmorna för att öka dessa hästan-
tal på havsnivå genom att lura tekniken 
bakom detta. Men det är nog inte det 
lättaste om jag får gissa. Oavsett så är 
det helt i BRP:s linje att alltid släppa det 
fränaste och mest tekniska lösningarna 
i branschen. Som sagt, det är ingen 
slump att de är störst. Vi har för övrigt 
ägnat en hel del sidor åt 850 turbon i 
förra numret av SnowRider där vi tömde 
ut det mesta kring denna motor. Vi brom-
sade den till och med som första tidning 
i hela världen. De du. 

600 EFI
BRP tyckte att de saknade en snål, bil-
lig och lite enklare 600-motor som kan 
prisas därefter för att möta konkurren-
ternas budgetmaskiner. Man lanserar 
därför nu den nya 600 EFI-motorn som 
inte har den där dyra direktinsprutningen 
och saknar för den delen också de rör-
liga avgasportarna. Allt för att prislap-
pen ska krypa neråt för att i slutändan 
gagna oss köpare. Tanken är nog att 
denna motor ska ersätta den befint-
liga fläktkylda 550-snurran som snart 
är borta och glömd då nya utsläppskrav 
snart träder i kraft för branschen. Man 
har också siktat in sig på branschkolle-
gornas ekonomimotorer vilket nog är en 
bra idé då den ligger högt i hästkrafts-
antalet jämförelsevis. Jag vet att både 
Lynx och Ski-Doo har riktigt bra prisade 
maskiner med denna snurra. Motorn ska 
enligt uppgift ge 85 kusar vilket säkert 
motsvarar vad man kan förvänta sig av 
någonting som ska ersätta fläktmotorn. 
Den har flera delar gemensamt med sina 
storebröder E-TEC men är en egen indi-
vid ovanför vevhuset. Den har betydligt 
enklare insprutning som sitter i trottel-

BRP

Fina Boondocker DS har fått lite uppdateringar som exempelvis smalare handtag och annan dyna.

Samtidigt som BRP 
släppt århundradets 
bomb så känns det lite 
lugnt på nyhetsfronten

NYHETER 2021
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huset, saknar som sagt avgasportar och 
har en vanlig mekanisk oljepump. 

Boondocker DS/RE 3900
Boondocker har ju blivit ett begrepp i 
skotervärlden och dessa uppdateras lite 
grann med färger och lite andra featu-
res. I år hittar vi exempelvis nya handtag, 
och dynor på dessa. DS:en får nåt som 
kallas Mountain Pro Seat som ska vara 
avsedd för lite mer teknisk djupsnöåk-
ning och ska vara lite nättare och lätt-
tare än sin föregångare. RE:n får vad de 
kallar för ett Boondocker Seat som ska 
vara lite mer ämnad för hårdare körning 
där man då förslagsvis sitter lite mer. 
Tjockare fram och mer komfort utlovas. 

Övrigt
Vi fick ta del av alla nyheter extremt sent 
och faktiskt bara timmar innan vi skulle 
lämna tidningen på tryck vilket gör att 
täckningen av BRP:s sortiment blir lite 
knapphändigt. Vi kan i alla fall konsta-
tera att ni ska kolla viktbesparingen som 
gjorts på framför allt arbetssegmentet 
hos både Lynx och Ski-Doo vilket förvå-
nar. Skandic har bantats hela 36 kilo och 
Ranger 26 kg. Rena rama Biggest loo-
sersiffrorna. Grymt. Spring till närmaste 
handlare och få reda på mer.  

7,8 tumsskärm
Visst vill vi väl ha en färgskärm i rejäl 
storlek? Det är ju självklart och ingen be-
höver väl fundera två gånger över detta 
om frågan kommer upp. Vi kan väl kalla 
den för en panoramaskärm  och den har 
såklart en pekfunktion. Den har GPS 
och vi kan väl förutsätta att den också 
kommer att fungera här där vi bor så du 
slipper åka till USA och Kanada för att få 
den att fungera. Men just detta har inte 
alltid varit att ge sig fan på. Kolla med 
din handlare hur det står till med kartor i 
Sverige, Norge och Finland. 

Med denna skärm kan du också 
koppla ihop musik och snacka med an-
dra polare så länge du anammar hela 
systemet. 

Lynx Rave RE är en storsäljare i Finland och är något av det hårigaste man kan sitta på på leden. När ska trenden vända och led-
körning bli populärt i Sverige igen? 
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Ski-Doo Summit kommer i vanlig ord-
ning i fl era utföranden och storlekar.
Turbovarianten är hetast medan vi gillar 
Experten bäst. 

Det där med storbildsskärm som är pekbar är inne just nu. Såklart har BRP koll på 
detta. 

För att möta framtidens skärpta avgaskrav så lanserar BRP sin nya 600-motor som 
ska vara det billigare rena alternativet. Får vi gissa försvinner alla förgasar- och fl äkt-
kylda motorer inom kort.

NYHETER 2021
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NYTT & NOTERAT

Grilla korv som ett proffs. Teleskopisk grillpinne med Y-klyka i toppen och 
värmeavvisande handtag. Längd: 24-86 cm. Pris 39:- kronor, mer info på 
www.sledstore.se

X Force Vikter, 3 stycken. Magneter, 36 stycken som väger 1,5g styck. Vikt från 
64g till 82g. Pris 1 995:- kronor, besök www.billetx.se för mer information.

Mobil arbetsstation med åtkomst och förvaring på alla sidor, som en köksö för 
verkstaden. Rullvagn tillverkad av kraftig svart/grå pulverlackerad stålplåt med 
ovandel av trä som fungerar som arbetsbänk. Vagnen har totalt 10st kullagrade 
låsbara förvaringslådor samt ett låsbart förvaringsskåp med 2st justerbara hyllor. 
Dessutom har den 2st verktygtavlor med runda hål på vardera långsida, en med 
dokumenthållare för pärmar och papper och en tom som kan komponeras fritt 
med krokar och hållare från PELA sortimentet, för upphängning de verktyg som 
används mest frekvent. Vagnen är försedd med 4st hjul varav 2st är låsbara. Pris 
8 400:- kronor, för mer information besök www.verktygsboden.se

Denna Klim jacka är perfekt för dig 
som åker i olika väderförhållanden då 
innerfodret går att ta ur. Jackan har 
också ventilation som är kompati-
belt med ryggsäck. Gore-Tex® per-
formance skal. Garanterad att hålla 
dig torr. Urtagbart innerfoder: 3M™ 
Scotchlite™ Thinsulate™ foder - 
180g. 3 fi ckor. Justerbar vid handled-
er, krage & i underkant. Färg: Black, 
High Risk Red, Strike Orange, Klim 
Yellow, Vivid Blue, Heliotrope. Pris 4 
300:- kronor, mer information på 
www.klim.com

B&W Outdoor case är en väska för 
dig som vill ha maximalt skydd för 
din kamerautrustning eller drönare. 
Kraftig propylenplast gör väskan 
nästan oförstörbar. Vattentät enligt 
klassningen IP-67 vilket betyder 
att den klarar av att vara helt ned-
sänkt i vatten upp till en meter un-
der 30 minuter. Den tål stötar, slag, 
extrema temperaturer mellan -40 
°C och +80 °C, smuts och vätska 
och kraftiga förändringar i lufttryck. 
30 års garanti för fabriksfel, fi nns i 
fl era färger och storlekar. För mer 
information besök www.b-w-inter-
national.com

Klim Instinct
Polaris Patriot variatorvikter

Rullvagn med arbetsbänk, 
lådor & skåp

TELESKOP

GRILLPINNE

Skydda drönaren
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STEGBORR SATS

Sats med 3st stegborr av HSS stål. Storlek: 
3-14, 8-20 och 16-30,5 mm. Levereras i prak-
tiskt låda. Pris 330:- kronor, för mer information 
besök www.verktygsboden.se

Vintage Classic Tee och OG Classic Tee. Finns i svart och vit, storlek S-XXXL. 
Pris 199:- kronor, besök www.billetx.se för mer information.

Ricoh WG-70 är en ny vattentät kamera som 
är byggd för att stå emot det mesta. Utrustad 
med en bakgrundsbelyst 16 megapixel CMOS-
bildsensor med lågt bildbrus. Vattentät ned till 
14 meter i två 2 timmar, köldtålig och stötsäker 
för att klara fall från 1,6 m. Utrustad med en 
5x optisk zoom, motsvarande cirka 28mm - 
140mm i 35mm formatet. Med ett rejält grepp 
och tydlig avtryckare fungerar Ricoh WG-70 
också bra med handskar. Den har en utom-
husvänlig LCD-skärm, vars ljusstyrka lätt kan 
anpassas direkt till omkringliggande ljusförhål-
lande. Pris 3 799:- kronor, besök 
www.focusnordic.se 
för mer information.

Handsken är baserad på Klim PoweXross 
handsken. En lätt fodrad handske med en 
specifik passform för kvinnliga händer. Gore-
Tex® + Gore Grip teknologi, garanterad att 
hålla dig torr. 160g 3M™ Thinsulate™ vattenre-
sistent foder. 3M™ Scotchlite™ reflekterande 
material. Läder i handflatan och fingrar. Fuk-
tabsorberande liner. Ingen fodring i handflatan 
för bättre känsla. Goggle skrapa och Velcro 
stängning. Mult-E-Touch gör att du kan använ-
da mobiltelefon utan att ta av handsken. Färg: 
Svart & Rosa, Hi-Vis, Svart & Grå. Pris 1 200:- 
kronor, mer information på www.klim.com

Efter att en skada satte stopp för körning i USA från start den här säsongen, så 
har Marcus Ogemar tränat och kört skotercrosstävlingar på hemmaplan. Så Mar-
cus åkte över till USA igen och tog vid där han slutade förra säsongen med Team 
Bauerly Racing, kommer ha Wade Newgard som sin mekaniker.

Du placerar helt enkelt bollarna 
i skorna och de suger ur den 
illaluktande odören och blir 
som nya igen. Funkar även att 
stoppa i gymväskan eller an-
dra ställen där lukten ställer till 
problem. Pris 59:- kronor, mer 
info på www.sledstore.se

Luktborttagare

Oge till USA

Klim Bombshell

Byggd för äventyr

BILLET X T-SHIRT



PART OF BRENDERUP GROUP

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

www.yamaha-motor.se

2019
Yamaha Sidewinder 

B-TX LE 153

Sidewinder B-TX LE 153 är en av de 
mest sålda modellerna i  

segmentet crossover.
Vill du säkra din skoter till vintern är det dags att beställa nu. 
Fram t.o.m. 15 november får du  dessutom 4000:- i snowcash.

Kontakta din återförsäljare för mer information.



Lisa Sundberg är  24 år och bor 
i byn Skorped som ligger cirka 
fem mil väster om Örnsköldsvik. 

Lisa jobbar som lastbilschaufför och 
maskinförare på familjeföretaget Sund-
bergs Åkeri i Skorped AB. Lisa började 
jobba direkt efter att hon tog studenten 
2014 och har jobbat sedan dess. Hon 
kör mest lastbil, och då är det grusbil på 
sommaren som gäller, såklart reder sig 
en bra kvinna själv och hon lastar oftast 
själv med hjullastare. Ibland kör Lisa 
även maskintrailer, grävmaskin, dumper 
med mera. Hon brukar hoppa runt lite 
och köra där det behövs, gillar att vara 
mångsidig. Under vinterhalvåret blir det 
mest snöröjning med hjullastare, men 
hon plogar och sandar med lastbil ibland 
också. Lisa älskar sitt jobb då det är väl-

digt varierande och självständigt, och 
det bästa är att hon får jobba utomhus. 

-Ett kontorsjobb hade inte passat mig, 
då hade jag nog börjat klättra på väg-
garna, säger Lisa.

På fritiden blir det att umgås med 
familj och vänner, vara i garaget, putsa 
lastbilen och åka på utställningar. Foto-
grafera och att måla/teckna tycker hon 
om att göra ibland, gillar att vara krea-
tiv. Åka på festivaler på sommaren med 
vänner, köra vattenskoter eller vilket mo-
tordrivet fordon som helst egentligen, 
plocka bär/svamp, jakt och fi ske.

I tidig ålder
Lisa började köra skoter när hon var fyra 
år, då hon fi ck en Ski-Doo Mini Z -99 i 
julklapp tillsammans med sin syster. Hon 

Lisa Sundberg
Text: Mattias Klockar

minns så väl den enorma kartongen som 
stod ute på altanen, och när pappa lyfte 
på kartongen fanns en gul skoter där un-
der. Lisa och systern blev överlyckliga. 
Det blev många roliga timmar på den 
skotern och det är verkligen ett fantas-
tiskt barndomsminne hon har. Till en bör-
jan var Lisa dock väldigt rädd och osä-
ker när hon skulle lära sig att köra. Så 
fort det lutade med skotern eller om det 
guppade till så skrek hon och ville hoppa 
av. Men när hon väl hade lärt sig att köra 
så hade hon  inte tålamodet att vänta på 
sin tur när syrran satt och körde. Så hon 
sprang bakom skotern tills det var hen-
nes tur att köra igen. Lisa hade väldigt 
mycket överskottsenergi när hon var li-
ten, och det har hon också än idag.

-Det är lite lustigt att jag var så otroligt 

rädd och osäker när jag skulle lära mig 
att köra när jag var liten, för idag har jag 
till och med fått höra att jag kör som en 
galning och verkar nästan vara IQ-befri-
ad, berättar Lisa.

Med andra ord så gick den osäkerhe-
ten och rädslan över till slut.

En hård väg
Den första maskinen som Lisa köpte 
själv var en Ski-Doo Summit XM 800 
154" -13. Den köpte hon 2017, det var 
en väldigt bra första "lössnömaskin" 
tycker hon. Innan dess hade hon bara 
lånat pappas skotrar. Genom åren hade 
han fl era olika skotrar men det var bara 
Yamaha, han hade Viper, Nytro, Apex 
medmera. När Lisa skulle följa med 
killkompisarna ut och köra så var hon 

Foto: Eirik Aadde
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Lisa kör en Ski-Doo Summit X 850 154” -19 och lite ändringar på skotern har det blivit. Hon har bytt till en 3” RSI styrhöjare, RSI Hustler Chrome Moly 1” styre som också kapats 
för att det ska bli smalare, gummihantag från RSI för bättre grepp. Stoppknapp i Billet-aluminium från RSI, fingergas från Munster Canada, billet-aluminium för bromsvätksehål-
laren från Snell, T-Motion Stiffener från Snell, front- och bakbåge från Skinz Protective Gear och även ett bromshandtag från Skinz. Naturligtvis toppas allt med ett dekalkit från 
Wrappington. 

Foto: Eirik Aadde
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ju tvungen att lära sig hantera den där 
tunga Yamahaskotern om hon skulle 
kunna hänga efter grabbarna ute i snön. 
Så hon fi ck lära sig "den hårda vägen" 
genom att köra en så stor och tung sko-
ter.

Det var inte alltid lätt, jag körde fast 
och fi ck jäklas många gånger. Det var 
ofta jag svor över att skotern var så tung 
och klumpig. Men jag lärde mig till slut 
att körtekniken var väldigt viktig, även 
om jag var liten och lätt så kunde jag 
hantera den där tunga Yamahan, berät-
tar Lisa. 

Den dagen Lisa köpte sin Ski-Doo 
Summit 800 och körde den för första 
gången så var det som att en helt ny 
värld öppnades, skotern var ju plötsligt 
otroligt lätthanterlig. Så att köpa en egen 
maskin var ett stort steg och blev för ut-
veckling av Lisas körning viktig.

Säsongen
Denna säsongen har det hittills blivit 
cirka 20 åkdagar med skotern, men det 
kommer absolut bli fl er. Men i vanliga fall 
så kör Lisa nästan varje eller varannan 
helg under vintern. Sen brukar det bli att 
hon tar ledigt nån vecka ibland också. 
Tidigare år har hon inte kört så mycket 
i fjällen faktiskt. 

-Det har mest blivit skogskörning på 
hemmaplan med mina killkompisar. Det 
brukar oftast vara ganska mycket snö 
där jag bor men i år har det varit lite. 
Detta år har hon dock åkt på fl era olika 
skoterevent i fjällvärlden.

Jag tycker det är väldigt lärorikt att 
åka på event och lära känna nya likasin-
nade människor. Man utmanar sig själv, 
får tips, stöd och pepp från andra, vilket 
är väldigt givande. Och det roligaste av 
allt är att man knyter så många nya kon-
takter. Jag har åkt på event med folk jag 
inte känt sedan tidigare, och har blivit 
bra vän med dessa och har fortsatt hålla 
kontakten efteråt. Det är nog det bästa 
med skoterkörningen, alla människor 
man träffar och den sammanhållningen 
som är inom denna sport. Alla är som en 
enda stor familj när man träffas och kör 
tillsammans, avslutar Lisa.

Lisa tycker det är väldigt lärorikt att åka på event och lära känna nya likasinnade 
människor. Man utmanar sig själv, får tips, stöd och pepp från andra, vilket är väldigt 
givande.

Vanligtvis kör Lisa skoter nästan varje 
eller varannan helg under vintern, sen 
brukar det bli att hon tar ledigt någon 
vecka ibland också.

På fritiden putsas det en hel del på lastbilen och att åka på utställningar är också kul.
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Lisa började köra skoter när hon var fyra år, då fick hon en Ski-Doo Mini Z -99 i 
julklapp tillsammans med sin syster.

Lisa har fått lära sig köra skoter ”den hårda vägen” då hon tidigare lånade sin pappas 
tunga Yamaha.

Att köpa en egen maskin var ett stort steg och blev en viktig utveckling för Lisas Körn-
ing.

Denna säsong har det blivit cirka 20 årsdagar med skotern, men det kommer absolut 
bli fler.

Färgen gul är en favorit.

Foto: Eirik Aadde

Foto: Eirik Aadde
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I år kör jag i en ny monosuit från 
TOBE. En snygg overall där Tomas 
Berntsson varken sparat på materi-

alval eller smarta detaljer. Personligen 
älskar jag overallen som plagg för snö-
aktiviteter. Jag hamnar allt som oftast 
på snön, i snön eller under snön och då 
passar en overall bra så man slipper få 
in snö mellan byxor och jacka.

Hängslen
Ett krav är att det fi nns bra hängslen inne 
i den så jag kan få midjan och grenen att 
hänga på rätt ställe på min något oform-
liga (päronform) kropp. Eftersom jag är 
lite underlång i relation till min tyngd blir 
benen lite långa när passformen är skön 
på överkroppen. Hängslena i Novo V3 
blir då lite för långa även i kortaste läget 
men det avhjälps snabbt medelst ett av-
kortningsveck och några varv eltejp. Bra 
karl reder sig själv på 30 sekunder.

Temperaturreglering
Värmeregleringen blir enklare när luften 
inne i en overall fl ödar fritt från smal-
benen upp till halsen. Novos vädrings-
dragkedjor sitter perfekt placerade på 
vardera sidan frampå bröstet. Enkelt att 
komma åt och reglera dem själv och de 
gör stor verkan. Jag kör alltid med ofod-
rade kläder. Den moderna backcoun-
trykörningen är så aktiv och fysiskt krä-
vande att man håller värmen otroligt bra 
även riktigt kalla dagar, bara man inte tar 
för långa pauser.  

Slitstark sa Bull
Knäna och innersidan på benen är för-
stärkt med Armortex.  Ett kevlarförstärkt 
tyg med extrem slitstyrka vilket behövs 
då moderna mountainskotrar har syl-
vassa fotbrädor som annars snabbt 
avverkar de fi naste skidbyxor. Här har 
TOBE sytt dit det starkaste tyget vi 
hittills stött på. Riktigt bra och seriöst. 
Givetvis är overallen vind- och vattentät 
med 45000mm vattenpelare.

Priset
Tobe Novo V3 Mono Suit kostar 8995 
kr och för det priset har man som kund 
rätt att kräva en riktigt bra produkt. Vi 
gillar Novo V3 skarpt och tycker den är 
klart prisvärd. Den fi nns i många snygga 
färger så du kan färgmatcha den till din 
skoter. Det är viktigt i dessa tider när 
man vill plåta episkt coola bilder till sina 
inlägg på webbens sociala sidor.

Av å mä Daniel Orevi

TOBE Novo V3 Mono Suit
SnowRider testar

Färgmatchad och fi n så susar 
denna äldre man runt i skogarna 
i norra Sverige. 

Knäna och innersidan på benen är förstärkt med Armortex vilket är 
ett måste för skoterkläder idag.

När du blir för varm fi nns det Novos vädringsdragkedjor sitter 
perfekt placerade på vardera sidan frampå bröstet. Enkelt att 
komma åt och reglera dem själv och de gör stor verkan.
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WHY CKMP?

 •  Vi kan erbjuda dig ett paket med  

    4-5 dagars körning

 •  Vi guidar dig i vårt 700 km
2 stora  

    område

 • 
 Vi tar emot grupper upp till 12  

    personer

 •  Exklusivt och unikt boende med  

    allt i samma hus. Garage, bar,  

    butik, matsal och sovrum

www.carlkuster.com

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

Mer information på
www.snoskoterradet.se

Vi verkar för att  
snöskotertrafiken
bedrivs utan att 
människor, djur  
eller egendom  
skadas eller störs. 
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www.snoskoterradet.se
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Det där med att väcka liv i en 
gammal trippel var faktiskt inte 
det enklaste och vi har tillbringat 

större delen av vintern med att vänta 
på delar till detta projekt. Visst hade vi 
kunnat smälla ihop denna motor med 
lite rassliga lager, gamla packboxar och 
bussningar, men det ville vi inte. Vi ville 
att vår gamla SXR-motor skulle bli så bra 
det bara var möjligt och därför så lade 
vi det lite åt sidan tills vi hade alla de-
lar hemma. Nu äntligen lagom till sista 
numret för säsongen så sitter motorn 
ihop. Vi valde redan i ett tidigt skede 
att denna motor skulle ha originalkubik 
men samtidigt bli lite piggare än när den 
kom ut från Yamahafabriken. Ett par 
Hauckportade cylindrar och trippelpipor 
letades upp och tanken är ju fortfarande 
att vi ska stoppa i det hela i en gammal 
Polaris IQ 600 RR. Eftersom vi inte gjort 
ett smack åt själva installationen under 
tiden vi väntat på delar så är det dags 
att vi gör det nu med siktet inställt på 
SnowRider Hillcross 18 april. Vår inten-
tion är att det hela ska vara klart inom 
kort och att vi ska täcka upp projektet 
i de första numren av SnowRider nästa 
säsong och naturligtvis på SnowRider 
TV.

Vi har lite att kämpa med vad det gäl-
ler själva placeringen av motorn så att 
variatorerna linjerar med varandra på ett 
korrekt sätt. Det där med att kapa isär 
tre alldeles nya pipor för att försöka få 
plats med dom under kåporna blir också 
en utmaning. 

Vi ber lite sådär om ursäkt att vi inte 
lyckades slutföra detta inom ramen 
för den här tidningssäsongen och tar 
nya tag för att slutföra detta lagom till 
SnowRider Hillcross 18 april.

IQ-trippeln
Ibland drar en del 
saker ut på tiden

Vevaxelns inre PTO-lager sitter som ber-
get, och ingen av mina avdragare funger-
ar. Antingen kan man ge upp, ringa en 
vän eller helt enkelt försöka få bort det, 
med mera våld. 

Äntligen har vi fått alla delar vi ville ha. Vi var lite extra noga med att vi fick Yamaha originaldelar såsom lager och packboxar. 

När man försökt allt och lagret ändå inte vill släppa sitt grepp runt vevaxeln så är det 
dags att ta till de brutalaste av metoder. Dags att ta fram vinkelslipen eller rondellen 
som vi säger i Boden. 

Efter att ytterbanan kapats av med stadig hand får huggmejseln jobba lite och sedan 
är halva lagret borta.
 

Kulorna sitter i en hållare som enkelt bryts lös. Här syns också tydligt att lagret ser lite 
slitet  och rostigt ut. 
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Sedan slipas lagerbanan samt packboxens slit-ring tills de lossnar. Och här gäller det 
att vara extremt lätt på handen och inte stressa slipandet. 

Nu är veven kyld i snödrivan utanför garaget. Denna procedur är lättare att utföra utan-
för garaget i Boden än i Malmö. 

Nu ska de nya lagren värmas innan montering. En ugn är mer korrekt och varmluft-
spistol mindre brutalt men jag föredrar blåslampan då det går fortast. När det ryker 
lätt från lagret har jag rätt temperatur.

 Efter en hel del slipande så tar jag fram huggmejseln och med den är det enkelt att 
driva lös slit-ringen.

Nu är även det yttre lagret monterat och allt passar bra i vevhuset, vilken tur jag har!Inre lagret samt slit-ringen är monterad vilket var enkelt när de var korrekt uppvärmda. 
Sedan fettade jag in packboxens tätningsytor och monterade den åt rätt håll.

Att montera lagren rätt är nu det viktigaste och du har ju bara en chans på dig. Jag lägger därför dessa i vevhuset för att se åt vilket håll de sedan ska vara vända när jag monter-
ar dessa. Dessa lager är ej av standardmodell då dessa kan klassas som en ren reservdel. Visst har ett standardlager samma mått, men saknar styrpinnarna som hindrar lagren 
från att snurra på vevaxeln. Naturligtvis kostar en reservdel betydligt mer men är också betydligt bättre. 
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Vår Evindrude har äntligen för-
vandlats från skrothög till någon-
ting som nästan är färdigt. Vi har 

väntat på lite frästa detaljer ända in i det 
sista inför sista numret av SnowRider 
denna säsong men insåg nu att det inte 
skulle bli riktigt klart. Vi väljer därför att 
visa resten av bygget på SnowRider TV 
och gör ett sista ryck med maskinen nu 
under våren. 

Vi har inte satt ribban speciellt högt 
för denna maskin utan gjort det så enkelt 
för oss som möjligt. Eftersom vi valt att 
stoppa i en lite modernare Polaris-fläktis 
under huven har vi fått lov att bygga om 

Evinrude
Det som en gång var en rosthög, blev 
någonting annat. 

lite motorfästen med mera för att få mo-
torn att linjera med främre variatorn. Vi 
har koll på det mesta och det är bra det 
sista som vi måste få till nu. Håll utkik 
under våren efter vår ihopsättning så tar 
vi nya tag med nya projekt till nästa års 
tidningssäsong. 

Ge oss gärna ett förslag på vad ni vill 
se. Själv är jag ruskigt intresserad av att 
bygga en lyxig stor pulka med alla be-
kvämligheter man kan tänkas behöva på 
fjället. 

Vi ses i garaget nästa år igen.
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Dubbla LCD-skärmar
Kameran kan fi lma i upp till 4K/60p i 
100 Mbps och upp till 240 fps i full HD. 
RockSteady, DJI:s elektroniska bildsta-
bilisering gör att klippen blir riktigt mjuka 
och stabila. Osmo Action har även ett 
HDR-läge som kan användas i upp till 
4K/30p, dock utan stabilisering. Osmo 
Action har två stycken LCD-skärmar, en 
bak och en fram. På baksidan sitter en 
2,25-tums, 640x360 touchskärm med 
325 PPI och på framsidan sitter en 1,4-
tums skärm med 300 PPI, som gör det 
enkelt att ta selfi es och komponera bil-
den. DJI har fl era tillbehör till Osmo Ac-
tion, men det fungerar även att använda 
fl ertalet GoPro tillbehör.

Flera användbara funktioner
Osmo Action är stöttålig upp till 1,5 
meter och stänk och vattentålig ner till 
11 meters djup. På framsidan av objek-
tivet har den ett utbytbart linsskydd som 
skyddar mot repor, fi ngeravtryck, smuts 
och som enkelt kan bytas ut. Osmo Ac-
tion kan fi lma i upp till 8x slowmotion i full 
HD, möjlighet till manuella exponerings-
inställningar samt ett timelapse-läge. 
Med hjälp av fem stycken röststyrnings-

kommandon kan du även enkelt ta still-
bilder, starta/stoppa fi lmning och stänga 
av kameran. Använder du Osmo Action 
tillsammans med DJI Mimo-appen har 
du möjlighet att styra kameran, synka fo-
ton och videos, redigera och skapa klipp 
med story-mallar som sedan enkelt kan 
delas på sociala medier.

Effektivare fi lmning
I Osmo Action har du möjlighet till att 
spara, lista och välja fi lmlägen och ex-
poneringsinställningar som du använder 
ofta via ett Custom Mode. På sidan av 
kameran sitter en QS-knapp som gör 
att du snabbt kan byta mellan fram- och 
bakskärmen samt byta mellan olika lägen 
och inställningar. Dessutom har Osmo 
Action ett SnapShot-läge som gör att du 
på under två sekunder kan komma igång 
med fi lmningen genom att enkelt trycka 
på start/stopp-knappen. Osmo Action 
har ett utbytbart 1300 mAh batteri som 
klarar upp till 135 minuter vid fi lmning i 
full HD och upp till 63 minuter i 4K.

DJI Osmo Action

Osmo Action är DJI:s första actionkamera. 
Har dubbla LCD-skärmar, stabilisering, 1/2,3-
tums 12MP sensor, inspelning i upp till 4K/60p, 
slutartider från 120 sekunder och ner till 
1/8000s, röststyrning. En spännande kamera 
från DJI som är en stark utmanare till GoPro.
Av: Mattias Klockar

Vad ingår
Osmo Action
Kameraram

Platt och böjt självhäftande 
fäste

Snabbfäste
Batteri

Batterifodral
Låsskruv

USB-C kabel

Vad ingår
Osmo Action
Kameraram

Platt och böjt självhäftande 
fäste

Snabbfäste
Batteri

Batterifodral
Låsskruv

USB-C kabel

Egenskaper
1/2,3-tums 12MP CMOS-sensor

Dubbla LCD-skärmar
Vattentät ned till 11 meter
Upp till 4K/60p i 100Mbps

8x slowmotion i 1080p
Avancerad bildstabilisering

4K HDR-video
RAW-format för stillbilder

Röststyrning

Pris för DJI Osmo Action 
3 599:- mer information på 

www.dji.com
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Det där med att testa snöskotrar 
är ett ämne som tål att pratas 
om. Hur ska vi egentligen göra 

nuförtiden när snöskotrarna är extremt 
bra och sällan aldrig dåliga? Du kan 
antingen kolla på de otaligt produce-
rade reklamfi lmerna från "media" eller 
försäljare som fl orerar på nätet. Att köra 
lite schysta svängar, snacka lite om ma-
skinerna för att låta någon ambassadör 
eller snöskoterförsäljare tala om hur för-
träffl ig just den maskinen han fått köpa 
lite billigare eller säljer, kan vara intres-
sant, men vi tycker att ren och skär fakta 
är roligare. Vissa gånger behöver inte 
den där faktan betyda någonting, men 
den är i alla fall rolig att få reda på. Bara 
för att vi bromsar alla maskiner i broms-
bänken och tar reda på hur starka dom 
är, så behöver ju inte den som har mest 
hästar vara den som är snabbast, acce-
lererar bäst, eller för den skull går for-
tast. Hur bra accelererar de vanligaste 
lössnömaskinerna egentligen? Och hur 
testar vi det? Ska vi testa alla i lössnön, 
eller ska vi försöka hitta ett ställe där det 
bettar i ordentligt? Just den här gången 
valde vi det senare alternativet eftersom 
förhållandena just denna dag var perfek-
ta. Snön var relativt hård, men lite blöt 
och verkligen sög tag i mattorna vilket 
gjorde att vi uppskattade detta test som 

Accelerationstestet
Accelerationstest

Man kan testa och jämföra 
snöskotrar på olika sätt. 
Detta är ett av dom. 

Micke ”jag tror jag måste byta kalsonger”. 
Viktor ”skärp till dig och kör klart i alla fall”. 
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2020

Nu ska här klargöras att jag inte 
på något sätt är Nazist utan 
snarare ger Micke klartecken att 
starta tidtagningen när han vill. 
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rättvist för alla inblandade maskiner. Vi 
hade hela Gesundabergets skidanlägg-
ning till vårt förfogande och vi valde att 
accelerera 150 meter för att ta reda på 
vad ett helt gäng lika och olika maskiner 
gillade den lutande dragracingbanan. 

Hela tanken gällande detta test kom 
under SnowOutlawstävlingen på sam-
ma plats då motorsvagare maskiner 
spöade starkare under denna tävling. 
Nu skulle vi kolla den faktiska skillnaden. 

Känslomässiga tester
Det var någon plusgrad i luften och snön 
var så där sugande och greppvänlig som 
den kan vara. Vi var beväpnade med tid-
tagning och radarpistol för att reda ut 
hur snabbt ett gäng maskiner från 2020 
kunde avverka den valda sträckan. Vi 
valde alltså att ragga ihop ett gäng av 
årets lössnömaskiner, lite andra intres-
santa snöskotrar samt lätta upp det hela 
med ett par standard turbomaskiner och 
för att göra det extra intressant ett par 
uppgraderade sådana också. Vi kan alla 
ha olika åsikter hur vissa tester ska utfö-
ras och den här gången gjorde vi så här. 
En sak är i alla fall ganska så säker och 
det är att känslomässigt baserade tes-
ter där vi ”tycker” en massa saker tillhör 
forntiden. Nu tar vi reda på olika slags 

Arctics Riot är en av de elakare maskinerna på marknaden. Visst den har inte mest hästar av alla storkubikare men det brukar inte 
betyda någonting. Just Riot och Alpha One är ju en av anledningarna till att vi gillar dessa tester eftersom de har hästkraftshandi-
kapp (cirka 20 hk) mot de andra värstingarna utan att detta egentligen märks. Eller gör det? En sväng framför radarpistolen avslö-
jade följande. 

Är verkligen en pigg maskin som 
faktiskt inte alls är långt efter sin 
storebror 850. 

Tid/hastighet 850 Boondocker 3900 0-150 m 6,39 sekunder toppspeed på 150 meter 98 km/h 
Tid/hastighet 600 Boondocker 3900 0-150 m 6,55 sekunder toppspeed på 150 meter 92 km/h 

Tid/hastighet Riot X 146 800 0-100 km/h 4,99 sekunder toppspeed på 150 meter 106 km/h
Snabbaste sugmotormaskinen

Accelerationstest

Lynx Boondocker 
3900 E-tec 600  

Arctic Cat Riot X 146” 800
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Är det någon maskin som fått högsta betyg av mina polare den här säsongen så är det utan 
tvekan Ski-Doo Summit Expert som ska vara den bästa lössnömaskinen från detta märke ge-
nom tiderna om jag ska tro på dessa omdömen. Jag betvivlar inte det eftersom jag gillade den 
stenhårt när vi fick tillfälle att köra den i våras. Jag gillar den och tycker att den känns vass 
med ett hårt tillslag med fullt ös från första början till slutet. 

Turbo är alltid trevligt på alla sätt och vis och dagen till ära hade vi både en helt standard Sidewinder men också en Stage 5 Map Tun maskin på dryga 300 kusar. Stage 5 in-
nebär annan turbo, spridare och avgassystem. Just denna maskin hade lite svårt att hålla tassarna på marken i stigningen och det var en kamp att hålla accelerationen och gas-
en konstant. Micke som körde fick helt enkelt göra sitt bästa för att inte slå över baklänges med andra ord. 

Tid/hastighet Sidewinder 146” standard  0-100 km/h 6,32 sekunder toppspeed på 150 meter 101 km/h
Tid/hastighet Sidewinder XTX 300 hp (dubb) 0-100 km/h 3,87 sekunder toppspeed på 150 meter 118 km/h

Tid/hastighet Ski-Doo Expert 850 154” 0-150 m 6,33 sekunder toppspeed på 150 meter 97 km/h

SideWinder 146” 

Ski-Doo Expert 850 154”
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Jag måste säga att Polaris RMK är en trevlig bekantskap då jag gillar hela paketet. Lättkört och liksom lite len på något sätt. När 
Patriot 850 motorn kom förra året hade vi stora förväntningar på den och den levererade riktigt bra med pulver. Tråkigt nog gick en 
del av dessa motorer sönder efter några mils användande. Inte alla, men några. Tillräckligt många i alla fall för att man skulle undra 
lite. Det var tydligen inget fel på motorkonstruktionen utan snarare ihopsättningsprocessen. För att understryka att det inte var fel 
på konstruktionen så omarbetades motorn till 2020 av någon anledning och därmed var tydligen också problemen som inte var ett 
problem borta. Skit samma. Det är vatten under broarna och vi måste säga att Patriot 850 tillsammans med RMK chassit är mag-
iskt bra. Den ska ge några hästar mindre än en BRP 850 men det skiter den fullständigt i och regerar då det gäller accelerations-
testerna vi gjorde. Vi körde denna värsting i originalskick och med Billet X variatorkit som verkligen gjorde maskinen livligare från 
start. Denna livlighet gjorde att maskinen spann mer vilket säkert blir en fördel i lössnön, men inte under vårt test. En sak är i alla 
fall säker och det är att variatorkitet helt klart gjorde maskinen betydligt starkare och aggressivare från noll vilket jag vet att många 
lössnöåkare är ute efter. 

fakta och från dessa får du helt enkelt 
bild dig en egen uppfattning angående 
vilken maskin du vill ha. 

Hur mätte vi? 
Vi gjorde detta test med stillastående 
start och såg till att alla hade samma 
förutsättningar i slalombacken vi hade 
tillgång till. Vi körde alla maskiner flera 
gånger, valde bort dom sämsta tiderna, 
använde de bästa tre och fick fram en 
medeltid och hastighet som vi presente-
rar här till er. Sträckan vi körde var 150 
meter och vi mätte den totala toppspee-
den på denna sträcka samt 0-100 tiden 
på de maskiner som kom upp i denna 
hastighet innan målgången. Hästkraf-
ter är inte allt och vi tycker att fästet i 
backen var bra. Vi körde alla maskiner 
under samma förutsättningar vid samma 
tillfälle. Om det var ett orättvist test så 
var det lika orättvist för alla och därmed 
rättvist. Föraren heter Micke Ljungberg 
och har testat maskiner med oss i över 
20 år vilket gör honom till en veteran i 
gemet och en extremt van friåkare och 
tävlingsmänniska. Han gjorde det han 
kunde för att alla maskiner skulle få sam-
ma förutsättningar med oss som kritiska 
granskare. 

Ja vem vann då? 
Du kan själv titta på och bedöma tiderna 
i listan men för att du ska spara lite tid 
så kan vi avslöja att Polaris RMK är 
överlägset snabbast bland de renodlade 
längre  lössnömaskinerna och visade 
jämna snabba tider i alla sina körningar. 
Variatoruppsättningen ger denna ma-
skin ett övertag då den sätter iväg utan 
något ryck. Vi blev riktigt imponerade 
över denna maskin som också hade den 
snabbaste hastigheten på radarpistolen 
bland lösnömaskinerna med sina 108 
km/h. En sak till. Ska vi utnämna den 
absolut snabbaste sugmotormaskinen 
så är det överraskande nog för många 
Arctic Cat Riot. För oss som kört den 
så är det inte överraskande alls då den 
går som kulor och krut. Den är den enda 
sugmotormaskin som presterade under 
fem sekunder under dagen. Dagens 
snabbaste maskin alla kategorier är utan 
tvekan och föga förvånande Map Tunes 
300 hästar Sidewinder som verkligen 
fick Micke att balansera på bakaxeln 
över mål. Som sagt kolla och jämför ti-
der och hastighet. Mycket nöje. 

Vissa av maskinerna körde vi mot varandra för att verifiera tider och hastigheter vi fick fram. Helt klart en av de roligare dagarna på 
jobbet.  Just här blir en RMK omkörd på bakaxeln så det visslade om det av en Ace 900 turbo med Stage III kit. 

Tid standard  0-100 km/h 5,25 sekunder toppspeed på 150 meter 108 km/h
Tid med variatorkit 5,85 sekunder 109 km/h

Accelerationstest

Polaris RMK 155
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Jag måste säga att Boondocker är en schyst maskin, såpass trevlig  att jag fak-
tiskt köpte mig en begagnad 850 denna vinter. Men en sak ska ni veta och det är att 
600-motorn är riktigt trevlig och vass och troligen den motor som passar de flesta 
bäst. Hela 600-maskinen blir trevligare och mer lättkörd vilket många av oss skulle be-
höva. 

Den här maskinen sticker ut lite grann med sin Alpha One boggi då den gärna vaggade lite fram och tillbaka i sidled under accelerationen. Men Micke som är van Alpha One-
förare hade kontroll på läget och tog ur det som gick ur 800 motorn. Just boggin ger den här maskinen lite speciella egenskaper och jag måste ge er rådet att verkligen prova 
en sån här lössnömaskin för att känna på dess egenskaper. Se till att ta tillfället i akt när det bjuds på provkörning. 

Dagens snabbaste maskin alla kategorier är utan tvekan och föga förvånande Map 
Tunes 300 hästar Sidewinder som visade att starkast också är snabbast. Just den 
här maskinen har dubb men också  lite för mycket hästar vilket fick Micke att släppa 
av lite för att inte slå runt emellanåt. Grym maskin. 

Tid standard  0-100 km/h 5,25 sekunder toppspeed på 150 meter 108 km/h
Tid med variatorkit 5,85 sekunder 109 km/h

Tid/hastighet 850 Boondocker 3900 0-150 m 6,39 sekunder toppspeed på 150 meter 98 km/h 
Tid/hastighet 600 Boondocker 3900 0-150 m 6,55 sekunder toppspeed på 150 meter 92 km/h

Tid/hastighet  0-150 m  6,29 sekunder toppspeed på 150 meter 98 km/h

Lynx 600 Boondocker 3900 
Lynx 850 Boondocker 3900

Arctic Cat Alpha One 800 154”

Och som av en liten händelse så kom en pistör förbi med en fyrtakts-viking av nyare 
årsmodell och ville köra en sväng framför radarpistolen. Visst, inget fartvidunder, men 
väl en bra måttstock för arbetsmaskinens förmåga. 

Tid/hastighet 0-150 m 7,42 Sekunder toppspeed på 150 meter 83 km/h

Viking Professional
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En extremt trevlig ledmaskin som faktiskt är en av mina absoluta favoriter på dålig som bra led. Det är väl egentligen själva körställningen som tilltalar mig tillsammans med 
den extremt trevliga motorn som ger någon slags elmotorkänsla. Den påminner lite om min gamla Apex om den hade genomgått en bantningskur. Vi körde denna i originals-
kick samt med Map Tunes stage 3 kit. 

Två maskiner som sticker ut som lite 
extra snabba. Konstigt nog är ingen 
av dom en BRP-produkt som faktiskt 
har mer hästkrafter. 

Tid/hastighet standard 0-100 km/h 5,66 sekunder  toppspeed på 150 meter 105 km/h
Tid/hastighet Map Tune Stage III (Dubb) 0-100 km/h 4,67 sekunder toppspeed på 150 meter 109 km/h

Polaris RMK 850 Tid standard  0-100 km/h 5,25 sekunder toppspeed på 150 meter 108 km/h
Riot X 146 800  Tid/hastighet 0-100 km/h 4,99 sekunder toppspeed på 150 meter 106 km/h

Accelerationstest

Ski-Doo Renagade XRS ACE 900 Turbo
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Det här med skoterskor kan 
tyckas lite konstigt. Det är som 
att det gäller andra regler för 

fötterna än för resten av kroppen. Lite 
grann som med tandvård som inte är all-
män som resten av sjukvården i Sverige. 
Som om munnen inte tillhörde kroppen. 
När jag var liten tillverkades nästan alla 
skoteroveraller av bävernylon. Ett tjusigt, 
glansigt men inte vattentätt material. 
Några stackare hade kläder av bomull, 
medan de allra coolaste körde i skinn-
ställ. Men utvecklingen av nya material 
har gjort att alla numera klär sig likadant 
när man ska ut i snön. Det är GoreTex-
liknande membran som gäller. Oftast 
i ett tunt skal, och med värmande ställ 
under. Så klär man sig om man ska ut 
och jaga, bestiga Mount Everest eller 
om man ska köra snöskoter. Det funkar 
helt enkelt overkligt bra för all utomhus-
lek. När det gäller skor så är det inte rik-
tigt likadant. Jag har fortfarande vänner 
som kommer dragande med spritt nya 
Nokia-stövlar till skoterturen. Precis som 
på 80-talet. En modernare variant är de 
vansinnigt populära Powerboots. Några 
väljer ultravarma stövlar, och vår gode 
vän Generalen envisas med att köra i 
loafers. Det är sant! För lössnöåkning 
är kraven på skor stora. Eftersom man 
sällan befi nner sig på skotern så ska 
skorna klara av att hålla fötterna varma 
och torra under snön i en hel dag. Minst 
lika viktigt är att de ska erbjuda stöd och 
skydd mot slag och brytningar. Sist men 
inte minst måste man ha bra grepp.

Både frusen och varm
Mina fötter är helt perfekta för att utföra 
ett skotest. De lever sitt eget liv och jag 
kan frysa vansinnigt om fötterna trots att 
resten av kroppen är stekhet när man 
kör hårt. Vissa gånger kan jag frysa om 

fötterna samtidigt som jag blir alldeles 
fuktig av fotsvett. Ibland blir jag så varm 
om fötterna att jag tror att de ska brinna 
upp. Allt detta är jobbigt, och resulterar 
oftast i fuktiga och illaluktande skor som 
varken gör mig eller mina stugkamrater 
glada. ToBe har fl era olika modeller av 
skor. Vi har valt att prova modellen Nim-
bus som ligger i mellanskiktet prismäs-
sigt. Den har lite mer fodring som passar 
mig som lätt fryser om fötterna. En av 
de saker som jag verkligen uppskattar 
är att innerskon är urtagbar. Det gör det 
lätt att torka skorna efter en dags åk-
ning. Dessutom ger det bra möjlighet att 
tvätta de lösa innerskorna om obehaglig 
doft skulle uppkomma .

Styvt skaft
Nimbus har dubbla BOA system där den 
ena används för att klämma skon runt fo-
ten och den andra runt smalbenet. Det 
ger bra möjlighet att anpassa passfor-
men till olika form på fötter och ben, och 
det fungerar mycket bra. Det är ganska 
styvt skaft på stöveln. Det hjälper till att 
stödja fotleden, men det är inte så stelt 
att det någonsin blir obekvämt. Tvärtom 
känns det bara tryggt med det extra stö-
det. Innerskon är mjuk och komfortabel.

Sympatex
Greppet i sulan är väldigt bra även på 
hårdpackad snö, och förstås på de 
vassa fotsteg vi har på moderna lössnö-
skotrar. Om det bygger is på fotstegen 
så räcker dock fästet inte till, men det 
funkar fi nt att sparka bort isen med 
skon. Jag har provat skorna både i vår-
solsvärmd sockersnö och riktig kallsnö 
vid -20 grader. Alla förhållanden funkar 
kanon. Helt torr hela dagen och för en 
gångs skull perfekt temperatur på fo-
ten under hela dagen. Jag kör med en 

tunn ullsocka oavsett temperatur, och 
det har fungerat helt perfekt. ToBe an-
vänder Sympatex-membran som både 
är vattentätt och andas bra. Enligt teo-
rin ska det vara bättre än det klassiska 
GoreTex, speciellt är det mindre känsligt 
för nedsmutsning, vilket passar bra för 
en sko som kan hamna i de mest skif-
tande miljöer. Sammanfattningsvis kan 
man säga att ToBe skapat en sko som 
enligt mig är helt perfekt för lössnöåk-
ning. Det fi nns många fi na konkurrenter, 
men en stor fördel med just denna mo-
dell är möjligheten att ta ut innerskon. 
Dessutom passar den extra fodringen 
perfekt för oss som lätt blir lite kalla om 
foten. Jag fortsätter imponeras över hur 
bra våra kläder blivit under de senaste 
åren och kan verkligen rekommendera 
ToBe’s Nimbus.

Tobe Nimbus
Det där med att klä 
på fötterna är inte det 
enklaste och det gäller 
att hitta de rätta skorna 
för att kunna njuta en 
hel dag ute i solen. 
Text & Bild Gustav ”Gurra” Berggren

Ibland hamnar man i oväntade situation-
er under en skotertur. Då är det superbra 
att vara varm och skön om fötterna.

BOA systemet är su-
perenkelt att använda. 
ToBe-skorna har dub-
bla vred – ett för foten 
och ett för benet, och 
det gör att man lätt kan 
justera passformen.

ToBe’s Nimbus fungerar alldeles perfekt för att kliva på sina skoterkamrater. Ett tips är 
att välja en liten och svag kamrat som inte kan brotta ner dig. Fredrik uppskattade den 
ganska mjuka gummisulan.

Med urtagbara innerskor är det superen-
kelt att torka även blöta skor. Innerdelen 
behöver bara ligga torrt, och ytterskon 
torkar fi nt med ett par värmeblock.

Bra grepp behövs också på släpvagnsp-
lyfa. Tänk vad tråkigt det vore att över-
leva en hel skotertur med stup och at-
tackbjörkar för att senare slå ihjäl sig när 
man ska lasta.

Ett seriöst skotest innebär förstås att 
man letar upp en öppen fjällbäck och 
hoppar i. ToBe’s Sympatex är faktiskt 
helt vattentätt, men om vattnet stiger 
upp över vristen rinner vattnet in och 
då blir det blött ändå. Synd att vi 
gjorde testet på morgonen.

SnowRider testar

45

45.indd   45 2020-03-16   12:08



Turbofyrtaktaren är utan tvekan ett 
roligt och trevligt tillskott till sko-
tervärlden. Om det sedan sitter 

en turbo monterad från början så öpp-
nas en helt ny värld rent prestandamäs-
sigt. Som det ser ut idag så finns det 
flera aktörer på marknaden som erbju-
der effekthöjande kurer för exempelvis 
Sidewinder och Ace 900 turbo vilket vi 
är mer än glada för. Det finns olika kit 
och steg man kan köpa sig för att få lite 
mer att åka med. Oavsett vilket du väljer 
så är det ganska mycket jobb nerlagt 
bakom de extra hästkrafter du vinner i 
och med att du väljer att uppdatera din 
maskin. Grunden i effekthöjningen ligger 
så gott som alltid i laddtryckshöjningen, 
men med denna så måste man följa 
efter med bränsle och eventuellt tänd-
ning. Allting går hand i hand och hela 
hemligheten till en bra och lyckad upp-
datering är att alla parametrar harmo-
niserar med varandra. Krångligt tycker 
du? Det var bättre förr när vi hade för-
gasare? Absolut inte. Det där med att 
justera en förgasare kräver mångårig 
erfarenhet samtidigt som samma gäller 
för insprutningen. Tänk tillbaka trettio år. 
Tänk er att det vid denna tidpunkt fanns 
människor som lyckades trycksätta och 
överladda en motor genom ett par för-

gasare. Hur lyckades man egentligen? 
Vem hade man att fråga? Svaret är att 
man kanske lyckades, sådär, samtidigt 
som man hade absolut ingen att fråga. 
Oavsett om man använder förgasare el-
ler ett insprutningssystem så handlar det 
hela om att man ska tillsätta rätt mängd 
bränsle och gärna också en gnista vid 
rätt tillfälle, så att smällen blir så optime-
rad som möjligt.

Idag så är det hela lite enklare då tek-
niken har gått framåt och vi bland annat 
har en möjlighet att få reda på vad som 
händer när vi kör. 

Loggning
Viktor på Map Tune kom upp till oss i 
Mora i jakt på snö här i vintras och just 
denna dag fanns det tillräckligt för att vi 
skulle kunna testköra lite grann. Viktor 
testade deras Ace 900 turbo och log-
gade själva körningen för att ta reda på 
vilka ändringar som måste till för att alla 
parametrar ska harmonisera med var-
andra. Loggning är ett annat ord för att 
spela in ett händelseförlopp så att man 
i lugn och ro kan titta på detta i datorn 
när fordonet är avstängt. Titta, ta beslut 
om ändringarna för att sen göra ändring-
arna i systemet, för att sedan köra igen, 
logga, tanka ut loggen, titta igen, ändra, 

repetera.  Man kan logga exempelvis 
varvtal, trottelposition, batterispänning, 
bränsletryck, insugstemp, avgastemp, 
laddtryck, mattans hastighet, lambda-
värde och så vidare. Vissa gånger vill 
man köra en snöskoter i bromsbänk, 
medan andra gånger vill man säkerställa 
vissa saker live i fält. Sen är det ju inte 
bara att få en maskin att gå bra vid full-
gas. Att en maskin ska gå harmoniskt 
och bra vid dellast eller halvgas är ju 
minst lika viktigt och svårt. Just den här 
dagen var Viktor ute efter att städa till 
lite i mappen vid statisk körning utan nå-
gon större belastning. Det är ju för övrigt 
kanske där en maskin lever största de-
len av sitt liv som vid exempelvis trans-
portsträckor och så vidare. Min egen 
dragracinghoj är ett bra exempel på ett 
fordon med massor av effekt där lite om 
nästan inget jobb lagts ner på dellast/
halvgas eftersom den endast körs på 
fullgas och sen stängs av. Transports-
täckor existerar inte eftersom hojen put-
tas tillbaka i depån med en moped. All 
loggning och eventuella ändringar görs 
vid 100% trottel. Map Tune har däremot 
ett jättejobb att göra eftersom din trim-
made snöskoter behöver ett bra register 
överallt. Just denna Ace 900 hade fått 
deras nya stage 3 kit med nya spridare 

Det där med att ”chippa” eller flasha en original 
ECU är så mycket mer än att höja laddtrycket. 

Effektöka

monterat vilket i sin tur betyder massor 
av jobb. 

Mappning
Alla dessa ändringar och egentligen hela 
proceduren vad det gäller att komma 
underfund med rätt bränsleblandning, 
tändning och laddtryck kallas för mapp-
ning eller översatt kartläggning. Detta är 
en konst man knappar in med datorn när 
man läst och förstått loggningsuppgifter-
na och Map Tune lägger som alla andra 
tuners säkert hundratals timmar på sina 
kit totalt innan de kan presenteras och 
sedermera också säljas till gemene man. 
Att vara bevandrad i tekniken och kunna 
navigera sig runt i en original ECU är 
det inte alla som kan och det är här svå-
righeten infinner sig. Det är en sak att 
knappa lite i ett vanligt insprutningssys-
tem som exempelvis Motec och en helt 
annan att försöka uträtta rätt saker i en 
originalbox från exempelvis Yamaha eller 
Rotax. En sak är iallafall säker och det 
är att grabbarna bakom dessa mappar 
troligen var en av de där med glasögon 
längst fram i klassen som hängde med 
på lektionerna. Du vet en sån med lite 
korta byxor, sandaler och skjorta.  Vi är 
alltså med andra ord ganska säkra på att 
Viktor har linser nuförtiden.
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Det gäller att veta vad man håller på med när man väl har rätt grejer för att kunna ändra rätt parametrar inne i originalboxen. En konst några få bemästrar i detta land.

Just denna bild är knäppt hos Map Tune i deras bromsbänksrum. Men det är inte bara 
här inne som man gör sina tester. Map Tune jobbar mycket i fält för att vara helt säkra 
på att deras grejer fungerar i verkliga livet. 

Stage 5 och dryga 300 hästar är alltid roligt. Den uppmärksamme ser att denna maskin 
också är utrustad med dubb vilket är förståeligt. Ur en ren säkerhetsaspekt bör alla 
högeffektsmaskiner ha dubb enligt mig. Visst det accelerar bättre, men det bromsar 
också vilket är bra. 
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Snow Outlaws är helt klart en total 
kopia av Tv-showen Street Out-
laws på Discovery, inget snack 

om saken. Att vi långt in i processen 
upptäckte att man redan anammat detta 
i USA och där redan kopierat konceptet 
visste vi inte. Men skit i det. Här kommer 
vår version av världens nyaste tävlings-
gren med snöskoter. SnowRider Snow 
Outlaws World Championship. 

Såklart kör vi världsmästerskapen 
i Snow Outlaws och ställer du upp i 
denna dragracinggren uppför Gesunda-
berget kan du alltså bli världsmästare. Ja 
allt annat vore ju riktigt fjuttigt. 

Den 22 februari var det första gången 
vi körde denna tävlingsform och jag ska 
väl inte sticka under stol med att vi var 
lite så där lagom nervösa innan vi skulle 
köra igång. Det var ett lite skakigt ge-
nomförande måste jag säga och det 
mesta krånglade litegrann då det fl öt på 
lite trögt. Nu märkte nog inte alla detta 
utan det var mest innanför sekretariats-
väggarna som vi gjorde det. Vi toppade 
detta med att ha två krånglande skrivare 
som i slutändan gjorde att vi fi ck lov att 
köra stegarna manuellt. Manuellt som 
med penna och papper alltså. Visst 
fungerade det, men det blev drygt. 

Vi lärde oss massor och vi har redan 
skrivit om den heliga boken för ett kor-
rekt genomförande till Snow Outlaws 
nummer två i mars. I skrivande stund 
vet vi inte om vi genomförde den andra 
tävlingen eftersom Coronaviruskrånglet 
ställer till en massa sattyg vad det gäl-
ler större folksamlingar och så vidare. 
Du som läser tidningen nu vet ju om vi 
lyckades genomföra mars-tävlingen. 

Men vi ska inte hoppa händelserna i 
förväg utan istället ägna oss åt tävling 
nummer ett som i mångt och mycket 
blev lyckad också. Här kommer ett litet 
sammandrag från Snow Outlaws num-
mer 1.

Snow Outlaws #1
Det som började 
som ett tankefrö 
växte och blev en ny 
tävlingsgren!

Foto: Mattias Klockar & 
Hasse Larsson Actionphoto

Aaron såg till att alla hade dödmans-
grepp, variatorskydd och sedvanlig 
skyddsutrustning. 

Lurigt att ha en Yamahatrippel i sin SRV. 
Men det är så Thomas Wibler jobbar och 
så körde han sönder kedjehuset också. 

Det är alltid kul att se de små köra och vi 
vet att det blev lite sent för dessa. Men vi 
får hoppas att de hade roligt och att de 
somnade ovaggade. Just denna lilla fi lur 
heter Vilgot Nallgård. 

Är man lite så där petnoga och vill ha mer skjuts i bitarna som Terje Staffansson så är 
det bäst att justera variatorerna. 

Överallt såg man energiskt skruvande för 
att få saker och ting att gå bättre. 
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Jacob VanDer Bos passade på att köra vår gamla projektskoter. Är du 13 år och up-
pårt är det ju bara att anmäla sig bland seniorerna. 

Det sägs att de äldre ska hålla sig inne 
nu när det är Coronatider. Detta skiter 
Bosse Nilsson fullständigt i och vann 
klass 6 med sin Indy. 

Vi testade med en encylindrig klass med lite lam uppslutning. Lars Hammarlund Bolan-
der har i och för sig två efternamn men bara en cylinder. Det hade varit klokare att ha 
tvärtom eftersom vi nu stryker denna klass tills vi får fler deltagare. 

En del ser man bara på blicken att de inte är att leka med. Hade vi vågat oss fram så 
hade vi också vågat fråga vad dom heter. Vi gissar att dom är från Lycksele med om-
nejd i alla fall, men lovar inget. 

Millian Fritz dominerade Junior Outlaw 
och vann hela grejen. 

Magnus Säfström har hittat ut på banor-
na igen och han var taggad, det märk-
tes. Det fina med SnowOutlaws är ju att 
du inte behöver vara helt ny själv och 
din maskin behöver inte gå sönder. 

Det är kul när dom äldre och lite grövre 
killarna gästar oss i depån. Pappa Dahl-
berg och vad vi misstänker är hans son 
gick på en promenad. 
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Det har inkommit önskemål om en klass för sugtrimmade tvåtaktare då de tycker att 
de har en nackdel mot turbomaskinerna. Klart vi fixar det. 

Seth Friström är 14 år och hade en kanonrolig kväll på Gsundaberget med Cubics Ex-
pert 850. 

Alla skötte sig då det gällde starten och ingen gnällde på tjuvstartsdomaren.

Johan Kajander på sin Mach Z slutade inte bättre än etta i klass 8, det vill säga Millen-
nium Outlaw. 
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Ricky Westlunds fina bygge stod och glänste på startplattan eftersom han inte kunde 
vara med på plats den här kvällen. 

Mannen med lampan (hur han nu håller 
den på bilden) såg till att alla förstod när 
dom skulle starta. 

Intresset var stort och vi har lärt oss 
massa av denna tävlingsform varav vi 
kan förbättra massor av saker till nästa 
gång. 

Eddie Törnhult kom med en av de mer välbyggda och snygga skotrarna idag. Vad 
sägs om en tvåtaktsviper med tre cylindrar. 

Då vårt system mer eller mindre havererade så blev det lite som det blev vad det 
gäller utskrifter av stegarna. Detta har vi nu åtgärdat till deltävling nummer två. Tack 
fantastiska medarbetare. Utan er hade vi inte klarat detta. Ingen nämnd ingen glömd.
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Klass 1: 2 stroke stock 
1:a Linus ”Löken” Dahlberg 
2.a Mattias ”Kajan” Kajander

Klass 2: 4 stroke stock 
1:a Björn terje Viki
2:a Erik ”Klumpen” Berglund

Klass 3: 2 stroke Outlaw
1:a Björn Viki
2:a Jan Erik Uppstad

Klass 4: 4 stroke Outlaw
1:a Geir Arne Flönes
2:a Henrik Granberg

Klass 5: Fan Outlaw 
1:a Roger Delin
2:a Mikael ”Limpmackan” Rombo

Klass 6: Veteran Liquid Outlaw
1:a Bosse Nilsson
2:a Thomas Wibler

Klass 8: Millennium Outlaw 
1:a Johan Kajander
2:a Jens Dahlberg

Klass 10: junior Outlaw 
1:a Milian Fritz
2:a Ingvar Pålsson

Snow Outlaws vinnare och Runner ups. Alla med en fräsch 
världsmästartitel i bagaget hem. 

Som arrangör vill man ju att det hela ska vara så säkert det bara går. Ett tips till er andra arrangörer kan vara att det går att hyra sta-
ket hos Ramirent för en billig penning. Vi hade tillfredsställande med publik och vi var totalt 1000 personer på området. 

Vi hade varierande antal deltagare i varje klass där klass 1 som innehöll standard 
tvåtaktare var den största. Här står Henrik Mases till vänster mot Mattias Kajan Kaja-
nder till höger. Kajan slutade tvåa i finalen. 

Crossåkande Linus Dahlberg tog hem 
vinsten i Two stroke stock.  

Vad passar bättre i dessa Coronatider än 
att verkligen utsätta sig för denna dryck. 
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Skoterhuset eller Skoterköket är 
som ni kanske misstänker ett 
hus där skoter och mat samsas 

sida vid sida. Mycket riktigt. Två av våra 
absoluta intressen i samma hus lockade 
såpass att vi helt enkelt tog en tripp dit 
en dag i januari för att kolla läget. Här 
inne möts man av en fantastisk atmosfär 
med snöskotern som tema överallt. Här 
hyrs det ut skotrar och det säljs kläder 
och tillbehör samtidigt som en riktig 
verkstad också fi nns inom väggarna. 
Mitt i alltihopa så hittar vi en riktigt fi n 
och trevlig restaurang med fönstren ut 
mot Lofssjön. Det är lika mysigt som det 
låter och skulle du nu råka vara i Lofs-
dalen så fi nns det ingen rimlig anledning 
att inte besöka detta hus. Vi känner att 
det kanske till och med är en skyldig-
het om du är skoteråkare. Vi har både 
ätit här då det varit dags för lunch och 
middag med gott resultat och varit riktigt 
nöjda. Huset är beläget i början av byn 
och borde vara ganska svårt att missa 
om du har synen i behåll. Vårt råd är 
alltså, sväng in, sätt dig och ät, och kolla 
sen runt vad de har att erbjuda. 

Skoterhuset Lofsdalen
Vissa hus är bättre 
än andra och när 
någon bygger ett som 
enbart riktar sig till oss 
skoteråkare så blir man 
lite extra glad. 
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Greta grinar. Bra. Bara bilvalet gör det lite roligare att handla här.

Skulle det visa sig att du är halv som 
människa och inte äger en egen snös-
koter så fi nns det möjlighet att hyra en på 
Skoterhuset. 

Här fi nns en välutrustad verkstad som 
säkerligen kan hjälpa dig när du behöver 
en rem eller reparationsarbete. 

Restaurang, bar och skoteruthyrning där nere och tillbehör och kläder på övervåningen. 

Restaurangen vätter ut mot Lofssjön och ger en trevlig vy när du ska äta. 

Då vi har ätit här har det varit mycket bra. Vi garanterar att du gil-
lar dagens Lasagne när den fi nns på menyn. 
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För några år sedan skrev jag ett 
antal artiklar i SnowRider om 
mina experiment med tvåtaktstur-

bo på en encylindrig 80cc tvåtaktsmotor 
som började sin bana som mopedmotor. 
Flinka läsare kan nog fortfarande gå ut 
på Youtube och hitta en video som visar 
toppfarter på 160 km/h. Sedan dess har 
tekniken levererats till en 100c stream 
liner för höghastighetsförsök i ameri-
kanska saltöknen senare i år. Tekniken 
är sedan början av 2019 mitt doktorand-
projekt på Chalmers för att undersöka 
möjligheten att bygga ett nödaggregat 
för batterielektriska fordon. På snösko-
tersidan har det inte heller stått still. 
Skidoo och BRP använder turbo på sin 
2-cylindriga 2t-motor för att bibehålla ef-
fekten på höghöjd.

Tvåtaktarens dilemma
En tvåtaktsmotor är ju en frisk motor 
eftersom den tänder varje varv. Priset 
för detta är att den inte kan andas vare 
sig in eller ut själv. Det löser man med 
en spolpump som ofta är motorns egna 
vevhus. Tvåtaktare med hög effekt tar 

även hjälp av tryckvågorna i avgaspipan 
som samarbetar med vevhuset för att 
motorn skall andas så bra som möjligt. 
Förhållandet mellan luftens stationära 
tryck in i motorn och stationära trycket 
i avgaspipan är mycket viktigt för mo-
torns andning/gasväxling och motorns 
effekt. Närvaron av den sk ”stingern” el-
ler slutpipen i slutet av avgaspipan är ett 
lysande exempel på detta.

När man överladdar en tvåtaktsmotor 
är förhållandet mellan luftens tryck, ladd-
trycket och avgastrycket precis lika vik-
tiga som för sugmotorn och avgörande 
för vilket överladdningssystem man skall 
välja.

Kompressor eller turbo?
Figur 1 visar resultatet av en datorsi-
mulering av projektmotorn. En fiffig sak 
med simulering är att man inte behöver 
välja överladdningssystem utan bara lura 
den att trycket på luftsidan och avgas-
sidan är på vissa nivåer. Hur dessa tryck 
uppnås blir en senare fråga och en sorts 
guide att hitta rätt.

I figur 1 förses motorn med ett ladd-

tryck på 2 bar a. Det är samma sak som 
1 bar övertryck. 

Avgastrycket har varierats mellan 1bar 
a som är vanligt atmosfärstryck och 2.4 
bar a som är 0.4 bar högre tryck än 
laddtrycket.

Vi ser att med 1 bar avgastryck når 
vi c:a 27 kW vid 8500 rpm. Det är den 
situation som skulle uppstå om vi använ-
der en mekaniskt driven kompressor. 
Notera hur effekten ökar till c:a 55 kW 
på 12 000 rpm när avgastrycket ligger 
på 2.2 bar a dvs 0.2 bar över laddtryck-
et. Höjs avgastrycket till 2.4 bar går mo-
torn inte under 11 000 rpm och skulle 
därför vara svår att starta. Vi känner igen 
oss från hur tvåtaktsmotorn fungerar 
som sugmotor.

Studien visar att en mekanisk kom-
pressor inte verkar vara en bra idé. 
Ovanpå detta måste man också komma 
ihåg att en mekanisk kompressor tar ut 
sin effekt från vevaxeln och därför kom-
mer ge lägre effekt än vad figur 1 visar.

Ett överladdningssystem som genere-
rar ungefär lika mycket tryck på avgas-
sidan som på luftsidan vore därför att 

föredra. Turbosystem kan vara sådana 
om förutsättningarna är de rätta.

Hur man anpassar 
tvåtaktsmotor och turbo
Med hjälp av termodynamiken kan man 
ställa upp en ekvation som i sin tur ger 
några kurvor i figur 2 som visar hur ladd-
tryck och avgastryck påverkas av fram-
förallt avgastemperaturen före turbinen 
och hur stor turbin man använder. En 
lyckad tvåtaktsturbo skall ligga i området 
under diagonalen i figuren.Avgastempe-
raturen för tvåtaktsmotorer är begrän-
sad av att kolven är i aluminium som inte 
tål för höga avgastemperaturer.  Avgas-
pipan har en stor yta mot omgivningen 
som sänker temperaturen ytterligare 
och för  encylindriga småmotorer kan 
det handla om 400 degC. Det är i lägsta 
laget och det ger därför höga avgastryck 
och dålig effekt.

Men det tvåtaktaren saknar i avgas-
temperatur har den i avgasemissioner. 
I spolperioden när både spolportar och 
avgasportar är öppna samtidigt förloras 
25-50 % av luft och emellanåt bränsle 

Encylindrig tvåtaktsturbo med EBK
AV: Lennarth Zander BoostBusters

Motor i bromsbänken med turbo och 
efterbrännkammare. Provade två olika 
typer av laddluftkylning samt hyperbar.

Introduktion
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Figur 1: Med simulering I dator kan man undersöka hur motorn reagerar på olika avgastryck. Laddtrycket är 2 bar a i alla exemplen ovan men avgastrycken varierar.

Figur 2: Termodynamiken lär oss att avgastrycket kan sänkas om avgastemperaturen är hög och turbinen är stor.
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Figur 5:  Efterbrännkammaren är demonterbar med V-bandklämmor. Till vänster kop-
plas den på avgaspipan och till höger turbinen.

ut i avgaserna. En katalysator kan an-
vändas för att reducera giftiga avgase-
missioner som HC (Kolväten eller oför-
bränt bränsle) och CO (Koloxid). Men 
det händer en annan sak i katalysatorn 
man i vanliga fall mer uppfattar som ett 
problem än en möjlighet. Den skapar 
värme. Massor med värme som blir till 
en ökad temperatur. Men placerar man 
katalysatorn före turbinen får man nytta 
av temperaturökningen och man får 
därmed en utmärkt efterbrännkammare 
(EBK) som hjälper till att sänka avgast-
rycket. Figur 3 visar hur komponenterna 
sitter i förhållande till varandra i gasväx-
lingssystemet. 

Turbosystemets 
uppbyggnad
I mitt doktorandarbete valde jag att an-
vända en lite större motor eftersom det 
är  enklare att hitta passande komponen-
ter och att utföra motorproven i broms-
bänken. Valet föll på Rotax 122 som är 
en encylindrig tvåtakts 125cc med rör-
lig avgasport. Dessa motorer kan man 
hitta i lite olika utföranden från go-kart till 
landsvägsmotorcyklar. Motorn är en sta-
bil krabat med elstart och reedventil som 
brukar ge c:a 30 hk som sugmotor. I tur-
boladdat skick har jag haft runt 70 hk 

på utgående kedjedrevet till växellådan. 
Kopplingen har fått starkare fjädrar och 
tätringen för vevaxeln mot växellådan får 
säkras av lite bättre för att inte lämna 
sina uppdrag. Figur 4 visar provmotorn 
installerad i bromsbänken.

Efterbrännkammarens 
uppbyggnad och funktion
Under arbetets gång provades olika ty-
per av katalysatorer och det var därför 
viktigt att bygga in den så att det lätt gick 
att öppna systemet. Figur 5 visar hur in-
byggnaden ser ut med V-bandklämmor 
mellan avgaspipa och turbin.

Figur 6 visar att efterbrännkammaren 
fungerar enligt plan och emellanåt t.o.m. 
för bra (!). Katalysatorn tål inte mer än 
900 degC och avgastemperaturer runt 
800 degC räcker bra för att driva tur-
binen med lämpligt tryckförhållande. Fi-
gur 7 visar att laddtrycket är signifikant 
högre än avgastrycket och det är skälet 
till att avgastemperaturen i avgasporten 
aldrig överstiger 550 degC. Det är unge-
fär 150 degC lägre än vad sugmotorns 
avgastemperatur var innan ombyggnad. 
Det betyder att kolven faktiskt får en lite 
enklare uppgift på turbomotorn i just 
detta avseende. Vissa mätningar krävde 
att provmotorn levererade runt 60-70 hk 

Engine Carburettor Airbox

CAC

Compressor

Turbine

Tuned
Exhaust

Pipe
Catalyst Stinger

Two stroke turbo engine with oxidation catalyst used as afterburner

i flera minuter för att mätvärdena skulle 
stabiliseras vilket också indikerar att 
konceptet är någorlunda mekaniskt sta-
bil. Se figur 8.

Avgaspipans avstämning
En annan effekt som uppstår när tryck-
balansen över motorn förändras och av-
gastemperatuen i avgaspipan förändras 
är avstämningen av avgaspipan. Figur 
1 visade att låga avgastryck inte bara 
sänkte effekten utan också sköt ner 
varvtalet för maxeffekten. Genom att 
manipulera tryckbalansen kan man där-
för ändra avgaspipans varvtalsområde 
och öka motorns arbetsområde.

Fördelar för 2-cylindriga 
tvåtaktare för snöskotrar?
Flera duktiga eftermarknadsfirmor i 
bl.a. USA har länge lyckats bra med 
sina turbosystem utan efterbrännkam-
marsystem. Nu har t.o.m. BRP lanserat 
ett turbosystem på sina modeller även 
om man nöjer sig med att hålla effekten 
uppe på hög höjd. Tvåcylindriga motorer 
som jobbar med en gemensam avgas-
pipa har två fördelar jämfört med de en-
cylindriga motorer som jag siktat in mig 
på. Dels är de tvåcylindriga och det ger 
turbinen en jämnare leverans av avgaser 

som i sin tur ger en bättre turbinsys-
temverkningsgrad. Ett 2-1 avgassystem 
före turbinen minskar värmeförlusterna. 
En 700-800cc motor på 170 hk kan an-
vända större turboladdare som dels har 
högre komponentverkningsgrader men 
också levereras med kullager. Kullager 
är till stor hjälp under laddtrycksupp-
byggnaden när turbon bestämmer sig 
för att börja ladda. Exakt vilka vinster en 
sådan motor kan göra med efterbränn-
kammare behöver undersökas men jag 
tror att man skulle kunna få lite mer ladd-
tryck på lägre varvtal och bättre respons. 
Speciellt om man vill toppa effektpoten-
tialen med separata avgaspipor. Direkt-
insprutningen skapar också fantastiska 
möjligheter att välja hur mycket bränsle 
som skall följa med luften ut i avgaspi-
pan för att skapa lagom förutsättningar 
för efterbrännkammaren och avgaspi-
pans avstämning. När katalysatorn sitter 
efter turbinen fungerar den visserligen 
fortfarande som avgasefterbehandling 
men den bidrar inte till prestanda utan 
snarare tvärtom. I skrivande stund har 
det blivit klart att Lennarth får hjälp av 
LyxDemo i Lycksele med att mäta av mo-
torn till en Ski-doo Summit för att se hur 
konceptet fungerar på en större motor.

Figur 4:

Figur 3: Schematisk skiss över hur komponenterna 
är placerade i gasväxlingssystemet.
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Figur 6: Resultat från experiment. Efterbrännkammarsystemet erbjuder möjligheter att välja avgastryck. Ju lägre avgastryck ju lägre avgastemperatur i avgasporten samtidigt 
som efterbrännkammaren förser turbinen med hög avgastemperatur.

Figur 7: Resultat från experiment. Avgastemperaturen före turbinen håller avgastrycket lägre än laddtrycket på höga varvtal.

Figur 8: Resultat från experiment och simulering. Simulering av tvåtaktsmotorer är på randen av det genomförbara och efter omständigheterna stämmer det ganska bra med 
provresultatet.
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Det där med att bromsa snö-
skotrar är extremt roligt. Att 
titta, jämföra och diskutera olika 

bromsningar och tekniken bakom är 
riktigt roligt. Vi var med och bromsade 
ett gäng olika kit av MCX hos MCX för 
ett tag sedan, och detta är vad de har 
att erbjuda er. Alla kit har en om flashad 
ECU och har alltså inget piggybacksys-
tem monterat. 

Rotax fina 900 är utan tvekan en riktigt 
fin motor som verkligen ger pulver. Den 
går riktigt bra alltså och gör sig alldeles 
utmärkt i det fina chassit som exempel-
vis en Renegade erbjuder. Nu kan MCX 
presentera sitt Race-paket där du kan 
få två olika flashningar som du skiftar 
mellan med Eco-knappen. Den värre av 
dessa två ger över 250 hästar och upp-
levs som mer än det. För att uppnå detta 
så innehåller kitet bland annat nya spri-
dare, racegrenrör, ljuddämpare, turbo 
och en riktigt stor intercooler som håller 
nere insugstemperaturen. Den intresse-
rade tittar lite extra noga på diagrammen 
och noterar bland annat temperaturerna 
i de olika kiten framför och efter inter-
coolern. Racekitets stora intercooler gör 
underverk med låga temperaturer som 
följd. Kontakta MCX för mer information 
om dessa. 

ACE-Race 900

Är du en av de där lyckliga ägarna till en Ace 900 Turbo? Då ska du spärra 
upp korpgluggarna och titta vad MCX har att erbjuda dig. 

Stora kitet innehåller också större spridare så att motorn får den mat den vill ha. 

ACE 900-motorn är mycket bra och de 250 hästar som det 
största kitet ger som mest känns betydligt starkare. 

Standard turboheader ser riktigt rökig ut och denna turboinstal-
lation mår betydligt bättre med denna raceversion sm MCX 
skickar med i det stora 250-hästarskitet. 
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AC900TStage1version2-2,+7mmWG
För 3750:-  kronor får du en uppgraderad ECU eller flashning om du så 
vill och i och med detta också 192 hk. En viss höjning av laddtrycket 
med medföljande övrig mappning och justering av wastegaten ger en 
snöskoter med extremt trevlig gång till ett bra pris.  

ACE900T stock1
Först och främst är det alltid trevligt att ta del av en helt standardbromsning så att ni har något att jämföra mot och med. 
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Vi kallar den här för 
den milda

ACE900MCX16T stdmode228 hp

Och den här för 
den vilda. 

ACE900MCX16T sportmode253 hp
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Mot kv ľlen ř puben p̌pen, med after skoter-band, som spelar live. 

Fri entr .̌ 

Välkomna! 
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SSCO-G ř din r št h řd. 
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Scott 2021 Det gäller att hänga med i tiden och alltid vara klädd 
enligt det senaste modet. 
Det här är delar av Scotts 2021-kollektion!

Du vet den där känslan av att vara helt utpumpad på ho-
tellsängen efter ha kört skoter en hel dag. Då är det tur 
att man har lite fyrvägsstretch att sträcka ut i på sängen.

Scott har inte bara olika modeller och färger på sina 
ställ och overaller. Det finns också fodrade och rena 
skalplagg. Allt beroende på vad just du vill ha. 

Vi kollar in Scotts sortiment varje år och den här gån-
gen var det ett gäng handlare med också. Trevliga Olarsgården i Sälen är helt klart ett utflyktsmål eller potentiellt boende för skoteråkaren i Sälen. 
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Sällan har vi tid att tillsammans åka och 
testa kläder eller skotrar men det hände 
denna gång. Det är alltså vi två som är 
SnowRider sedan begynnelsen. 

Scott har otaliga modeller och färgkom-
binationer i sortimentet. Gå till din lokala 
handlare för att få reda på allt. 

Ingenting slår att stå som ett fån rätt upp 
och ner när frun ber om det. 

Prospect
Värstingbrillan Prospect är lite mer 
påkostad och har bland annat ett 
Nosweat-foam som absorberar svett 
och gör att det aldrig rinner ner svett i 
ögonen och motverkar därmed imma. 
Har du ett rött glasögonfoam på dina 
Scott-brillor så är det troligen ett så-
dant. Nu vet du så du kan skryta upp 
dig för polarna. Prospect har ett 50 mm 
band och har outriggersf för att pressa 
glasögonen bättre mot ansiktet så att 
de inte svävar i luften i hjälmen. Det 
fi nns såklart massor av linsval till dessa 
glasögon och det är en djungel som han-
dlaren får guida dig igenom. 1499 spänn 
kostar ett par Prospect. 

Välutbildade handlare
En sak till. Scott är duktiga på att informera sina handlare om alla fi nesser som Scotts powersportsutbud sitter inne med. Lyssna på 
handlare och ta till dig av det han säger innan du slår till på en ny overall, skor, hjälm och googles.

Nya schysta kurrischan-skorna är både  
nätta och lätta och har boasystemet 
istället för de sedvanliga skosnörena. 
Just det sistnämnda ger en smidig i och 
ur funktion  samtidigt som man lätt kan 
bestämma spänningen för en viss körn-
ing. Man kanske vill spänna på skorna 
lite när man kör aktivare och tvärtom vid 
ren transportkörning. Då det sitter dub-
belboa på den här modellen kan du välja 
spänning på skaft och själva fotdelen 
separat,. smidigt och bra. Sulan är grep-
pvänlig och slitstark och är anpassad för 
vassa fotsteg. Skorna är riktigt varma 
och passar helt klart den aktiva föraren. 
Priset för dessa är 3799:-

X Trax EVO är en lite billigare variant 
som ska täcka upp glappet mellan tour-
ing och sportskon. Här hittar vi en sko 
med singelboa vilket gör att man kan 
sälja den lite billigare. Den har dock lite 
mer isolering och man saluför denna 
doja som en allroundsko som ska passa 
all slags körning. Så känner du att du 
inte är touring och inte vrålsportig så är 
det här skon du ska ha nästa år. Har du 
också 2999 spänn så är det väl inget att 
snacka om. 

Höj ögonbrynen lite grann för Scott DS Flex som fi nns både som monosuit och som 
anorak med hög byxa. DS Flex har någonting som kallas för fyrvägsstretch vilket i 
praktiken är lika bra som det låter. Detta robusta men smidiga tyg är alltså töjbart åt 
alla håll och är därmed riktigt smidigt att ha på sig. I vanliga fall brukar klädtillverkare 
nöja sig med stretch i grenen och under armarna, men här har alltså Scott gått hela 
vägen och tillverkat hela plagget i detta tyg. 
Vi hittar också långa snölås som verkligen ser till att byxan känns lös och ledig utan att 
läcka in snö i skorna. 
Vi hittar också förstärkningar på armar och underben där man tar som mest stryk som 
skoteråkare. Jag kan verkligen rekommendera denna nya overall och tvådelade stäl-
let vid namn DS Flex. 6999:- för overallen och 7500:- för jacka och byxa. Båda av skal-
modell. 

snacka om. 

Prospect
Värstingbrillan Prospect är lite mer 
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Mjuka skydd 
Mjuka skydd som D3O skydd som är mjukt, 
bekvämt och följsamt låser molekylerna vid 
yttre våld och blir hård. Skum känsla att ha 
på sig då det skyddar extremt bra. Scott har 
anammat dessa mjuka skydd och tillverkat 
en hel linje av tunna plagg med dessa in-
sydda skydd. Alla skydd är tillverkade med 
syftet att skydda men också släppa ur fukt 
och överskottsvärme vilket gör dessa ex-
tremt bekväma och ventilerade att ha på sig. 
De får utan tvekan plats under dina skoterk-
läder utan att du behöver ta till storlekarna. 
Jag vill verkligen slå ett slag för dessa skydd 
och framför allt knävarianterna som fi nns. 
Jag åker aldrig utan dessa som har blivit lika 
självklara som hjälm och ryggskydd. Hör av 
dig till din lokala skoterhandlare som säljer 
Scott för att kolla vad dom har på hyllan. 
Vi har märkt att Scott-handlarna är mycket 
pålästa och duktiga i ämnet. Dessa skydd 
fi nns också i barnstorlekar. 

Nya Fury 
Glasögon är ett kärt ämne då dessa måste fungera under en hel dag. Vi råder alltid 
att alla ska ha två par med sig under den aktiva körningen så att ni kan byta när de 
immar igen. För året nya Scott Fury är lillebror till de kända Prospect-brillorna, med 
samma låsbara lins som sitter som berget i glasögat. Siktfältet är stort trelagersfoam, 
40 mm band med siliconbehandling på baksidan. Inga outtriggers och därmed lite billi-
gare.  999 kronor. stort foam för vinterbruk och naturligtvis dubbellins. Skoterspecifi ka 
glasögon såklart.  

OTG Over The Glasses 
Du vet väl att Scott har har glasögon för dig som har glasögon. Konstig mening. Jag menar att Scott har glasögon som är 
menade att stoppa över dina vanliga glasögon som du har för syns skull.  Ett djupare och rymligare glasöga  alltså. Fråga din 
Scotthandlare. 

Såklart kommer du få reda på allt via SnowRider TV under våren ´vad det gäller Scotts kläder. Då kommer Sam och Patrik att vant snacka Scotts produktsortiment med oss. 

På Olarsgårdens restaurang Älgen så jobbar man med närproducerad mat så mycket 
det bara går. Köttet kommer ifrån Siljanstrakten och blåbären kommer från Sälen.

Skulle det inte vara snöbrist i Sverige? 
Linda “LÖKEN” Leandersson passade i 
alla fall på att köra fast innan snön förs-
vann för i år. 
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Ta FÖRARBEVIS FÖR SNÖSKOTER med:
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B R Ö D E R N A

www.yngvessonsmaskin.se

Vi ligger på Europas 

STÖRSTA reservdelslager!

Butik/ Reservdelar:0951 - 773 45

Komplett verkstad för alla ändamål!

Stort lager på 
utbytescylindrar 

och vevaxlar

0684-294 50
motorfritid.com

Vi säljer, installerar och servar all 
utrustning för verkstäder:

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

23.500:-

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

RPM Service AB 
Vi utrustar bilverkstäder  
med all tung utrustning

Vi samarbetar med  
RAVAGLIOLI, FILCAR & AIRCENTER

RPM Service AB
Dalhemsvägen 42, 141 46  Huddinge

08-711 18 90, www.rpmservice.se

DÄCKOMLÄGGARE 

För mer information, besök 
www.ravaglioli.it

59.900:-

SUPER SINGLE

PAKETPRIS74 500:- 
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SUPER SINGLE

PAKETPRIS74 500:- 

Kompletta isrivarsatser till 
Yamaha, Ski-Doo, Lynx & Arctic Cat.

Läs mer om våra isrivare och spridarrengöring på vår hemsida

TR Skoter     Mek AB
www.tr-skoteromek.se

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

www.tr-skoteromek.se

Svensktillverkade

2  och 3 KROKS ORIGINALET

Isrivare
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support@tr-skoteromek.se0680-220 23 070-314 20 66
www.skoterochmotor.se
Nytt & Begagnat    Verkstad

Din  handlare i Mälardalen

021-35 66 33, Johannisbergsvägen 22, Västerås

www.bcmarine.se

-Kolla in nyheter från 
Arctic Cat, TOBE, Oakley, 
Airoh och Sweep

N O V O  M O N O  S U I T  V 2

2.0  IS  OUR GUARANTEE TO DESIGN AND BUILD THE HIGHEST 
PERFORM ANCE GEAR USING M ATERI ALS AND TECHNOLOGIES 

TH AT THRIVE IN  THE BACKCOUNTRY.  

WHEN YOU SEE THE 2 .0  M ARK ON YOUR OUTERWEAR,  YOU CAN 
GO CONFIDENTLY INTO THE ELEMENTS KNOWING WH AT YOU 
ARE WEARING H AS BEEN DESIGNED FOR THE SOLE PURPOSE 

OF KEEPING YOU WARM,  DRY AND SAFE.  

THIS  IS  OUR COMMTHIS IS  OUR COMMITMENT TO YOU.  

W H A T  I S     ?

RIDER:  ANDREWMUNSTER

N O V O  M O N O  S U I T  V 2

2.0  IS  OUR GUARANTEE TO DESIGN AND BUILD THE HIGHEST 
PERFORM ANCE GEAR USING M ATERI ALS AND TECHNOLOGIES 

TH AT THRIVE IN  THE BACKCOUNTRY.  

WHEN YOU SEE THE 2 .0  M ARK ON YOUR OUTERWEAR,  YOU CAN 
GO CONFIDENTLY INTO THE ELEMENTS KNOWING WH AT YOU 
ARE WEARING H AS BEEN DESIGNED FOR THE SOLE PURPOSE 

OF KEEPING YOU WARM,  DRY AND SAFE.  

THIS  IS  OUR COMMTHIS IS  OUR COMMITMENT TO YOU.  

W H A T  I S     ?

RIDER:  ANDREWMUNSTER

Med nya Sweep Snowcore  skoteroveraller och jacka/byx 
kombinationer är du lika väl utrustad både på kalfjället, i djupsnön 
och på smala leder. Smarta detaljlösningar och genomtänkt design 
för bästa komfort och sköna mil i sadeln.  Dry-Tek membran, 
ventilationsöppningar med  täta dragkedjor och robusta material 
gör Sweep Snow Core till det perfekta valet för dina vinteräventyr.

GOOD NEWS
IT’S WINTER TIME!
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från Ede!

BROMSAD E-TEC 850 TURBO

BROMSAD E-TEC 850 TURBO

ÖSSK CUP
X-games 2020

TOM-ERIK

STEEN
Monsterlarven

Man behöver inte vara ful för att köra Lynx!
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W W W. P O L A R I S S V E R I G E . C O M

Snowcheck gäller inte Indy 120, RMK EVO ES, 550 Indy LXT Northstar Edition, 600 Voyageur 144, 

800 Titan SP, 550 Voyageur 155 och 600 R.    

TA KONTAKT MED DIN LOKALA ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR MER INFORMATION!

BYGG DIN EGEN POLARIS SNÖSKOTER
ANPASSAD FÖR DIG OCH DINA BEHOV.

Genom vårt unika verktyg kan du nu bygga din egen drömskoter.

Verktyget ger dig möjl igheten att väl ja mellan ol ika färger,  styren 
och mattor mm, bara fantasin sätter gränser. 

Inte nog med det!  Bestäl ler  du innan den 15 april  ger vi  dig 
en Snowcheck värd 10 000 kr.  Du får i  denna period också 
t i l lgång ti l l  Snowcheck Exclusive modellerna!

W W W. P O L A R I S S V E R I G E . C O M
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P L AT F O R M

NEW
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