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Jag kan utan att tveka påstå att det här är den underligaste ledaren jag skrivit under de 25 åren jag varit i snöskoterbranschen. Jag syftar
mestadels på den där Coronan som påverkat oss alla på ett eller annat sätt. Jag ska inte påstå att denna distansering har varit på alla sätt
dålig för mig personligen eftersom jag fått extremt mycket gjort hemma och faktiskt avslutat mer en gång påbörjade projekt än jag någonsin
gjort. Mycket beroende på att all slags dragracing jag pysslar med på sommarhalvåret har blivit inställd. Ska jag vara helt ärlig så kändes en
dragracingpaus efter 32 års aktivt tävlande som ganska välkommen. Naturligtvis har också vi blivit lidande rent ekonomiskt på grund av Coronan då vi fått ställa in flera stora evenemang som exempelvis SnowRider Hillcross. Vi är såklart inte ensamma om detta och trots att det senaste halvåret varit lite mysko så ser vi fram mot en vinter där snötäcket ligger tjockt över Sverige. Mitt i all bedrövelse har jag pratat med en
hel del skoterhandlare som haft sin bästa sommar på länge samtidigt som många av mina kompisar kommer att byta snöskoter till vintern. Vi
visste inte riktigt vad vi skulle mötas av då skotersäsongen drar igång, men jag måste säga att det blåser positiva och bra vindar. Grymt bra.

Inte latat oss
Vi har verkligen inte legat på latsidan över sommaren då vi varit aktiva på alla slags sociala medier samtidigt som tanke och idéverkstan här
på SnowRider aldrig tog semester. Tvärtom. Du kommer att se en betydande skillnad hur vi kommer att förmedla snöskoternyheter och fakta
under kommande vinter. Speciellt när du är prenumerant på SnowRider. Vi har ägnat stora delar av hösten att färdigställa vår nya plattform
där prenumerationssystemet och SnowRider TV Play integrerats med varandra vilket i sin tur möjliggör exklusiva TV-program för er prenumeranter. Vi kommer nämligen att byta ut två stycken pappersnummer av SnowRider detta år mot 12 stycken avsnitt av SnowRider TV som
bara ni prenumeranter kommer åt. Tolv mer påkostade program där vi testar saker. Detta blir väldigt spännande och naturligtvis så får du
bilda dig en egen uppfattning om detta under hösten. Mer om detta på sidan 30.
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Evenemang
Jag måste säga att det rådande läget vad det gäller Covid-19 och dess medföljande förbud gör att man funderar lite extra då det gäller
kommande vinter och alla våra evenemang som drar en massa publik. CanonBallRun är ju å andra sidan ett arrangemang utan publik så där
känner vi oss ganska säkra. Men då det gäller Snow Outlaws och SnowRider Hill Cross så vet vi faktiskt inte hur det kommer att bli. Som
det ser ut idag planerar vi att köra dessa evenemang fullt ut då vi hoppas att allt rättat till sig tills det är dags. Återigen får framtiden utvisa
vad som komma skall. Men som sagt, vår intention är att vi kör alla tävlingar vi planerat så får vi ta verkligheten som den kommer när det är
dags. Vi håller i alla fall tummarna.

25 år i branschen
Prenumeration & Shop:
www.snowrider.se
pren@snowrider.se
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Sågbacksvägen 8
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Efter 25 år i skoterbranschen har vi sett det mesta måste jag säga. Allt från katastrofala modeller som återkallats till fantastiska snöskotrar
som man verkligen gillat och skulle vilja ha idag. Det är inte jättesvårt att så här på förhand gissa sig till vilka maskiner som kommer att bli
dyrbara i framtiden. Mitt råd är att du ska hålla utkik samt köpa alla slags sportiga tvåtaktstripplar av största kubiksort så har du din alldeles
egna klassiker som alla vill ha i framtiden. Redan nu ser vi skenande priser på Thundercat 900 och 1000 samtidigt som folk äntligen verkar
ha fått upp ögonen för SRX- och SXR-modellerna. En bra utveckling som säkerställer att dessa gamla ikoner bevaras för framtiden.
Vi ser också en skoterbransch i förändring sedan några år tillbaka. Borta är handslag och relationer mellan handlare och generalagenter.
Ingen i bestämmande positioner får ta några egentligen egna beslut då allt styrs från något huvudkontor någon annanstans. Allt drivs genom
en mall och jag avundas inte en skoterhandlare idag som pressas från slutkunden och generalagenten för att få saker och ting att gå ihop då
marginalen på en såld skoter numera också ska räcka till enorma palats till saluhallar som man måste ha. Palats som ska betalas med samma
överskjutande summa som handlaren får över efter en skoteraffär som förr i tiden. En summa som i slutändan du ska betala. Borta är snart
de små och pittoreska handlarna som känner alla sina kunder sedan decennier. Idag ska alla se likadana ut och följa ett visst koncept så att
kunden inte ska missta sig och tro att Ski-Doohandlaren egentligen säljer Yamaha. En skylt utanpå butiken är inte nog idag eftersom du som
slutkund inte kommer att förstå vilket märke som säljs hos en handlare. Färgmatchad fasad och specialinredning är numera ett måste så att
du verkligen förstår. Är det verkligen rimligt att vår lilla bransch kan föda dessa monster i med och motgång samtidigt som de små handlarna
med rimliga lokaler och hanterbara kostnader helt stängs ner i och med att de blir av med sina auktoriseringar? Framtiden får utvisa även
detta, och det kallas kanske för utveckling, vad vet jag? Personligen gillar jag visserligen att komma in hos en stor handlare i nya lokaler där
allt finns att beskåda, tro inget annat. Jag har ingenting emot ett nybyggt snyggt ställe. Men jag fullkomligt älskar att få kliva in hos en mindre
och mer personlig handlare där tiden stått still och det fortfarande finns originaldelar från sjuttiotalet, på samma plats som alltid. En butik där
det faktiskt överlevt John-Deere planscher i något hörn och det fortfarande hänger ett osålt snöskoterskinnställ i taket. Det borde rimligen
finnas plats för båda. Det är bara att hålla i sig och se vart utvecklingen för oss. Vi är redo att tackla ytterligare en vinter. Vi syns på leden.
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Tuningprogram
Sidewinder och 900 Ace Turbo

YAMAHA SIDEWINDER

SKI-DOO / LYNX 900 ACE T

Steg 1 – 226Hk
Steg 2 – 250Hk
Steg 3 – 260Hk
Steg 4 – 270Hk
Steg 5 – 302Hk

Steg 1 – 195Hk
Steg 1+ – 200Hk
Steg 2 – 205Hk
Steg 3 – 220 Hk

MaptunerX
MaptunerX är vår egenutvecklade programmingsenhet.
Men den kan mycket mer än bara motoroptimering; så
som nollställa serviceindikator, hantera nycklar, visa
live-data, logga motorparametrar, visa information om
fordonet och mycket mer. Nytt för i år är Dealer Service
Application som gör avancerade verkstadsfunktioner
tillgängliga för både företag och privatpersoner.

Vi reserverar oss för eventuella prisändringar och feltryck.

Våra optimeringar och tuningsteg är utvecklade
tillsammans med både Yamaha- och BRP-ambassadörer
med hjälp av den senaste tekniken, högkvalitativa
delar och vår egenutvecklade mjukvara. Vi strävar inte
uteslutande efter maximal toppeffekt utan framför allt
den bästa möjliga körbarheten och prestandan även i de
tuffaste av nordiska klimat och väderförhållanden.
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Resor & Event
CanonBallRun 2021
2019
Januari -23
-25 2021
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Mer info kommer
Spärra
kalendern

SnowRider
SnowRider OUTLAWs
Weekend
Åter till våren
alltid v 5

HÅLL ÖGONEN ÖPPNA

Bokas på Lofsdalens lägergård

LOFSDALEN
TA FÖRARBEVIS HOS OSS
FÖRARBEVIS
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2. Ledare
Ledare
6. Totaltek
Extrakylaren
10. Bromsning
bensin
Fresh set ofavtracks
18.
14. Nytt
SM-ﬁ&
nalNoterat
& Mayhem
20.
encylindriga undret
16. Det
Terrängkörningslagen
24.
18. Nyheter
Nytt & not
26.
Flares Hill cross
24. EZ
SnowRider
28. Racesleds
Norrlänningar i Dalarna
30. SnowRider
play
Den felandeTVlänken.
32.
34. Tobe
Besökbarnrace
på DBC
34.
år med
SuperClamp
36. Ett
Snow
Outlaws
36.
2021
38. Klädpresentationen
Skotermässa i Rovaniemi
42. Norrlandsbraaapen
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46.
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50.
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Millenium
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Ta förarbevis för snöskoter med SnowRider
Ta
snöskoter
Förförarbevis
att boka dinför
plats
surfa in på:
med
SnowRider
www.snowrider.se
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För att boka din plats och kolla
surfa in på:
www.snowrider.se

SnowRider HillCross 2021
Preliminärt datum
10/4
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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.

Följ oss på Facebook, Youtube och
Instagram så du inte missar något!
Nytt program varje fredag med start 30
oktober
4
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48
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MODEL YEAR

SKOTERNS DAG 2020

Vecka 43 är det återigen dags för årets höjdpunkt.
Besök din lokala återförsäljare för att se årets nyheter.

arcticcat.se

Håll dig kall
Att krypköra på hårt underlag med
tungt lass kan ställa till det för din
snöskoter.
Text: Alf Sundström

V

åra kära snöskotrar är som namnet säger avsedda att köras där
det finns snö och de fungerar
därför inte på barmark av en mängd
skäl. Kanske framförallt juridiskt. Styrsystemet består av skidor som fungerar
bäst när de får gräva ner sig en bit i
ett mjukare underlag och mattan glider
fram på plastskenor som behöver en
viss mängd iskristaller för smörjning och
kylning. Men kanske viktigast av allt är
att kylsystemets värmeväxlare hela tiden
får sin dos av fruset vatten, annars kan
motortemperaturen stiga till obehagliga
nivåer. Därför föredrar vi att köra med
våra maskiner när snön yr runt skotern
och ska vi åka längre sträckor på blankis
måste isrivarna ner och dessa kräver en
viss fart för att fungera bra. Låg fart på
hårda spår är därför vanskligt då motorn
lätt kan gå varm. På den gamla goda
tiden fanns det skotermotorer som inte
hade vätskekylning utan i stället var försedda med en kraftfull fläkt som blåste
luft runt cylindrarna. Dessa klarade körning i besvärliga snöförhållanden och i
mycket låga hastigheter utan varmgång.
Det var av stor betydelse när man använde skoter som ett arbetsredskap
och därför var det många yrkespersoner som valde en fläktkyld maskin just
för att den inte kunde gå varm. Nu finns
det i princip enbart vätskekylda skotrar
på marknaden och en del av dessa
har ”dubbelt kylsystem” där chassits
värmeväxlare har kompletterats med
en radiator/kylare och eldriven kylfläkt
för att i alla lägen hålla temperaturen i
schack. Vissa modeller har denna extra
kylare som standard och andra har det
som fabriksmonterat tillval. Problemet är
att en del skotrar inte har det ens som
originaltillbehör och det kan innebära att
vissa kunder inte väljer den modellen då
radiator med fläkt är ett krav för dennes
bruksområden.

Årets
motornyhet,
arbetsskotern med endast
en cylinder
Arctic Cat Blast 4000 LT eller Yamaha
Transporter Lite som den också heter är
verkligen en maskin i sitt eget segment
men med långt gående rötter. Med sin
toppmoderna 2T motor har den alla fi6

nesser vi i dag är vana med så som
EFI, elstart, knack-sensor och elektroniskt styrning av oljeinsprutning samt
avgasventiler. Motorn har till och med
en i dag ganska ovanlig finess i form av
balansaxel och saknar bara en sak, sin
andra cylinder. Detta gör inte bara att
vikten blir lägre än en vanlig skotermotor utan att även effekten blir det. Nu är
det ingen som helst fara då de utlovade
65hk väl räcker till för att driva denna
lätta arbetsmaskin och smidigheten den
lätta motorn medför är högst påtaglig.
Själva skotern är en riktig fullträff men
vissa fundersamma kunder har ställt frågan om den inte borde haft en radiator
som tillval? Detta för att säkerställa kylningen under de mest krävande förhållanden vid exempelvis renskötsel eller
skogsbruk. Troligtvis är kylkapaciteten
helt adekvat för i princip alla men vissa
kan ändå önska att en el-fläkt finns där
och verkligen säkerställer att man aldrig
får problem. När nu fabrikanten av något skäl inte valt att förse denna modell
med extra kylare blir detta ett tillfälle för
eftermarknaden. Och precis som för
Arctic Cat Norseman 6000/ Yamaha
Transporter 600 har MCX i Altersbruk
ett färdigt kylar-kit till den nya encylindriga skotern. Det består av en radiator
med en eldriven fläkt samt en elektronisk
styrenhet, allt sammansatt i ett kompakt
paket. Fläkten börjar försiktigt snurra vid
50 grader Celsius och ökar sedan steglöst för att nå 100% av sitt varvtal vid 60
grader. Alla delar du behöver inklusive
slangar medföljer och den är mycket enkel att montera. Efteråt kan man faktiskt
stå på tomgång hur länge man önskar
utan att kylvätskan kokar bort. Så med
detta kit kan man hårdköra i kryphastighet på samma sätt som med min
Ockelbo Poro under vårens stenhårda
före, helt utan att oroa sig för lysande
templampa! Givetvis passar kylarkittet
även på lössnövarianten och den korta
maskinen om man så önskar. För mer
information är det bara att kontakta din
lokala Arctic Cat eller Yamahahandlare
eller ställa frågor direkt till MCX.
All information på www.mcx.se
Pris inklusive den där momsen 5990:-

Monteringen är extremt enkel då detta kit innehåller allt du behöver. Skulle du inte vara
sugen på att montera detta kit själv så är det bara att knata in till din lokala Yamahaeller Arctic Cathandlare för att både beställa det och få det monterat.

Om det inte vore för MCX-klistermärket så skulle man kunna tro att denna kylare är
originalmonterad.

EDGE OF
PERFECTION
The new Edge Snow Goggle delivers maximum field of view, undistorted optical perfection
and tireless fog resistance. This frameless design creates massive FOV, rewarding you
with increased awareness and confidence through intense conditions. By injection
molding the cylindrical, ultra-HD lens we also achieve virtually perfect optical clarity. The
multi-density frame comfortably seals out the elements. The locking magnetic quickrelease mechanism is intuitive and secure. The bottom line is the Edge is the sleekest,
most functional snow goggle you can buy.
#KLIMLIFE

-

Fraktfritt över 1000kr
60 dagar öppet köp
Lägsta prisgaranti
Gratis storleksbyten

www.sledstore.se

XLmoto resercerar sig för eventuella prisförändringar, felskrivningar samt utsålda varor som visas i annonsen

Overall Raven Frontline Monosuit
Stilren design, bra funktioner och ett rackarns attraktivt pris.
Raven Frontline är en mycket prisvärd skaloverall som utrustats med ett vind- och vattentätt
membran. Eftersom overallen är ofodrad väljer du själv hur varmt du vill ha det genom att klä dig med
lager-på-lager-principen, vilket i sin tur gör att du kan använda overallen i såväl -30°C som +10°C
beroende på hur du klär dig under. Skalet är tillverkat av 450D polyester som kännetecknas av
hög slitstyrka, samtidigt som rörligheten bibehålls. Den är även utrustad med invändiga hängslen och
avtagbar huva för bästa personliga komfort. De lårhöga dragkedjorna på utsidan av benen som gör
det lättare att få på sig skoterkängor. Raven Frontline är kort sagt en klockren skoteroverall med alla
funktioner man behöver, till ett kanonbra pris

1 999
-48%
Upp till

kr
1699:från

3 199kr

Utan Affe Sundström på plats under dessa bromsdagar så skulle
det hela ﬂyta på mindre bra för att inte överdriva. Han har koll på
det där med att montera upp en maskin på korrekt sätt i bänken.

Vi testar bensin!

Det där med bensinens betydelse då det gäller motorns vilja att leverera effekt är extremt viktig.
Eller? Är den det?

J

ag har hört snacket om att man väljer att tanka en viss bensinkvalitet
och på så sätt hittat många gömda
hästkrafter i motorn. Jag umgås med
människor som påstår sig känna skillnad
när dom tankar exempelvis Shells Vpower i tanken istället för 95 oktan. Vem
har inte hört om polarens kompis som
har känningar på den lokala ﬂygplatsen
och på något sätt kommit över ”ﬂygbensin” som på ett mirakulöst sätt förvandlat en snöskoter till någonting som kan
jämföras med en rymdraket. Alla vet
ju att ”racesoppa” mer eller mindre är
hästkrafter i rinnande form. Men, och jag
säger men. Stämmer verkligen detta?
Jag pratar i första hand om en standardmotors behov av annan bensin än den
kvalitet som serveras på en vanlig mack.
Inte en högkompad racemotor med låg
livslängd som absolut behöver ett annat
slags bränsle än en standardmotor som
förväntas gå ﬂera hundra mil på en uppsättning kolvar. Vi säger detta en gång
för alla. Oktantalet är inte ﬂytande hästkrafter utan måttstocken på ett bränsles
förmåga att motstå temperatur och tryck
10

utan att antändas. Mer om detta längre
ner i texten.

Känner känslan
Såklart vägrar vi att tro på alla förståsigpåare som känner en massa saker. Vi
måste ju testa det här själva för att en
gång för alla kolla upp hur det egentligen står till med hur bra en motor går
på en viss slags bensin. Är det någon
skillnad alls? Om svaret då är ja, ställer
man sig ju frågan hur stor skillnaden är.
En tripp upp till MC Express i Piteå ger
alltid svar på alla slags frågor utan att
någon på något sätt behöver ifrågasätta
hur vi genomfört detta ”bensintest” och
siffrornas relevans.

Hur gör vi?
Det här med bromsbänkkörning är en
precis vetenskap. Motorn kopplas till
bromsbänken genom att vi monterar
bort primärvariatorn och istället ersätter
denna med en kona där en kardanaxel
sammankopplar motor och bromsbänk.
Det finns alltså ingenting mellan vevaxel
och bromsbänk som stjäl kraft.

I bänken står en inkörd 2020 Khaos
med senaste programvaran som är i
standardskick. Vi har märkt genom åren
att en tvåtaktare oftast ger mer effekt ju
kallare den är i bromsbänken. En BRP
850 är undantaget som faktiskt ger ungefär samma effekt varm som kall. Den
dippar i alla fall intre rejält i effekt när den
blir lite varmare som exempelvis en Arctic 800 gör i bänken utan yttre kylning.
För att få någon slags måttstock att
utgå från varmkör vi vår Khaos och bestämmer att alla pull i bänken ska ske
när motorns kylvatten är 55-60 grader.
Denna temperatur ska vi försöka hålla
till punkt och pricka för att alla körningar
ska bli så lika som möjligt. Detta innebär
ju att vi måste låta motorn svalna mellan
varje körning eftersom vi inte kopplat på
något yttre kylpaket på motorns befintliga. Vi valde att köra tre gånger med varje bensinsort för att verkligen säkerställa
att bromsbänken repeterar siffrorna.
För att göra det så enkelt för oss som
möjligt har vi byggt ihop en suganordning så att vi kan få ut så gott som allt
ur tanken mellan bromsningarna. De få

Shell blyfri 95
14,38 kronor litern
Circle K Miles Plus E5 98
14,86 kronor milen
Shell V-Power 98+
15,28 kronor litern
Sunoco 260 GT Plus
cirka 70 kronor litern

Du kan vara helt lugn. Vi har bromsat en hel hög med pipor och slutburkar hos MCX under hösten. Dessa program och reportage får du ta del av som prenumerant.
11

centilitrarna som blir kvar i pump och
bränslesystemets slangar och fuelrail får
vara kvar och blandas med de 20 nya
litrarna av nästa bränslekvalitet vi häller
i. Det sista steget i denna bromsning blir
att vi försöker göra detta test så snabbt
som möjligt för att yttre påverkande element som väder, tryck och temp ska
vara så lika som möjligt.

En sak till
En motor bryr sig om yttre faktorer som
lufttemperatur, lufttryck och luftfuktighet
vilket gör att en motor levererar olika effekt beroende på dessa faktorer. Därför
sitter det en ”väderstation” i bromsbänken som känner av dessa yttre faktorer
och via en kompensationsfaktor räknar
ut korrekta siffror som ska vara jämförbara oberoende av väder och vind. Men
detta system är framtaget för fordonsindustrin och då inte tvåtaktsmotorer i
första hand. Detta gör att siffrorna inte
alltid är jämförbara när man bromsar en
snöskoter i bromsbänken på vintern när
det är 20 grader kallt eller på hösten när
det kanske är 10 grader plus. Detta gör
att ni inte bör jämföra en bromsning utförd vid olika vädertillfällen. Framförallt
inte när det som nu skiljer dryga trettio
grader sedan vi bromsade en Polaris
Patriot 850 sist. När vi senast bromsade
en Polaris 850 så gav den 157 hästar
vilket får anses som riktigt bra. Då var
det 20 grader kallt idag är det 10 grader
plus. En viss avvikelse är alltså att förvänta. Men vi skiter i den avvikelsen och
inriktar oss istället på avvikelsen de olika
bränslena emellan. Det är ju det som är
intressant.

Shell Blyfri 95
Vi brukar alltid börja alla bromsningar
med en liten varmkörning så att motorn
kommer upp i lämplig temperatur. Kom
ihåg att vi siktar på cirka 55 grader då
det gäller kylvattnets temperatur. Vi har
sugit ut all befintlig bensin ur tanken för
att återfylla den med Shells blyfria 95.
En soppa som får anses som vanlig och
vardagsmat för oss skoteråkare eftersom vi hittar denna typ av bensin på alla
slags bymackar.
Efter en första test i bromsbänken ser
vi att en Khaos 850 av 20 års modell
ger dryga 154 hästar idag. Vi har i ärlighetens namn inte kört en 2020 Khaos
förut då den vi körde i fjol var av 2019
års modell. Vi låter maskinen svalna och
kör igen bara för att repetera siffran 154.
Detta scenario upprepar sig de följande
två gångerna och vi får den repeterade
siffran 154 hästar vid 8100 varv. Bra, nu
har vi en baslinje att utgå ifrån för att se
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vad som händer om vi häller i en soppa
med högre oktantal.

Circle K Miles Plus E5 98
Den här soppan ska enligt Circle K
minska friktionen i motorn och därmed
ge mer kraft samtidigt som den ska rengöra motorn och skydda mot korrosion.
Inte illa måste jag säga. Rent logiskt har
vi redan här en vinnare eftersom den nu
har dessa magiska egenskaper. Vi drar
igång vår pump igen och ser till att få
ur den blyfria 95 oktaniga soppan från
Shell och ersätter den med mirakelbensinen från Circle K.
Naturligtvis har vi låtit motorn komma
ner i temperatur. Vi gör oss redo att köra
igen och jag måste säga att det ska bli
riktigt intressant att se vad resultatet
kommer att bli. Jag blir för övrigt alltid
lika imponerad över denna bromsbänks
förmåga att repetera en effektsiffra. Efter
tre körningar med tillhörande nedkylning
så ser vi att en Khaos 20202 med Circle
K Miles Plus E5 98 i tanken ger ganska
precis 154 hästkrafter vid 8100 varv.
Siffrorna känns igen från bromsningen
med 95 oktan och är i det närmaste
identisk. Ingen effektökning alltså.

Shell V-Power 98+
Då var det dags att köra Shell V-Power
98+. En soppa det snackats rejält om
eftersom den tydligen ska ge kännbart
mer effekt enligt en del förståsigpåare.
Vad är kännbar effekt? I min värld bör
10 hästar kännas. Fem hästar är kanske tveksamt. En hästkraft, absolut inte.
Oavsett så suger vi ur den gamla soppan och stoppar i den mytomspunna
Shell V-Power 98+. Nerkylning till rätt
temperatur och vi är redo för ytterligare
tre körningar.
Vi ser genast efter första bromsningen
att vi hittat en hästkraft vilket får oss att
dra lite på smilbandet. När den där extra
hästkraften fortfarande är närvarande
efter körning tre så kan vi säkerställa
att Shell V-Power 98+ faktiskt ger en
hästkraft till. Nu visar bromsbänken 155
hästkrafter vid 8100 varv. Grymt roligt,
samtidigt som jag är tveksam till att någon i hela världen kan känna den extra
tillkomna kraften. Ett blindtest kan ju avslöja detta till vintern.
Oavsett kännbarheten så kan vi säkerställa att Shell V-Power 98+ faktiskt ger
lite mer effekt. Visst, dryga halvprocenten, men ändå.

Det blev minst lika mycket sugande och pumpande som vilken Thailandsrea som helst
denna dag när bränslen byttes på löpande band.

Bensin ska väl ändå betraktas som en färskvara, eller ska den det? Vi har bromsat tre
år gammal bensin för att ta reda på detta. Mer om det i ett senare nummer.

Sunoco 260 GT Plus
Det här med racesoppa är ett kapitel för
sig och vi kan väl komma överens om att
du använder denna soppa till en motor

Idag så var det dags att en gång för alla ta reda på om det skiljer sig någonting rent effektmässigt mellan dagens olika bränslen.

Dagens överraskning var utan tvekan att den syresatta racesoppan gav ett par hästar mer än 95 oktan.
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som är trimmad på ett eller annat sätt.
Den är dyr och många gånger ett måste
för att hålla liv i en motor med högt cylindertryck. Om det här trycket kommer
av ett högt kompressionsförhållande eller ett övertryck spelar mindre roll. Gemensamt är att bränslet sällan ger mer
effekt då högre varv, högre kompression, mer tändning och överladdning
ger effekten. Bränslet ser bara till att
motorn överlever dessa förutsättningar.
Sunoco 260 GT Plus är en blyfri racesoppa som enligt uppgift ska hålla 104
oktan. Det roliga med denna soppa är
att den också bär på syremolekyler som
frigörs vid förbränningen. Visst låter det
som en bra grej, eller hur? Men vad ger
detta i slutändan på en standardmaskin?
Kommer det högre oktantalet göra soppan mer långsamtbrinnande med mindre
effekt som följd eller kommer det extra
syret ge mer effekt? Inte en aning och
vad jag tror är faktiskt ganska ointressant eftersom vi har en bromsbänk som
alltid säger sanningen. Ur med Shells
V-power och in med Sunoco 260 GT
Plus.
Vi har koll på motortemperaturen och
kör i vanlig ordning tre gånger för att säkerställa effekten.
Det går ett sus genom publiken (om vi
nu skulle haft någon) då vi ser att vi hittat ytterligare en hästkraft med Sunoco
260 GT Plus då motorn nu ger 156 hästkrafter vid 8100 varv. Vi har alltså hittat
två kusar om vi jämför bromsningen mellan Blyfri 95 och Sunoco 260 GT Plus.
Kul, ja. Försvarbart, nej. En liter Sunoco
260 GT Plus kostar ju drygt 70 spänn
litern beroende på var du köper den.

kraftigare primära C-H-bindningar och
därmed högre oktantal. Skalan för oktantalet utgår från kolvätena heptan (nheptan enligt äldre nomenklatur), som
tilldelas oktantalet 0, och 2,2,4-trimetylpentan, ofta kallat isooktan, som tilldelas
oktantalet 100. Heptan är ett ogrenat
kolväte, med alla kolatomer på rad, och
isooktan är ett grenat kolväte, vilket ger
dessa två föreningar olika egenskaper.
Denna skala föreslogs först av Graham
Edgar 1927. N-heptan fanns på den
tiden tillgängligt i ren form medan Edgar blev tvungen att tillverka iso-oktan
syntetiskt. Anledningen till att dessa två
kolväten valdes är att de har liknande

kokpunkter. Man kan alltså variera volymförhållandet i blandningar av dessa
två kolväten och således få olika oktantal medan kokpunkten förblir relativt konstant. Så nu vet du vad Wikipedia säger
om oktantal.

Sammanfattning
Att köra en snöskoter i bromsbänk inomhus och jämföra det med en snöskoter
som åker ute i djupsnön under de förhållande som råder där är inte det lättaste.
Du kan i all fall vara säker på att bromsbänken alltid talar om vad en motor levererar. Vi gör det vi kan för att simulera
olika förhållanden och leker alltid med

att köra med olika temperaturer på pipa
och motor. Mer om detta i kommande
nummer och TV-program då vi bromsat
massor av saker denna höst.
Vi har tillbringat en hel del tid på MCX
och bromsat massor av maskiner, pipor,
slutburkar, mappningar, y-rör och faktiskt också mer bensin. Detta kommer
du får ta del av som prenumerant på
SnowRider TV Play och i tidningen. Vi
kommer alltså inte att sända detta gratis
på SnowRider TV. Du som prenumerant
betalar för dessa bromsningar och bör
därför också se detta exklusivt. Sådeså.
Är du prenumerant, bra. Är du inte prenumerant, bli det på snowrider.se.

För att underlätta lite så byggde vi ihop en enkel pumpanordning som gjorde det smidigt att dränera en maskin på sitt bränsle.

Vad säger Wikipedia om
oktantal?
Oktantal är ett mått på ett bränsles förmåga att motstå temperatur och tryck
utan att antändas. Så kallade knackningar uppstår i en ottomotor då för högt
tryck eller temperatur gör att bränslet
antänds för tidigt. Ett högre oktantal hos
bränslet medför att det motstår tryck
och temperatur bättre och därmed minskas risken för att motorn ska "knacka".
För att man ska kunna utnyttja ett
bränsles energiinnehåll maximalt är det
viktigt att bränslet inte orsakar knackningar. Om en ottomotor kan konstrueras för ett bränsle med högt oktantal så
kommer motorns effekt att stiga samtidigt som dess energiförbrukning (bränsleförbrukning) sjunker.
Ogrenade alkaner har låga oktantal,
det vill säga att de lätt orsakar knackningar då de har veka sekundära C-Hbindningar, medan grenade alkaner har
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Det är extremt spännande att ta del av uppkomna siffror och det var faktiskt dags att göra ett bränsletest eftersom ingen av oss visste hur utgången skulle bli.

Vi testar alltid olika förhållanden för att ta reda på vad en motor gillar och inte gillar. Varm pipa kontra kall motor kollar vi här.
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Erik Marklund är alltid chefen över våra bänkkörningar vilket känns tryggt då han har extremt stor erfarenhet efter tiotusentals bromsningar genom åren.
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NYTT & NOTERAT

Raven goggles

KLIM skoter

Edge Magnetic Jocke Rönnqvist Signature Edition. Skoterbrillor med ramlös design,
magnetisk utbytbar lins med VentMax, Anti-fog och Anti-scratch. Bandet har silikontryck på insidan för att sitta ordentligt på plats. Trippeldensitetsfoam för bekväm kontakt mot ansiktet. 2 nya signaturmodeller. En all-red med silikontryck på band, samt en
med trefärgad grafik med Jocke själv på bandet. Lasergraverad signatur i linsen. Färger: Röd, Vit/blå/röd. Storlek: One size. Pris: 999:- kronor, mer info på www.sledstore.se

Genom att donera till AIARE för att stödja lavinsäkerhetsinitiativ kan man vinna
en KLIM skoter och ytterligare tre priser efter det. KLIM och Avalanche Alliance fick enormt bra respons för deras skotertävling förra året, och den här
gången samarbetar de med AIARE (American Institute for Avalanche Research
& Education). För mer info om deras initiativ besök www.klim.com eller www.
avalanche-alliance.org

RAKSLIP UTAN SLANG
OCH KOMPRESSOR
Milwaukee Tool lanserar en
M12 FUEL ¼” rakslip. Den
nya slipmaskinen har tre
hastighetslägen och steglös
varvtalsreglering och ger
kraft i trånga utrymmen,
tack vare verktygets batteriteknik slipper användaren
kompressorer och slangar
och tillhörande dagligt underhåll. Besök www.milwaukeetool.se för mer information.

Förarbeviskurser
med SnowRider
Nu är vinterns förarbeviskurser för snöskoter bokningsbara, gå in på
www.snowrider.se för att boka eller få mer information. Detta är kurserna som är
planerade vid tidningens tryckdatum. Så det kan mycket väl ha tillkommit flera kurser
när du läser detta. Håll koll på snowrider.se

2021 AMSOIL
Championship
Snocross Tour
Ett preliminärt schema för kommande säsong har presenterats efter ett möte
med snöskotertillverkarnas tävlingsstab och ett team representerat av varje tillverkare. 8-9 januari startar skotercrosssäsongen i USA, första tävlingen körs på
ERX Motor Park i Minnesota. Det blir en senare start på racingsäsongen och en
del omflyttningar av tävlingsplatser, men det positiva är att man planerar köra
en hel tävlingssäsong. Vår svenska serie är fortfarande under planering, vi får
hoppas det blir en säsong fylld med racing även här hemma.

LEDRAMPSFÄSTE
Behöver du ett fäste till din ledramp på taket till din bil som inte ger något vindbrus,
då har Mora Contract Manufacturing AB lösningen. Mer information finns på www.
mcmab.nu

KELEKKAMESSUT
SKJUTS UPP ETT ÅR
På grund av den globala coronavirussituationen ställer man in skotermässan
som skulle hållits i Rovaniemi på Lappland Arena. Nu tar man nya tag och kör
30-31 oktober 2021.

OCKELBO MUGG
Keramikmugg 325 ml i vit/orange, tål mikrovågsugn och maskindisk. Pris 159:kronor, besök www.skoterdelen.com för mer info.

JUNIORKLÄDER
Håll dina barn varma, torra och glada hela vintern med TOBE Novus jacka och Novus byxa.
Barnkläderna är gjorda i samma tyg som används i TOBE 2.0 mono suits, dvs. Vivid, Nova
etc. Superkvalitet, slitstarka, hög vattenpelare
45 000mm. Mer info på www.tobeouterwear.
com

FXR Maverick E-Goggle

Eluppvärmd (batteri), laddare medföljer. Färg: Svart, Svart/Hivis.
Pris: 2 195:- kronor, mer information på www.fxrracing.com

Hay Days inställt
Det är första gången på 54 år som man behöver ställa in, men man vill inte riskera
nått för alla inblandade när Covid pågår. Planerna för 2021 har redan startat.

Singelcylindern äntligen tillbaka!
Den encylindriga
snöskotermotorn är
tillbaka, äntligen!
Text: Alf Sundström

I

snöskoterns barndom drevs de undantagslöst av en motor som endast
hade en cylinder och i bästa fall ett
tiotal hästkrafter. Skälet till att man valde
en så simpel drivkälla var helt enkelt att
varken transmissionen eller fordonet klarade högre effekt och att vikt samt kostnad skulle hållas så låg som möjligt, detta
var av högre prioritet än prestanda. Allt
eftersom snöskotern utvecklades ökade
kraven på motorerna vilket medförde att
de starkaste snöskotrarna blev flercylindriga. Det vara en ganska enkel lösning,
med samma teknik men nästan dubbelt
så många rörliga delar kunde motorn leverera två gånger så hög effekt. Nu var
det inte så enkelt att dessa nya effektmonster på en gång ersatte motorn med
bara en kolv, tvärtom! Under ett par årtionden existerade de sida vid sida eftersom den billigare samt lättare enstånkan
föredrogs av en stor del av kunderna.
Det fanns mängder med modeller som
var helt identiska frånsett att man kunde
få den med en stark tvåcylindrig motor
eller en lättare samt billigare med endast
en cylinder. En allmän åsikt på denna tid
var att de motorstarkare varianterna var
mer lämpade för högre last och kanske
gav större körglädje men att den lättare
motorn var förstavalet om man skulle
ta sig fram i ospårad lössnö. Det kan
i dag kännas som en märklig tanke att
man väljer en svagare motor när man
ska ta sig fram där ingen tidigare kört
men detta var inte bara en allmän åsikt
utan ett välkänt faktum, i lössnö hade
man ingen nytta alls av hög motoreffekt!
Förklaringen till det låg i att drivmattorna
på denna tid nästan helt saknade mönster och att man sällan kunde utnyttja en
kraftfull motor på ett framgångsrikt sätt i
djup snö. De svagare alternativen fungerade bättre eftersom de dels inte spann
mattan i onödan samt att svängmassan
och fordonsvikten var lägre vilket gav en
stor fördel gällande smidighet när man
gled fram i skogen. Så i snöskoterns
forntid hade en lössnömaskin ett långt
och smalt drivband, precis som i dag,
men en ultralätt motor som inte ens
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utvecklade 30hk. Ganska stor skillnad
jämfört med dagens 850-kubikare.

Svängmassa
och
vevaxellängd, hur viktigt är
det?
Att jämföra snöskotrar med andra fordon är ganska svårt då de är unika i
uppbyggnad och bruksområde. Motorerna har dock stora likheter med de
som används i crossmotorcyklar av 2-T
typ och det är inte av en slump. Dessa
har sitt ursprung i roadracing där tvåtakts-revolutionen skedde under 60-talet
då denna motortyp utvecklades från att
var ett billigt och enklare alternativ till en
”riktig” motor till att helt dominera när
det gäller effektuttag per liter. Man kan
med fog påstå att utan motorcyklarnas
bidrag gällande motorteknik hade dagens skotrar sett helt annorlunda ut. En
intressant parallell när man jämför äldre
snöskotrar och samtida crosshojar är
hur olika motorer upplevs i fordon som
nästan är identiska i övrigt. Under en
mängd år var kubik-klasserna för fullvuxna crossar indelade i 125cc, 250cc
samt 500cc och för en oinvigd såg hojarna i princip identiska ut. Även på en
våg var en 250cc och en 500cc cross
ytterst lika men när man körde dessa var
skillnaden enorm. Dels var kraften hos
en 500cc best fullständigt överväldigande, än i dag kan en sådan skrämma
skiten ur en oerfaren pilot, men sedan
gav den större svängmassan en mer
svårtyglad maskin. Även rutinerade förare ansåg att en 500 var på alla sätt svårkörd då motorn ofta var för stark och
för tung. En 250 var ofta snabbare på
tekniska banor och ansågs vara mycket
lättare trots att det endast skilde något
enstaka kilo, en 500 med ett par liter
mindre bensin i tanken vägde exakt lika
mycket. Den enda tekniska förklaringen
är att det var svängmassan i motorn som
besvärade föraren och det var även åsikten som gällde på denna tid. Att föraren
av en snöskoter också skulle märka av
motorns svängmassa är inte alls otroligt
och kan förklara varför en del ansåg
att en tvåcylidrig motor gjorde skotern
klumpigare. Den encylidriga har dels en
något lättare vevaxel (dock inte hälften
så tung om någon trodde det) men den
är dessutom betydligt kortare vilket också påverkar dess arbete som gyro. Med
en längre och tyngre vevaxel har man
större rörelsemängdsmoment och det
krävs därför större kraft att påverka dess
riktning. Med andra ord ger en tyngre
vevaxel en motor som spjärnar emot när
man försöker flytta på den. Detta kan ge

en känsla av att fordonen är tyngre utan
att vågen säger att så är fallet.
Ett mer sentida exempel är moderna
snöskotrar som sedan mer än 20 år är
indelat i 600 och 800/850cc klasser gällande motorerna men de sitter i identiska
skoterchassin. Ofta är det förvånansvärt
lite som skiljer när man väger dessa men
en 600 är alltid märkbart smidigare när
man kör aktivt. Även här är den allmänna
förklaringen att det är motorns svängmassa som ger en mer lättkörd skoter.
Att ytterligare minska på motorns rörliga
delar borde därför ge en än mer lättkörd
skoter, eller?

Arctic Cats nya 400, less is
more!
Det är nu 10 år sedan man kunde köpa
en snöskoter med endast en cylinder då
BRP slutade tillverka sin slitvarg Rotax
277. Marknaden valde starkare varianter
och den svaga fläktkylda motorn hade
framtiden bakom sig så någon moderniserad variant kom aldrig ut. Länge såg
det ut som att ingen efterfrågade en liten
och smal motor för snöskoterbruk men
helt bortglömd var inte motortypen. En
hel del hemmabyggda varianter har sett
dagens ljus då framförallt veteranskoterentusiaster har byggt om en modern
tvåcylindrig genom att kapa den på mitten och på så sätt fått en brutalt stark
”veteranmotor”. Även fabriksbyggda
exempel finns och lustigt nog visade
Arctic Cat upp sin variant redan för 7-8
år sedan vilket visar att de har funderat
länge på en sådan motor.
Nu har den alltså kommit och det är i
princip frågan om en halv 800 men försedd med balansaxel, all annan teknik
är välkänd och beprövad. Det är inte
den första encylindriga som har vattenkylning, det hade den otroligt märkliga

Här ser ni Arctic cats experimentmotor
med endast en cylinder långt innan den
serieproducerades. Helt enkelt en avkapad laid-down motor. Detta visar att man
länge tänkt bygga en sådan. Vi gissar att
denna motor kommer att bli veteranskoterbyggarens favoritmotor när man vill
modernisera det man har.
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Yamaha Inviter redan 1986, men väl den
första med bränsleinsprutning. Motorn
sitter i ett helt vanligt Arctic Cat/Yamaha
chassi vilket för mig känns både självklart samt lite synd, det hade varit roligt
om hela skotern byggdes så smal som
motorn tillät. Namnet Arctic Cat Blast är
nog fräckt och bra men Yamahas varianter hade jag själv velat namnge efter
klassiska modeller från förr, transportvarianten borde enligt mig hetat ET 400 TR
med det är kanske bara jag som tycker
det? Vi ska under vintern testa denna
motor i bromsbänk samt givetvis köra
allt vi hinner i fält och då försöka komma
fram till om man kan ha lika kul med en
halv motor. Tänk om vi kommer fram till
att den till och med är roligare? Tänk om
lägre svängmassa faktiskt spelar roll?
En sista fundering jag har gällande
denna nyhet är om den skulle passa
till att driva en annan typ av fordon? En
smal maskin avsedd för variatordrift och

som början är byggd för att driva en snöskoter, är inte detta en uppenbar motor
för så kallade snowbikes? Med 65hk
och variator kommer en sådan att gå
som ett spjut och man slipper den fragila crossmotorn som inte alls är byggd
för att fungera i snö. Bara en tanke inför
framtiden.

Slutprodukten i form av en ”halv”
800-kubikare med balansaxel och
naturligtvis insprutning. Dryga 65
hästar ska den ge vilket vi inte
betvivlar det minsta. Skulle jag
gissat så hade jag trott att den
faktiskt levererar mer.

Arctic Cat gjorde en miss vad det gäller marknadsföringen av sin Blast där man av någon anledning lät kunden tro att det här är en mindre maskin och någonting som skulle
överbrygga glappet mellan en barnskoter och en fullvuxen dito. Så är ju faktiskt inte fallet då Arctic Cat Blast ska ses som en fullstor maskin rent storleksmässigt. Att den sedan
känns extremt liten, nätt, lättkörd, smidig och som ingenting annat är en annan sak. Jag hade utan tvekan valt någon av dessa Blastmodeller framför någon av konkurrenternas
tvåcylindriga maskiner som ska slåss med denna modell. Ingen tvekan. Prova någonting nytt vettja.
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Förr om åren så haglade nyheterna och man släppte en ny plattform var och varannat år.
Nu för tiden handlar det mesta om uppdaterade redan beﬁntliga modeller.

V

i gick ju igenom nyheterna i våras
och det var tämligen snabbt avhandlat eftersom man verkar vila
lite på hanen då det gäller att vräka ut
nya modeller som man gjorde förr i tiden. Vi får vara glada för det lilla och jag
tänkte bara upprepa några av de nyheter
som faktiskt finns att glädjas åt.

Arctic Cat / Yamaha
Det är ingen direkt nyhet eller hemlighet
att Arctic Cat numera tillverkar Yamahas maskiner. Vi ska tydligen prata tyst
om detta, men alla vet ju redan det och
personligen har jag inget problem med
detta. Det är bra att de två minsta slagit sig samman i någon form av samarbete. Som sagt, Arctic tillverkar numera
Yamahas maskiner. Undantaget ska väl
vara de gamla trotjänarna Viking och
Venture som fortfarande görs av det anrika märket Yamaha. Lite sorgligt, men
samtidigt nödvändigt då Yamaha misslyckats med att ta de rätta strategiska
besluten vad det gäller att tillverka maskiner som folk vill ha.
Kvalitetsmässigt är Yamaha den bästa
snöskotertillverkaren genom tiderna
samtidigt som man totalt saknat fingertoppskänsla för trender och mode.
Därför är det extremt glädjande att man
numera samarbetar med Arctic Cat som
alltid haft fingertoppskänsla även om de
tagit ut svängarna lite väl mycket genom
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tiderna. Tillsammans tror jag att dessa
kan ta andelar i försäljningsstatistiken.

Blast LT / Transporter Lite
Det här är en större nyhet än ni tror. Äntligen finns det en vettig encylindrig maskin igen. Den här modellen kostar runt
110,000 spänn samtidigt som den har
hög ruta och bra lastmöjligheter. Den
klassiske stugägaren kommer också
han eller hon få upp ögonen för den här
maskinen eftersom den har allt man behöver till ett vettigt pris. Ska jag tycka till
så är det LT/Transporter-modellen som
är mest vettig och känns mest motiverad
för vardagskörning och lättare arbete.
Hade jag varit på jakt efter en billig, prisvärd och trevlig snöskoter så hade alla
dagar i veckan köpt en encylindrig Blast
LT, eller Transporter Lite före någon av
konkurrenternas tvåcylindriga alternativ i billighetsklassen. Det känns nytt,
fräscht, roligt och lekfullt. Mer om denna
motor på sidan 20.

Blast M / Venom MTN
Jag skulle inte tveka en sekund att köpa
en M eller MTN så länge resten av polarna gjorde det också. Jag har kört denna
maskin i djupsnön och vet att lekfaktorn
är extremt hög och att du tar dig fram på
ett sätt du inte trodde var möjligt. Det är
först när man kanske åker tillsammans
med någon annan motorstarkare maskin

som man kan känna sig lite akterseglad
rent motormässigt. 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 den här modellen få Alpha One-boggin vilket är en positiv nyhet och gör den
ännu mer lättsvängd. Nu är den visserligen bara 146 tum lång, men den liksom
kommer till sin rätt ändå.

BRP
Vi har ju redan berättat det som finns
att säga om Summit Turbon och vi applåderar över kunnandet i detta företag.
Personligen skulle jag aldrig köpa en eftersom den är för dyr samtidigt som den
inte levererar mer hästkrafter här nere
på havsnivå än en Summit utan turbo.
Hade jag bott i Klippiga bergen så hade
jag troligen tänt på ett annat sätt. Såklart
var turbon största nyheten till denna säsong, men vi ska inte heller glömma bort
den nya fina renare 600-motorn som
man hostat upp.

600 EFI
BRP tyckte att de saknade en snål, billig och lite enklare 600 motor som kan
prisas därefter för att möta konkurrenternas budgetmaskiner. Man lanserar
därför nu den nya 600 EFI-motorn som

inte har den där dyra direktinsprutningen
och saknar för den delen också de rörliga avgasportarna. Allt för att prislappen
ska krypa neråt för att i slutändan gagna
oss köpare. Tanken är nog att denna
motor ska ersätta den befintliga 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 branschkollegornas ekonomimotorer vilket nog är en bra idé då
den ligger högt i hästkraftsantalet jämförelsevis. Jag vet att både Lynx och SkiDoo 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 många
komponenter gemensamt med sina storebröder E-TEC men är en egen individ
ovanför vevhuset. Den har betydligt enklare insprutning som sitter i trottelhuset,
saknar som sagt avgasportar och har en
vanlig mekanisk oljepump.

7,8 tumsskärm
Alla vill ha en färgskärm i rejäl storlek. 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.
Kolla med din handlare hur det står till
med kartor i Sverige, Norge och Fin-

land. Med denna skärm kan du också
koppla ihop musik och snacka med andra polare.

mer toppeffekt, vilket i praktiken borde
betyda att årets racesled har dryga 300
hästar. Detta kan komma väl till pass när
man ska köra riktigt fort.

Polaris

7S

Det är tydligen miljötänk som gäller nuförtiden även om Polaris tar en annan
väg till en bättre miljö. De satsar exempelvis väldigt lite på fyrtakt och bränner
istället krutet på de två takterna. Jag har
alltid gillat att ta del av alla nyheter samtidigt som det är lustigt när tillverkarna
ska berätta hur mycket bättre dom är än
en konkurrent eller föregående modell
eller motor. Vi ser att Polaris släpper
sin Liberty 650 Patriot till denna säsong
samtidigt som vi ser att Liberty 600
Cleanfire finns kvar i sortimentet. Den
nya 650-motorn påstås ha 10% mer
kraft än Cleanfire 600 samtidigt som
den kan visa upp en betydligt bättre
bränsleekonomi. Polaris uppger att den
ska vara upp till 60% snålare och stämmer detta så är det ju riktigt bra.
Å andra sidan har Polaris alltid haft
svart bälte och varit ledande i överdrivna procentsatser. Jag drar alltid på
smilbanden när de berättar om årets
racermaskin som alla år alltid har 5%

Polaris nya display lystrar till namnet 7S
och innehåller alla mätare du behöver
samtidigt som den också rymmer GPS
och "Group ride” där kan koppla ihop
ett gäng displayer så man har koll på
varandra ute i skogen. Rent historiskt
har Polaris här i Norden inte kunnat leverera kartor när det väl kommit till kritan
och därmed inte fått det hela att lira ordentligt från början. Men vi hoppas såklart att alla finesser man saluför också
kommer att fungera som det är tänkt.
Men enligt vårt presskit så ska ”Ride
Command” kartor vara inkluderade.
Naturligtvis har skärmen en bluetoothanslutning 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 ser fram emot att testa
den live och ute i den riktiga skotervärlden. Vi håller alltså tummarna för att man
sett till att få allting att fungera i Europa.

7,8 tumsskärmen som BRP nu lanserar är pekbar och har såklart en GPS funktion.

Arctic Cat / Yamaha erbjuder i år sin encylindriga M och MTN modell vilket vi jublar
över. Dessa maskiner bjuder in till lek för ett bra pris och jag vet att ni kommer ha riktigt roligt i snön med dessa lekkamrater. Visst, de har drygt 65 hästar istället för 150,
men vem bryr sig? Smidigheten en encylindrig motor erbjuder är unik.

Polaris nya display är grym och innehåller allt du behöver veta och lite till. Åk till din
handlare och få dig en lektion då det gäller alla finesser den gömmer.

Den nya renare 600 EFI motorn från
BRP ska vara snällare mot naturen än
sin föregångare. Modern med förenklad
teknik håller priset nere.

Polaris hoppar på renhetståget och har
börjat utfasningen av sin gamla Cleanfiremotor. Här ser vi en Patriot 650 snurra
med modernare teknik och snålare bränsletörst.

På något sätt tycker jag att Yamaha och Arctic Cat jobbar på var sitt håll för att
saluföra sina produkter. Precis som vanligt. Man har alltså lyckats att behålla identiteten på sina respektive maskiner. Jag vet för övrigt att det är fler än jag som är överlyckliga över att Yamaha äntligen har vettiga tvåtaktsmaskiner i sortimentet.
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EZ Flares
S

kärmbreddare är riktigt snyggt
och praktiskt samtidigt som
den gör att din pickup sticker ut
lite extra bland alla andra. Tyvärr är det
inte helt ovanligt att dessa skärmbreddare kostar skjortan och lite till vilket gör
att man backar lite och nöjer sig med
att vara mesig och breddad. Men, hav
förtröstan. Du behöver inte vara mesig
längre.
EZ Flares är en produkt som blommat upp ordentligt på marknaden under
den senaste tiden och nu när vi själva
har testat den så förstår vi varför. Det är
en fullkomligt briljant produkt som skyddar bilen mot smuts, grus, snö-slask och
modd. EZ Flares är en universal skärmbreddare och passar samtliga bilar, den
fäster med hjälp av en förinstallerad
dubbelhäftande tejp från 3M och klipps
sedan av med en sax till önskad längd.
Produkten vi har testat är 1" (2,5cm)

och tog inte mer än ett par minuter att
installera. En rulle 1" kostar 699kr och
en rulle 2" kostar 749kr. Det går åt två
rullar för att bredda en pickis runt om.
Mer om detta på SnowRider TV.

Mera information
och beställning på
www.pickupxl.com

Det är ju bara fantasin som sätter begränsningarna och vem har sagt att du
behöver en pickup för att känna dig lite
offroad?

Det finns två olika varianter av EZ Flares och oavsett om du väljer en- eller tvåtumsbredden så är den lättmonterad. Högkvalitativ tejp från 3M ser till att breddarna sitter
som berget.
Visst kan man bredda en
redan breddad bil med
EZ Flares. Just här sitter
entumsbreddare monterade. Du vet väl att “riktiga” breddare i exempelvis glasfiber eller mjukare
plast som dom röda på
bilden kan kosta upp
emot 10,000 spänn, vilket
kan kännas i mesta laget.
Framför allt om man precis fyllt 15 och det är Navaran som ska pimpas. EZ
Flares är då ett utmärkt
alternativ.

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

PART OF BRENDERUP GROUP

BYG G D I N EG E N P O L A R I S S N ÖSKOTER
A N PAS SA D FÖ R D I G O C H D I N A BEHOV.
G e n o m vå r t u n i ka ve r ktyg ka n d u n u
byg g a d i n e g e n d rö m s kote r.
Ve r ktyg e t g e r d i g m ö j l i g h e te n att
vä l j a m e l l a n o l i ka fä rg e r, s ty re n o c h
m atto r m m , b a ra fa nta s i n s ätte r
g rä n s e r.
I nte n o g m e d d e t ! B e s tä l l e r d u i n n a n
den 15 april ger vi dig en Snowcheck
vä rd 10 0 0 0 k r.
D u få r i d e n n a p e r i o d o c ks å t i l l g å n g
t i l l S n o w c h e c k Exc l u s i ve m o d e l l e r n a !
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!
NEW
P L AT F O R M

W W W.POLARISSVERIGE.COM

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.*
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.
*Gäller inte Indy 120 och 600 R.

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.POL A R I SS V ER IGE .COM

Race Sleds
Hay Days brukar vara platsen där tävlingsskotrar
från snöskotertillverkarna släpps först. Men
i år ställdes Hay Days in på grund av Covid,
då valde man att släppa modellerna på deras
sociala medier istället.

A

rctic Cat släpper tre nya modeller till kommande tävlingssäsong.
När Textron köpte Arctic Cat
lade man ned delar av deras raceavdelning, då trodde nog många att man inte
skulle få se någon ny tävlingsmodell på
ett tag. Men vi trodde fel, veckan innan
presentationen dök det upp en mörk bild
från Team Arctic Cat med tre snöskotrar
där man hintade att det skulle släppas
nya tävlingsskotrar hösten 2020. R-XC
är skotern som man kommer tävla i
långlopp i Nordamerika med. R-SX är
Arctic Cats nya modell för skotercross
som vi hoppas ska fightas med de övriga
märkena på banan. R-M är en tävlingsskoter för backtävlingar uppför berget,
modellen har givetvis Alpha One skenan
i boggien. Ska bli intressant att se om

Yamaha presenterar någon tävlingsskoter när de samarbetar med Arctic Cat.
Polaris har också presenterat tre
nya modeller för skotercross, långlopp
och backtävling. Skotercrossmaskinen
600R kommer med ny motor och fortsätter på den beprövade AXYS R plattformen för den här säsongen. Den nya
600 motorn är specialbyggd för racing
med beprövad Polaris racing teknologi.
En helt ny förbränningskammare och
portdesign med ett helt nytt EFI-system
med 48 mm gasreglage, som skapar
mer kraft och blixtsnabb respons och
ser till att motorn får en optimal gång
under alla typer av förhållanden. Motorn
ska ge +18 hästkrafter i mellanregistret
samt +10 hästkrafter i toppregistret jäm-

Ski-Doo har dominerat nordamerikansk skotercrossracing under de senaste två säsongerna, till vintern ska Ski-Doo försöka ta ﬂer pallplatser och mästerskap med MXZx
600 RS.
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fört med den tidigare 600 race motorn.
Ny och förbättrad sitsergonomi ska hålla
föraren i perfekt läge för att attackera på
banan. Fram sitter Polaris Race Front
Suspension och bak sitter RX2 fjädring som är utformade för att klara de
tuffaste banorna. 600 INDY XCR kommer man att köra långlopp med, RMK
Khaos med 850 motorn ska konkurrera
uppför backarna. Efter att ha dominerat nordamerikansk skotercrossracing
under de senaste två säsongerna, återvänder Ski-Doo med MXZx 600 RS till
banan och ska försöka ta fler pallplatser
och mästerskap under den kommande
säsongen. Skotern vann varje Pro-poängmästerskap under säsongen 20192020. MXZx 600RS E-TEC använder
REV Gen4-plattformen med en öppen

R-M är Arctic Cats
tävlingsskoter för
backtävlingar uppför berget, modellen har givetvis Alpha One skenan i
boggien.

förardesign och centralt placerad motor
för optimal förarergonomi och hantering.
För 2021 sker de synliga förändringarna med att de främre stötdämparna
uppgraderas till 46mm KYB Pro-serien.
Förändringarna från förra året fortsätter,
bak på chassit med en ombyggd tunnel, kylare, stötfångare och nytt bakljus.
Rotax 600RS E-TEC motorn har E-TEC
direktinsprutning, som alltid ger snabb
respons och perfekt kalibrering oavsett
höjd eller väderförhållanden, så förare
och team har mindre att oroa sig för.

Ski-Doo MXZx 600RS E-TEC använder REV Gen4-plattformen med en öppen förardesign och viktmässigt centralt placerad motor för optimal förarergonomi och hantering.

Race Sleds

Den nya 600 motorn är
specialbyggd för racing
med beprövad Polaris
racing teknologi.

Fram sitter Polaris Race Front Suspension och bak sitter RX2 fjädring som är utformade för att klara de tuffaste banorna.

Skotercrossmaskinen Polaris
600R kommer med ny motor.
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SnowRider-TV Play
Vi har alltid gillat förändring och försökt följa
med tiden. Vi presenterar härmed SnowRider
TV Play.

S

nowRider är en organism i förändring och eftersom vi hela
tiden försöker hitta rätt plats i
mediabruset så startade vi för några
år sedan SnowRider TV med ett gott
resultat, om vi ska göra någon form av
halvårsbokslut idag. Vi har en trogen
skara tittare och programmen snittar på
drygt 23,000 visningar per avsnitt. Vi har
släppt 25 avsnitt per säsong under ett
par år vilket gör att dryga halvmiljonen
visningar varje år genereras på våra medier bara på våra tv-program.
Programmen har varit helt gratis och
vi har finansierat detta genom annonsering i programmen. Programmen är extremt uppskattade men tar en hel del tid
i anspråk vilket gör att vi tagit beslutet att
byta ut två nummer av SnowRider Magazine mot 12 stycken SnowRider TV
Play avsnitt som bara du som är prenumerant kommer åt. Program som kommer att vara mer påkostade och innehålla mycket bromsningar, vägningar,
mätningar och tester som ganska naturligt kommer att ta lite mer tid och kräva
mer engagemang än de programmen
du vant dig med genom åren. Du som
prenumerant kommer på ett extremt enkelt sätt kunna ta del av dessa program
genom SnowRider TV Play via vår hemsida, www.snowrider.se. Vi har under
sommaren tittat på många lösningar vad
det gäller detta och har slutligen kommit

fram till en lösning som vi jobbar med
precis just nu. Vi hoppas att kunna visa
dig den färdiga produkten inom kort och
att du kommer att finna den enkel, bra
och underhållande.

Slår upp portarna
SnowRider-TV Play

till

Vad det gäller våra TV-programs innehåll
så har du faktiskt en stor del att säga till
om. Vad vill du titta på? Det är ju ganska
svårt för oss att tillgodose allas behov,
men att vi i alla fall får indikationer om
vad som gillas och inte gillas skulle hjälpa oss väldigt mycket. Vi skulle därför
vara riktigt tacksamma om ni kommer
med konstruktiva idéer om hur vi kan
utveckla detta till någonting ännu bättre.
Maila bjorn@snowrider.se för att ventilera just dina tankar.
Vi jobbar för fullt med vår nya plattform och jag har svårt att tro att du kommer att missa denna när vi väl slår upp
portarna.

Denna förändring kommer ske nu under hösten. Du som prenumerant kommer få fullständig information hur allt kommer gå tillväga.
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Vi har numera flera medarbetare då det gäller att ta fram bra program till er. Framförallt så gör vi mer påkostade program till er prenumeranter som exklusivt får se
”låsta” program där vi bland annat kommer att ta reda på fakta och spräcka gamla
förutfattade meningar då det gäller effekt, vikt, prestanda och en massa andra saker
folk tror sig veta.

Vi har varit riktigt energiska under hösten och bromsat massor av olika pipor, slutburkar, bränslen och maskiner för att tillgodose er vetvilja.

DIN UPPLEVELSE - VÅRT MÅL!
VI HAR BÅDE NYA & BEGAGNADE MASKINER!
SNÖSKOTER/ATV - VERKSTAD - KLÄDER - TILLBEHÖR

Vi erbjuder även skoteruthyrning
och guidade turer!
Ljunghemsvägen 23, Idre 0253 - 205 01 www.idreskoter.com
( Vi har nu bytt namn från ”Ski-doo och Lynxhallen i Idre” till ”Idreskoter & motor AB” )
©2020 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Med ensamrätt.
TM, ® och BRP-logotypen är registrerade varumärken tillhörande BRP eller dess dotterbolag.

www.skoterdelen.com

ALLT FÖR DIG OCH DIN SKOTER!
LÄGSTA-PRIS-GARANTI!
SNABB LEVERANS!

TOBE Barnskoterrace
Man har kört TOBEs
Barnskoterrace under
våren och sommaren
och intresset har
varit stort hos barnen
och (papporna).
Speciellt under
sommartävlingen har
det varit storpublik.
Foto: TOBE

T

ävlingen i april har arrangerats
nedanför slalombacken i Fyrås,
som ligger mellan Östersund och
Strömsund. Man har kört en tidstävling
mot sig själv på snitslad bana, där barnen kör två varv var och försöker få en
tid så lika som möjligt under båda varven. Efter det har skotercrosstävlingen
dragit igång, en enkel utslagstävling i
flera steg med en spännande final på
slutet. Tävlingen körs i två klasser, Standard och Open Mod så att alla kunde
vara med. Barnen har sedan bjudits på
grillad korv, festis och gott så långt lagret räckt.
Sommarens TOBE Nordica Kids
Summer Snowcross kördes inför storpublik på sparad snö. Efter ett antal
lastbilslass och några timmars jobb i
grävmaskin så var banan klar. Vem blir
inte glad av sol, värme, sommar och
snö? Ett helt gäng peppade barn deltog
och körde på den slaskiga banan, en
del passade också på att gasa runt med
skotern i shorts och t-shirt. Platsen har
varit parkeringen utanför Hotell Nordica i
Strömsund. Även den här tävlingen kördes i Standard och Open Mod, så att så
många barn som möjligt kunde delta. En
gratis tävling öppen för alla upp till 12 år.

Det gäller att böjas i tid det som krokigt skall bli och ett helt gäng peppade barn deltog under sommartävlingen i juli.

TOBE hoppas på att kunna genomföra barnrace igen under kommande
säsong/vinter, så håll ögonen öppna.

Snöskotertävlingar njuter man som bäst av när det är varmt ute och vem blir inte glad av att köra skoter på sommaren?
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Foto: Ewa Thellbro, Skrovmålet

Tävlingarna kördes i Standard och Open Mod, så att så många barn som möjligt
kunde vara med.

Intresset för tävlingarna har varit stort hos barnen och ska sanningen fram så känns
det som att papporna också anammat detta å det grövsta.

TOBE Nordica Kids Summer Snowcross kördes inför storpublik.

Såklart sköter grundaren av TOBE Tomas Berntsson starten själv.
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Ett år med Superclamp & Superglide
Det är drygt ett år sedan jag monterade både Super Clamp och Super Glide på vår stora vagn
som tar fyra snöskotrar eller en bil, traktorn, byggmaterial eller grävmaskinen.

A

tt ha en stor vagn för flera användningsområden är grymt och
även om jag har specialutrustat den för att kunna frakta fyra långa
skotrar på ett schyst sätt vad det gäller
på- och avlastning samt fastspänning så
hindrar det inte mig från att lasta på massor av byggmaterial eller vår sportbil när
vi ska åka till någon bana. Jag har lyckats att få ihop allting på ett bra sätt och
det ena utesluter inte det andra.
Visst, den förut helt släta lastytan har
nu lite uppstickande prylar fördelat över
sig i form av taggiga glidskenor som ska
se till att skotrarnas styrstål kan glida lätt
istället för att hugga tag i släpvagnsplyfan. Visst sticker det även upp lite fästen
för Super Clamp klämmorna som man
spänner fast skotrarna med. Men, inte
så det stör det övriga användandet. Jag
är så jäkla nöjd med hela setupen och
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är i dagsläget inte alls sugen på någon
annan vagn eller lösning. Visst hade det
väl varit trevligt med en täckt vagn, men
samtidigt inte eftersom jag mest använder den för kortare sträckor. Mest till och
från vår körgård när vi har våra förarbeviskurser faktiskt.

Fläckig sol
Jag kan inte gnälla på de svarta glidplattorna det minsta. Superglidesystemet är
helt fantastiskt och det var länge sedan
jag fick lov att slita och dra i en skoter
som sitter fast på vagnen. Visst har någon av plattorna lossnat i något hörn,
men det är inte värre än att jag skruvat
fast dom igen. Jag kan med handen
på hjärtat säga att det troligen var mer
användarbrutalitet än dålig kvalitet. Ska
jag gnälla på någonting så är det att en
av de Superclampsen som man spän-

ner över skidorna helt enkelt tappat sin
spännmekanism då den helt enkelt ramlade isär. Jag har eftersökt reservdelar
lite halvengagerat men har inte lyckats
att lokalisera några. Det finns säkert
men för att lösa problemet akut fick jag
lov att köpa ytterligare en sats för en
halv förmögenhet. Dessa prylar är helt
fantastiska på alla sätt men ska jag klaga
på någonting så får det bli prisbilden och
det faktum att en del skruvar faktiskt inte
sitter fast så där riktigt bra på Superclampsen.

Lite råd
Jag kan ge några råd till er som antingen
har eller tänker köpa dessa prylar. Först
och främst. När ni monterar allting på er
släpvagn. Var noggranna. Kör upp din
skoter på släpvagnen och dubbelkolla
var du ska montera dina Clamps. Om

en Superglide-skena lossnar i ett hörn,
skruva fast det omgående. Dubbelkolla
alla skruvar på Clampsen stup i kvarten.
Är ni minsta osäkra på att någonting håller på att skruva upp sig, loctita omgående.
De bakre fästena för Clampsen, ja det
som sitter på vagnen vid boggin, är ju
avtagbart och flyttbart. Praktiskt om du
inte ska använda vagnen för att flytta
skotrar på ett tag. Opraktiskt om du
glömt var du lagt dessa fästen när du väl
ska ha dom igen. Så lägg dom i handskfacket eller någon annanstans så att du
hittar dom när det är dags.
Åk till din lokala handlare och kolla om
dom har några av dessa produkter som
underlättar ditt lastande och fraktande
avsevärt.

Se till att hålla koll på Superglidesen
när och om de lossnar. Jag har varit förskonad från detta och endast några få
skruvar har gett upp.

Det bakre Superclampfästet har en ”ögla” som är flytt- och avtagbar. Se till att du har
koll på vad du lägger ”öglan” när vintern är slut och du vill frakta andra saker på lastytan än snöskotrar.

Även om jag har sågat lite i Superglidesen för att mina nedsänkta fästöglor
ska bli synliga så har de hålla ihop. Jag
måste ha kört av och på mina skotrar
över dessa minst tusen gånger under det
gångna året.
Efter över ett år av hårt användande så har jag faktiskt inte speciellt mycket att klaga
på vad det gäller Super Gilde och Superclamp.

Jag vet faktiskt inte riktigt varför min
Superclamp som man sätter över skidorna ramlade isär ganska omgående.
Men försök håll koll på diverse skruvar
och skruva åt de som är lösa när andan
faller på.

Jag ska tillverka och uppfinna någon
slags låda under vagnen som mina Super Clamps kan ligga i när jag inte använder dem. Att ha dom i bilen är otrevligt eftersom de blir skitiga och äckliga
under vintern.

Lastrampen bak är riktigt tung och tål det mesta. Tyvärr ger gasdämparna upp efter
några månader och jag har faktiskt inte hittat på något bättre än att lyfta den tunga
lastrampen med ryggen vilket tär på en 50-årig gubbe.
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Snöskoterkläder 2021
Motorfist

FXR

Rekon Jacka

Helium Monosuit

eVent® tyger DVexpedition ytterskal, helt
tejpade sömmar. 300D 3L polyesterfodrat chassi, stretchpaneler vid axlarna för
maximal rörlighet. Avtagbar fodrad 2L huva,
Aquaguard® dragkedja fram. Aquaguard®
handfickor, dold bröstficka. Dolda bröstoch ryggventiler, integrerad rengöringsduk för glasögon. Lycra pulvermuddar med
tummhål, dragsko i midja och krage.
Färg: Svart, Grå, Grön, Orange, Rosa, Blå.
Storlekar: S-4XL.
Pris: 5 149:-

4-vägs stretch, 20.000mm, vattentäta
YKK dragkedjor, innerficka för transceiver.
Färg: 5 olika färger.
Storlek: XS-3XL.
Pris: 6 195:- (skal).
6 495:-(fodrad).

Ranger Instinct
4-vägs stretch, 20.000mm, ”Kisslucka”, innerficka för transceiver.
Färg: 5 olika färger.
Storlek: 2-14.
Pris: 6 795:- (skal).
6 995:- (fodrad).

Rekon Byxa
eVent® tyger DVexpedition ytterskal, helt tejpade sömmar. 300D 3L polyesterpaneler på
kroppen. 915D 3L polyesterpaneler på sits,
knän och underben. Fuktavvisande foder
med fleecefodrat säte. Aquaguard® 2-vägs
dragkedja fram, Aquaguard® 2-vägs benlås
i full längd.
Färg: Svart/grå.
Storlek: S-4XL.
Pris: 5 149:-

www.fxrracing.com

www.motorﬁst.com

509

www.509ﬁlms.com
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Stoke Mono Suit

Arctiva

20k/20K vattenpelare och andasförmåga, även vindtät. 5TECH™ Pro 3
layer stretch material, gör den väldigt
följsam och smidig. Fusion svetsade
sömmar, vattentäta dragkedjor. Inbyggda knäskydd som skall hjälpa till att
skydda tyget.
Färg: Blue stone, Black ops.
Storlek: XS-3XL.
Pris: XS-XL 6 400:2XL-3XL 6 700:-

LAT48 Jacka

Stoke Jacka och Byxa

SUMMIT Jacka

20k/20K vattenpelare och andasförmåga, även vindtät. 5TECH™ Pro 3 layer
stretch material, gör den väldigt följsam
och smidig. Fusion svetsade sömmar,
Vattentäta dragkedjor.
Färg: Fresh greens, Black ops.
Storlek: XS-3XL.
Pris per del: XS-XL 3 700:2XL-3XL 3 900:Byxan går även att beställa
med långa ben.

Skaljacka. Tålig vattentät nylon, förstärkningar på
utsatta ställen med 750D Nylon. Vattentäta sömmar
samt vattenfrånstötande coating på tyget. Fukttransporterande polyester mesh foder. Flera ventilerande dragkedjor. Reflexer och 5 fickor.
Färg Svart eller Hi Vis/grå.
Storlek: S-3XL.
Pris: Jacka 3 095:- Byxa 3 095:-

Vattentät och fodrad jacka med förstärkningar på
utsatta ställen med 600D Nylon. Tätade sömmar
samt vattenfrånstötande coating på tyget. 3M Thinsulate foder material. 3M Schotchlite reflex logos.
YKK dragkedja.
Färg: Grön/Svart, Röd/Svart i Herr, Vit/Svart, Mint/
Svart i Dam.
Storlek: S-3XL.
Pris: Jacka 2 950:- Byxa 2 950:-

www.partseurope.eu
www.arctiva.com

Rukka

TOBE

Rahtu Herr Jacka
och byxa

Vivid V2 Mono Suit

Gore-Tex® 2-lager material, GoreTex® 2-lager stretchpaneler på baksidan. Recco® avancerad räddningsteknik. 2 i 1-teknik: 80g A.W.S. värmeisolering i kroppen + avtagbart
innerfoder med 150g isolering. Värmefoder på fram-, bak- och mittstycke på ärmen för att bibehålla värmen. Avtagbar huva, YKK-blixtlås. Inre ficka för goggles och duk för rengörning. . Långa YKK-dragkedjor i sidorna. 3M reflexer, säkerhets D-ring. Storlek: Jacka 48-60.
Byxa C1 50-60 kortare ben finns tillgängliga (-7CM), C2 48-60.

Sivi Dam Jacka och Byxa
100% andningsbart, vind- och vattentätt GORE-TEX® 2-lager tyg. förstärkningar på
armbågarna, knän, nedre delen av benen och på sittytan. Extra varmt foder, avtagbar och justerbar huva. YKK-blixtlås. Justerbara ärmslut med integrerade Nätficka för
glasögon. Rukka AirCushion System i sätes- och knäområden på
byxorna. Upphöjd midja och hängslen, justerbara benbottnar med
kardborreband. Snölås längst ner
på benen. D-ring för säkerhet.
Storlek: Jacka 34-36. Byxa C2
vanliga 34-46, C1 korta (-7cm)
36-46

www.rukka.com

Denna mono suit har justerats för att få en så perfekt passform som möjligt, för alla typer av vinteraktiviteter. Har en
regular-fit, vilket innebär att den har lös passform som är
anpassad för lager på lager principen samt tar hänsyn för
användning av skyddsutrustning. 2 lager Sympatex® Cordura® skal. 100% Vatten och vindtät, 45.000mm Vattenpelare.
Heltejpade sömmar, YKK Aquaguard® dragkedjor. Armortex® kevlarförstärkningar på knän och benslut. Ventilation
på bröst och insidan lår, justerbar midja. Fyra yttre fickor,
glasögon och telefonficka.
Färg: Bluebird, Tigerlily, CF Black, Yam.
Storlek: 2XS-2XL.
Pris: 9 595:-

Tiro V2 Mono Suit
Det perfekta valet för dig som är ute efter prestanda, funktion och kvalité, men till ett lägre pris. Tiro V2 har samma
prestanda som de dyrare produkterna med Sympatex®
45.000mm membran och 2-lager konstruktion och håller
dig garanterat torr och varm. 100% Vatten och vindtät. Heltejpade sömmar, YKK Aquaguard® dragkedjor. Armortex®
kevlarförstärkningar på knän och benslut. Ventilation på
bröst och insidan lår. Fem yttre fickor, 2 stora ”cargo”-fickor.
Glasögon och funktionell telefonficka.
Färg: Dark Ink, Blue Aster, Formula, Autumn Glory, Rasberry
Sorbet.
Storlek: 2XS-4XL.
Pris: 6 995:-

www.tobeouterwear.com

Ski-Doo

Arcticwear

Helium 30 Herr Jacka och
Byxa med hög midja

Alpine Jacka

Löstagbar huva. Snett placerad dragkedja fram för bättre komfort vid hakan.
100% vind- och vattentät med mycket
goda andningsegenskaper. Sömmar och
logotyper 100% förseglade. Reflexer för
optimal synlighet. Ryggsäcksvänlig ventilering under armarna. Vattentäta blixtlås, jackan väger endast 880g.
Färg: Jacka Magnesium, Röd, Svart.
Pris: Jacka 4 690:Byxa 4 490:-

Helium 30 Dam Jacka och
byxa med hög midja
Löstagbar huva. Snett placerad dragkedja fram för bättre komfort vid hakan.
100% vind- och vattentät med mycket
goda andningsegenskaper. Sömmar och
logotyper 100% förseglade. Reflexer för
optimal synlighet. Ryggsäcksvänlig ventilering under armarna. Vattentäta blixtlås, jackan väger endast 880g.
Pris: Jacka 4 590:Byxa 4 390:-

Icke-isolerad fyrvägs stretch, yttre skal
av nylon. Tyget ger stor flexibilitet och
fri rörliget. SNO-SHIELD två lager skal
tyg med helt tejpade vattentäta sömmar. 10.000mm vattentäthet, 20.000g/
m2 andningsförmåga. Avtagbar huva,
ventiler med dragkedja fram och bak.
YKK-blixtlås för säker, smidig öppning
och stängning. Lycra® manschetter
med tumhål, innerficka för telefon- och
musikförvaring och sladdragning.
Färg: Grön, Grå.
Storlek: S-3XL.
Pris: 3 224:-

Premium Pro Byxa
200g 3M™ Thinsulate™ platinum
isolering. SNO-TEX nylonväv 100%
sömtät. Snölås i benen, fuktblockerande sätesinsats. Dragkedjor i
sidorna.
Färg: Svart.
Storlek: S-3XL (och i långa storlekar
MT-2XLT).
Pris: 2 836:-

www.ski-doo.com
www.arcticcat.se
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Jethwear

Scott

Flight Anorak

XT Flex Dryo Pull-over
Jacka / XT Flex Dryo Byxa

JETHWEAR POWTEC™ (10K/10K vattentäthet / andningsförmåga). JETHWEAR POWTEC™ Lätt fodrad 40g, helt
tejpade sömmar. YKK Aqua Guard® vattentäta dragkedjor, dödmansgrepp fäste
D-ring. Ventilationer med meshfoder, fodrad mobil ficka. Handleds snölås, snölås
i midjan. En ytterficka.
Färg: Cali, Forest Camo, Black, Sky, Beet
Red.
Storlek: Unisex 2XS-4XL.
Pris: 2 499:-

Endurance Suit
Sympatex® membran (100% vattentätt
/ 100% vindtätt / optimal andningsförmåga). Helt tejpade sömmar, YKK Aqua
Guard® vattentäta dragkedjor. Förkortnings justering av benlängden, bendragkedjor. Löstagbar huva, ventilationer med
meshfoder. Dödmansgrepp fäste D-ring,
avtagbara hängslen. Justerbar midja,
handledssnölås. Snölås för sko, sex yttre fickor.
Färg: Red Scarlet, Black/Grey, Electric
Blue.
Storlek: XS-4XL.
Pris: 8 999:-

Helt nytt ställ med 2-lagers membran
med fyrvägsstretch och helt tejpade
sömmar samt även ett meshfoder med
stretch för maximal komfort och rörlighet. Direktventilation med YKK’s
Aquagard-dragkedjor. Stor bröstficka, isolerad napoleonficka för mobil.
SCOTT-loggan i reflexmaterial på bröst
och rygg.
Färg: Svart.
Storlek: S-3XL.
Pris: Jacka 3 999:Byxa 3 499:-

DS Flex Dryo Monosuit
Helt ny monosuit med 2-lagers membran med fyrvägsstretch och helt tejpade sömmar samt även ett meshfoder
med stretch för maximal komfort och
rörlighet. Direktventilation med YKK’s
Aquagard-dragkedjor. Isolerad napoleonficka för mobil. SCOTT-loggan i reflexmaterial. Förstärkningar på armar
och knän.
Färg: Svart.
Storlek: S-3XL.
Pris: 6 999:-

www.jethwear.se

www.scott-sports.com

Sinisalo

Lynx

FrMODE Dam Monosuit

Quantum Jacka och Byxa

Vattentätt och hållbart A.W.S polyesterskal tyg (10
000mm / 10 000g/m2/24h) med tejpade sömmar.
Förstärkningar på manschetter, armhålor, sidor, sittyta, innerlår och benändar. Andningsbart foder med
extra isolering i knä, lår, säte och bröstområde och
ärmsluten mot kyla och fukt. Reflekterande detaljer
för bättre synlighet. Avtagbar och justerbar huva.
Ryggsäckvänlig ventilation på bröstet. Justerbara
hängslen inuti. Integrerad goggle duk för rengörning. Sträckpanel på nedre delen av ryggen. Långa
dragkedjor på benen. Säkerhets D-ring för nödstoppslinan.
Storlek: 34-46.

Lätt herrjacka för aktiva förare. 100%
vattentätt, 100% vindtätt Sympatexmaterial med mycket goda andningsegenskaper. Cordura-förstärkt tyg
på områden med högt slitage. Nätfoder, vattenavvisande YKK-blixtlås.
Byxan har höga fram- och bakstycken, stretchmaterial i midjan. YKKblixtlås fram och vattenavvisande,
hellånga YKK-blixtlås i sidorna.
Färg: Jacka Röd, Blå, Svart. Byxa
Svart, Blå.
Storlek: Jacka XS-3XL.
Byxa XS-3XL.
Pris: Jacka 4 740:Byxa 4 740:-

Safari XTR Herr Jacka och Byxa
Slitstarkt 2-skikt laminerat 450D polyester skalmaterial med förstärkningar på armbågarna på jackan,
sittytan och på benändar på byxan. Vattentät A.W.S.
extremt regn 10 000mm / 10 000g/m2/24h membran.
80g A.W.S. värmeisolering i kroppen och 60g isolering på ärmar och huva. Separat extra varma 200g inner jacka. Avtagbar huva, ventilation under armarna.
Justerbar midja med dragsko inuti, ärmslut med
kardborre. Ytterligare vaddering i knä och sittytan på
byxorna. Långa 2-vägs dragkedjor på sidan. Justerbar midja och benbotten med kardborreband, justerbara hängslen. Benets längd kan justeras med tryckknappar +/- 7 cm. Reflekterande detaljer för bättre
synlighet. Säkerhets D-ring.
Storlek: Jacka 44-66. Byxa 44-66.

www.sinisalo.com
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Squadron Onepiece Suit
Isolerad onepiece i dammodell. 2
nya färgalternativ! Nytt Lynx-Cypher
används i Grafiken. Förseglade sömmar. Tvåvägs-dragkedja fram, vattentäta YKK dragkedjor. Ventilation i
armhåla med dragkedja och meshtyg. Justerbar midja på insidan och
avtagbara hängslen.
Färg: Rasperry, Lime Green.
Storlek: XS-XL.
Pris: 5 190:-

www.brplynx.com

Klim

Sweep

Tomahawk Set
Det nydesignade Tomahawk setet är
valet för friåkare som kräver exceptionell rörlighet och ventilation. Strömlinjeformade tyger med lite bulk stöder ditt
rörelseområde medan bra ventilation
håller dig sval när du svettas. Skär varje
ny linje i förtroende, komfort och stil.
Färg: Jacka Asphalt/High Risk Red,
Black, Black/Hi-Vis, Navy Blue/Electrik
Gecko. Byxa Asphalt/High Risk Red,
Black, Navy Blue.
Storlek: Jacka S-3XL. Byxa: S-3XL, lång
M-XL, kort M-2XL.
Pris: Jacka 4 300:- Byxa 4 300:-

Drifter Monosuit

Alpine Set
Genom förarfeedback och testning förfinade Klim det omdesignade Alpine setet
som deras mest tekniskt avancerade ytterskalet för snön för kvinnor. Alpine är ett
högpresterande bergskal som är utformat
för att utmärka sig med Klim lagersystemet
för att ge komfort och självförtroende under en hel dags körning.
Färg: Jacka Black/Rose Gold, Deep Purple/Asphalt, Knockout Pink/Asphalt, Wintermint/Black. Byxa Black/Rose Gold,
Asphalt. Storlek: Jacka S-2XL. Byxa Lång
M-L, kort S-L.
Pris: Jacka 4 000:- Byxa 4 000:-

EN TILL DALARNAS
OLARIS-HANDLARE

ITIDS

n 570 -21 av oss

www.klim.com

Drifter är en monosuit tillverkad av
ett särskilt, stretchigt Tritex Proshell
tyg. Den har en imponerande vattenpelare på 30.000 H2O och andningsförmågan på 20.000g/m2. Tritex
Proshell är lätt, flexibel och smutsavvisande och rasslar inte ens i
mycket låga temperaturer. Detta nya
tyg med en behaglig känsla har ett
mycket brett användningsområde.
Tack vare den generösa passformen
kan kroppsskydd enkelt bäras under
overall.
Pris: 5 295:-

Inversion Monosuit
Monosuit overall med Blue Core tyg,
speciellt utvecklat för vinterförhållanden. En overall med funktioner
som överträffar de som finns i många
dyrare versioner. Vattenpelare tål
8.000mm och har en andningsförmåga på 10.000g/m2, vilket gör den till
en utmärkt overall för allmänt bruk.
Pris: 2 595:-

www.duell.se

ET

Skotersäsongen närmar sig med
stormsteg, vi har din nya maskin!

INGÅR!
VID KÖP AV NY SPORTSMAN
(VÄRDE CA. 8990 KR INKL. MOMS)

Leksand 0247 346 32
Mora 0250 59 35 00
Särna 0253 100 10

ARD * BILLETX.SE * BOLT ON RIDE HARD * BILLETX.SE * BOLT ON

ON RIDE HARD * BILLETX.SE * BOLT ON RIDE HARD

Clutchkits MADE IN SWEDEN
Magnetvikter

Magnetvikter till alla
märken. Laborera enkelt själv!

Om man jämför med en originalsetup så ger X
Force rappare gasrespons, bättre backshift och
acceleration. + att du enkelt justerar din variatorvikt efter din egen körstil. Som de lärde alltid sagt
BOLT ON.....RIDE HARD

1 995kr

4 595kr

Jaws Arctic Cat 800
2018-20

Jaws Ski-Doo 850 E-Tec
2017-2020

Med stor sanolikhet den bästa Arctic
Cat-pipan på marknaden, som ger
upp till hela 13HK i effektökning
och ett brutalt bottenvrid.
Dessutom är den 4,5kg lättare än
originalpipa. 8200-8300rpm i Peak.

Jaws Singelpipa för Ski-Doo 850 ETec. Nu med uppdaterat y-rör.
Detta är en grym pipa för Ski-Doo
850 som ger upp till hela 11-14HK
i effektökning och ett brutalt vrid
genom hela registret.

7 995kr

9 995kr

T ON RIDE HARD * BILLETX.SE * BOLT ON RIDE H

Vändhjul 9” & 10” KOMPLETT KIT

Komplett vändhjuls-kit med 2 st vändhjul. Olika
designer till många skotermodeller, offset-axel
och mattspännare. En grym och exklusiv design
på vändhjulen.

Fr 3 295kr

Levereras självklart med SKF-lager & låsring
anpassad för vår offsetaxel.

www.billetx.se

styrhöjare (justerbara & fasta)

starthandtag

Absolut bästa tänkbara material, ﬁnish och kvalité! Allt
fräst ur ett stycke smitt aluminium. Finns i olika färger.

BilletX starthandtag
i aluminium.

lastrack

bromshandtag

Finns i olika färger och längder. Lastracken är
även modellanpassade.

Fr 399kr

Passande Arctic Cat/
Yamaha 2019-UP &
de ﬂesta Polaris.

E * BOLT ON RIDE HARD * BILLETX.SE * BOLT ON RIDE HARD * BILLE

D * BILLETX.SE * BOLT ON RIDE HARD * BILLETX.S

TX.SE * BOLT ON RIDE HARD * BILLETX.SE * BO

Vinnaren av hinderbanan
Johan Hyttstrand njuter av lite
klättring i skogen

Norrlandsbraaapen i Blåsjön 2020
Det där med att träffas och umgås med
snöskotern som den gemensamma nämnaren
är alltid okej och trevligt.
Foto: Peter Nilsson

2

8 åriga Sandra Eriksson @sandybraaap från Östersund kanske ni
känner igen som saneringsteknikern på Ocab i Östersund. Denna dam
som köpte sin första egna snöskoter
2013 är personen bakom träffen Norrlandsbraapen den 13 - 15 mars i våras
där man umgås har trevligt och såklart
också kör snöskoter.
-I dagsläget pågår planeringen för ett
nytt event kommande vinter, en ombyggnation av min Khaos (Polaris 155) till
146” säger Sandra som just nu drar upp
riktlinjerna för Norrlandsbraapen 2021.
-Jag har länge funderat på att arrangera ett event eftersom jag verkligen brinner för skoteråkningen och efter många
års funderande blev eventet vi tänkt
genomföra så länge äntligen av i vintras.
Vi beslöt oss för att lägga vårt event i
Blåsjön, och hyrde därför en stuga där
alla samlades en fredagkväll. Alla deltagare bodde tillsammans för att maximera
gemenskapen och vi startade upp kvällen med lekar för att lära känna varandra
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Hansa (Asker) en otroligt
skicklig förare kör på res och
full gas oavsett terräng

David Davidsson trivs på sin Arctic Cat och visar att man inte bara säljer skoterdelar
på Skoterdelen utan också vet hur man använder detta fordon som det är menat.

Alla har vi en sån där glad människa med i gänget. En person som alltid sprider glädje
och trevlig stämning. I detta gäng heter denna person Edgar.

Johan Strandberg från Jormvattnet kör naturligtvis på rullen i vanlig ordning.

Simon Eurenius och Tomas Berntsson från Tobe tar igen sig efter några timmar i snön.

Peter Nilsson, mannen bakom kameran, njuter av tillvaron. Peter är en man som varit
med i skoterbranschen länge.

En av aktivitererna var att backa vilket Simon verkligen verkar ha koll på.

Det var riktigt jämnt och tufft i dragracingen och det hela blev riktigt spännande.

Tomas (Tobe) och David (Skoterdelen) diskuterar strategier inför kommande säsong

Kvällshäng och after skoter. Tomas berättar om Tobe Outerwears historia. En mycket
intressant historia som inspirerade oss.
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och alla ﬁck goodiebags från våra sponsorer. Lördagen stod hinderbana på
schemat och tävlingen gick på tid. Alla
hade samma möjligheter eftersom man
matchade första och andra åket med
varandra för att få så liten marginal som
möjligt. Första delen av banan bestod av
att backa med skoter, resten en slinga
in i skogen med hinder som alla skulle
följa. Efter lunchen körde vi dragracing
vilket var riktigt roligt och jämt.
–På eftermiddagen körde vi en gemensam prisutdelning och alla vinnare
men också förlorare ﬁck grymma priser
från eventets fantastiska sponsorer.
–Vi avslutade dagen med ﬁlmvisning
av Fresh Set Of Tracks .
Tomas Berntsson själv från Tobe Outerwear deltog på eventet och han berättade om företagets historia. En schyst
grej var att alla på eventet ﬁck möjlighet
att köra i Tobe outerwear under helgen.
Söndagen var en helt fri dag då alla
kunde köra efter eget behag tillsammans. Avslutar Sandra.

Charlotte Lindgren tar en välförtjänt
drickapaus

Hampus Salomonsson njuter av en ”Braaaps” från Kiwano Juicebar i pausen

Tack igen för att ni levererar och stöttar alla möjliga individer i en sån viktig
livsstil som vi har. Sandra.
Kramar Sandra @sandybraaap
Eriksson, Östersund Braaap braaap
Uppladdning inför hinderbanetävlingen. Att lägga in lite olika körmoment denna helg var en höjdare.
Stort tack till sponsorerna och fotografen
Peter Nilsson som va med och fångade
helgen i ﬁna bilder.
Snowrider Magazine
Tobe Outerwear
Dirtcült
Extremeclothing
Skoterdelen
Jormvattnet
Mat från Kiwano juicebar (Östersund)

Alla våra deltagare på 2020 års Norrlandsbraap. Kanske vi ses igen under kommande vinter? Vem vet. Följ oss på Insta #norrlandsbraaapen för framtida event.
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Skoterforum ii
Skoterforum
Bräcke
Bräcke
JÄMTKROGEN DEN 16/11, KL 10.00 - 15.00
JÄMTKROGEN DEN 16/11, KL 10.00 - 15.00

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

Nˇrmare information:
Telefon: 070-326
97 55
Nˇrmare
information:
Janne 070-326
Sund 97 55
Telefon:
E-post:
jan.sund@ssco.nu
Janne
Sund
www.ssco.nu
E-post:
jan.sund@ssco.nu
www.ssco.nu

Ace turbo 250 hk
Det där med turbo
är ju rena rama
mirakelmedicinen när
du tycker att du har för
lite att köra med.

9

00 Ace turbo är ju en trevlig bekantskap och är livligare än vad
de flesta kräver. Trecylindrig fyrtaktare med originalmonterad turbo med
160 hästar bör ju faktiskt räcka till och
bli över kan man tycka. Men icke. MCX
eller Mc Express som vi också brukar
säga är Piteå-företaget som i decennier
försett oss med turbokit och på senare
tid även uppgraderingar till fabriksmonterade turboanläggningar. Nu har dom
dissekerat den trevliga Ace 900 turbo
för att höja de 160 originalhästarna till
250 hk.
Naturligtvis så ska man göra det eftersom ekvationen mer hästkrafter kontra
livet i övrigt alltid i alla lägen är bättre än
mindre hästkrafter.

MCX har jobbat mycket med mappningen som faktiskt har förfinats ytterligare sedan detta reportage gjorts.

Tre i ett
Detta kit är egentligen flera kit i samma
förpackning och när du läst klart denna
artikel så kommer du ha förstått det fina
med just denna uppgradering. Original
turboinstallation är från början ganska
lökig och inte någonting som man egentligen trimmar vidare på. Ja man kan nöja
sig med att höja hästkrafterna till dryga
200 och lite till innan mottrycket blir för
högt och motorn riskerar att spika och i
största allmänhet blir andfådd.
MC Express nya kit innehåller det du
behöver för att höja laddtrycket på ett
schyst sätt utan att egentligen pressa
motorn till det yttersta.

MCX har gjort snygga turbosatser i trettio år och kan verkligen det här.

Tre gånger större
MCX 250-kit innehåller en ny Mitsubishi
16T laddare som genom åren visat sig
vara mycket väl lämpad för dessa applikationer gällande mindre snöskotermotorer. Faktum är att denna smidiga turbo
klarar av att leverera luft för 250 hästkrafter upp till 2000 meters höjd vilket
skvallrar om att den har en viss överkapacitet. En rejäl böjd aluminium-intercooler (som har cirka tre gånger så stor
area som originalet) står för kall insugsluft, större spridare för bränsletillförseln,
en ljuddämpare och ett flödesriktigt
grenrör ser tillsammans till att hästkrafterna skjuter iväg och du helt plötsligt får
hundra hästar till att leka med.
Ljuddämperiet gör att denna maskin
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Läge tre eller sportläget ger dig faktiskt några hästar till på köpet utöver de 250 som utlovas. Den uppmärksamme ser att man låter
motorn varva drygt 8600 varv vi maximalt effektuttag.

Större spridare ingår i satsen samtidigt som man använder original bensinpump och faktiskt också Mapsensorn.

kommer att låta lite mer än original,
men bara lite och jag tvivlar på att någon kommer att vrida på huvudet allt för
mycket när man kommer åkande. Vi kan
väl säga att ljudet är dovare än original.

Tre lägen
Rent historiskt så brukar MCX leverera sina satser med sitt eget tilläggssprut där originalsignalerna helt enkelt
förvrängs så att motorn får den mängd
bensin som krävs. Detta har man valt att
gå ifrån på denna sats och istället har
man valt att flasha om originalboxen vilket vi verkligen gillar av flera anledningar.
Även om MCX-boxen är bra så är den
inte fabriksbyggd med allt vad det innebär. En korrekt omflashad originalbox är
alltid ett bättre alternativ och i och med
denna lösning så kan du välja mellan
ECO, Standard och ett Sportläge. Läge
ett eller ”Ecoläget" beskrivs som behagligt med slö trottelrespons och vi pratar
då någonstans 160 hästkrafter. Läge två
eller det såkallade ”Standardläget" är
kanske det läge man kommer att köra
mest på eftersom man här valt 225 hästkrafter men lite snällare trottelrespons.
Jag tror faktiskt att det här är det läge
som de flesta kommer att använda för
trevligaste körupplevelsen. Läge tre eller ”Sportläget” skiljer sig helt klart från
de andra lägena och här är det elektroniska gasspjället elakt samtidigt som 1,5
bars maximalt tryck ser till att motorn är
minst sagt pigg och yster. Just det där
med trottelresponsen är någonting som
ger motorn sin karaktär och det fina med
detta system är ju att själva trottelhuset
gör vad datorn säger till att den ska göra.
Trycker man full gas så kanske datorn
säger åt spjället att öppna 60% med en
viss fördröjning i läge 1, 75% men en
mindre fördröjning i läge två och 100%
utan fördröjning i läge tre. Samtidigt så
har man valt olika laddtrycksramper med
olika sluttryck på de tre mappningarna.
Väldigt smidigt, smart och säkert. Allt
fixat i originalsystemet. Detta gillar vi.

Ett nytt grenrör har tagits fram eftersom man bytt ut originalturbon som är integrerat i original grenrör. Ett betydligt bättre flöde
får man på köpet.

Priset är 35000 Piteå-Dollar
med den där momsen.
Kontakt www.mcx.se
Tel +46 911 202005

I läge två eller ”Standardläget” har man dragit av lite på laddtryck och trottelrespons för att lugna ner maskinen lite.

Gediget & Snyggt
Hela kitet känns väldigt gediget och
snyggt. Monteringen är skitenkel och
du monterar detta kit utan konstigheter
i garaget utan några specialverktyg. Jag
ser egentligen ingen nackdel med denna
uppgradering utan ser det mer som en
skyldighet än en möjlighet då det gäller
att liva upp stämningen lite med hundra
kusar till. Hör av er idag till Mc Express
för att försäkra dig om att köra ifrån
kompisar och Coronaepidemier med ett
leende. Imorgon kan det vara för sent.
En originalmaskin ger maximalt 159 hästar vid 7500 varv och 0,76 bar.
47

Vintercamping
Det där med att bo i husvagn
på vintern känns minst sagt
bökigt. Men är det verkligen
det?

E

n god vän till mig sa att de bästa
två dagarna med husbilsköpet
var den dagen när de köpte den,
och slutligen den dagen när de sålde
den. Men alla är tydligen inte av samma
åsikt har jag märkt då det där med husbil
och husvagn är en enorm rörelse. Tydligen ska man åka och bo lite här och
var med dessa rullande hus. Detta gör
att jag ska uppmärksamma någonting
som växt sig extremt stort genom åren.
Jag har uppmärksammat att det finns
vintercampande snöskoteråkare i detta
land. Dessa självplågare borde vara ett
segt släkte eftersom de år efter år pinar
sig själva genom att tränga ihop sig på
några kvadrat under den kalla årstiden.
Eller är det en njutning utan dess like
och någonting man längtar efter? Personligen har jag precis sålt min husbil
och därmed också lovat mig själv att jag

aldrig mer ska köpa någon eftersom jag
förknippar husbilsägande med vattenskador, köp av nya batterier och ständig
jakt på vinterförvaring. Men samtidigt inser jag att ni vintercampande människor
tydligen är någonting på spåret. Är det
egentligen så jävligt? Är det kanske till
och med riktigt bra?
Bevisligen måste det vara det senare
eftersom allt fler väljer denna lösning.
Vi var och tittade på ett hus i Sälen för
ett tag sedan och de skulle ha 3,5 miljoner för ett vrak som mer eller mindre
hade en bäck som rann under huset.
Inte direkt schyst. Samtidigt så finns det
ställplatser för husvagn i området som
kostar mindre än en bråkdel av månadskostnaden för ett hus på fjället.
Jag skulle vilja komma i kontakt med
några av er genom att ni mailar mig på

bjorn@snowrider.se för att dela med
er av hur just ni gör. Har ni snickrat ett
sånt där fast ”förtält”, löst toalettfrågan
på ett schyst sätt, sätter igång värmen
med en knapptryckning hemifrån och så
vidare. Jag är riktigt intresserad över hur
just du fixat till vinterboendet så att det
hela blir njutbart istället för tvärt om. Hur
ser ekonomin ut? Var ska man ställa sin

husvagn? Hur ser försäkringsfrågan ut
och så vidare. Jag vill veta allt så att jag
kan göra ett riktigt bra och stort reportage då det gäller denna folkrörelse som
bara verkar växa sig större för varje år
som går.

Maila bjorn@snowrider.se

Vikten är viktig

Vikt är aldrig bra när man ska kör snöskoter ute i djupsnön. Att släpa med sig så lite som möjligt är
alltid att rekommendera.

E

n vis man sa en gång att det är
bra att vara tjock eftersom det
då är svårare att bli kidnappad.
Det må gälla oss människor och faktiskt
också snöskotrar nu när jag tänker efter.
En tung snöskoter är ju faktisk svårare
att stjäla om man nu måste lyfta på den
på en släpvagn. I alla andra lägen så tror
jag mig veta att vikt är av ondo då det
gäller snöskotrar. Framför allt om man
ska åka ute i djupsnön. Att en arbetsmaskin väger bly och lite till behöver ju
inte vara alltför dåligt om man ska dra
någonting tungt på leden, men ett ordentligt handikapp om man svänger av
leden. Tillverkarna sätter en stor ära i att
erbjuda sina kunder lätta maskiner och
vi har sett att man gärna friserar sina
siffror emellanåt vad det gäller vikten.
Framförallt förr tiden. Nu finns det inte
så stort utrymme för lögner, framförallt
inte när SnowRider finns. Vi har sedan
länge vägt snöskotrar som en av vår
punkter när vi testar dom.
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Eftersom vi haft lite Coronakänningar
i landet så hade vi några dagar att slå
ihjäl så här under de snöfria månaderna
och vad passar sig då bättre än att väga
och mäta lite snöskotrar. Väga för att
kolla hur mycket man måste släpa runt
på. Mäta för att kolla om en viss maskin
får plats på den befintliga släpvagnen. Vi
tänkte alltså hjälpa er lite på traven med
siffror som tillverkarna inte alltid visar.

Vikt
Att väga en snöskoter är inte så svårt.
För det första behöver man en våg som
visar korrekta siffror. Vi har därför skaffat en racingvåg avsedd för bilar. Den
har fyra vägningspunkter, vilket vi nyttjar
tre av. Höger fram, vänster fram och så
längst bak på mattan. På så sätt får ni
lite hum om var vikten sitter placerad på
respektive maskin. Som ni kommer att
se av vägningarna så väger alla maskiner lite mer vänster fram på grund av att
variatorerna sitter på den sidan. Vi väger

Vi väger alla maskiner proppfulla med mat i form av bensin, olja och kylvatten. Såklart.
Ingen kör ju med tom tank. Eller hur? Men för att ni ska få någonting att snacka om
så uppger vi också en uträknad torrvikt, och sedermera också vikt kontra hästkraftsförhållande både torrt och blött.

Polaris Khaos 850 155 2021
Vikt fulltankad
höger fram
Vänster fram
Bak
Total

64,4 kg
73,5 kg
100,7
238,6 kg

Uppgiven bensinvolym 43,5 L
Uträknad torrvikt 206 KG

Höjd
Bredd
Längd

129 cm
111 cm
338 cm

Bromsad effekt hos MCX 2019 157 hk 8100/v
Vikt/Effekt-förhållande fulltankad 1,51 kg per hk
Vikt/Effekt-förhållande ”torr” 1,31 kg per hk
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Ski-Doo Summit X 154 2020
Vikt fulltankad
höger fram
Vänster fram
Bak
Total

67,1 kg
75,8 kg
102,5 kg
245,4 kg

Uppgiven bensinvolym 36 L
Uträknad torrvikt 218,4 kg

alla maskiner fulltankade. Och då menar
vi fulltankade ända upp till gängan. Vi
publicerar alltså den fulltankade vikten
(inklusive full oljetank), men också den
uppgivna mängden bränsletanken rymmer. Eftersom bensin (98 oktan) väger
ganska precis 0,75 kilo per liter är det
enkelt att räkna baklänges för att få någonting som kan kallas torrvikt. Visst.
Du har ju fortfarande oljemängden i stötdämparna, kylvattnet och tvåtaktsoljan
inräknad i den framräknade ”torrvikten”.
Men, ja, vafan, ni får ju i alla fall ett hum
om en cirka torrvikt. Och vi räknar ju på
samma sätt på alla maskinerna.

Mäta
Vi väljer att mäta dessa maskiner på vårt
sätt. Bredden mäter vi från ytterkant skida till skida. Detta för att ge er en verklig bredd. Alla snöskotrar har skidorna
i smalaste läget. Nu kan nu ju göra en
bedömning om exempelvis två skotrar
får plats på er vagn. Längden mäter vi
från skidspets till den bakersta delen på
snöskotern. Oavsett om det är mattan
eller lyftbågen. Detta för att ni ska kunna
bilda er en uppfattning om maskinen ska
få plats under den stängda kåpan på er
vagn.
Höjden mäter vi från marken till snö52

Höjd
Bredd
Längd

136 cm
106 cm
333 cm

Bromsad effekt hos MCX 2019 164 hk 7400/v
Vikt/Effekt-förhållande fulltankad 1,49 kg per hk
Vikt/Effekt-förhållande ”torr” 1,33 kg per hk

skoterns högsta punkt. Oavsett om det
är en ruta eller burkrem. Detta för att ni
kanske vill veta om skotern får plats under kåpvagnen eller inne i Sprinterbussen. Gör vad ni vill med siffrorna.

Effekt
Vi har kört alla dessa motorer vintern
2019. Det var 20 grader kallt ute och Mc
Express i Piteå utförde bromsningarna.
Siffrorna är korrekta och ni behöver inte
lägga några större funderingar kring
dessa. Vi har kört dessa motorer ﬂertalet
gånger efter 2019, men väljer att publicera de siffror vi kom fram till vid samma
tillfälle. Temperaturer och lufttryck kan
ställa till det lite om vi publicerar effektsiffror som är framtagna vid olika tillfällen. En sak till. Ni kommer se en viss
effektskillnad mellan Ski-Doo och Lynx
trots att de ska ha samma exakta drivlina. Tydligen är det någonting som skiljer. Vad vet vi inte och rent effektmässigt
är det ganska ointressant. Skillnaden är
mätbar, men knappast kännbar.
Borra ner dig i soffan och kolla över
siffrorna.

Den uppmärksamme ser att vi vägt Lynx och Ski-Doos 2020 modeller men eftersom
vi bedömde att den var okej så är det tydligen det. En 2021 Expert med lättviktsgrejer
väger troligen något kilo mindre, men då har vi ju någonting roligt att återkomma till.

Varför en Lynx ska ge några hästar mindre än en Ski-Doo får vi kanske skulle slumpen för, men så var det
i alla fall när vi bromsade dom vintern 2019. Inte kännbart rent åkmässigt men troligen i baren när man
snackar med en Ski-Dooägare. Som grädde på moset väger den några kilo till också. Fan.

Lynx Boondocker DS 3900 2020
Vikt fulltankad
höger fram
Vänster fram
Bak
Total

60,3
74,8
113,9
249 kg

Uppgiven bensinvolym 36 L
Uträknad torrvikt 222 kg

Höjd
Bredd
Längd

128 cm
108,5 cm
322 cm

Bromsad effekt hos MCX 2019 161 hk 7800/v
Vikt/Effekt-förhållande fulltankad 1,54 kg per hk
Vikt/Effekt-förhållande ”torr” 1,37 kg per hk
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Arctic Cat är inte den lättaste eller starkaste maskinen i gänget, men verkar inte lida av detta. En sak till. Få maskiner är så stryktåliga och oömma som en Arctic Cat. Ja just ja. Detta gäller ju även Yamaha detta år!

Arctic Cat Mountain Cat /
Yamaha Mountain Max 154 2021
Vikt fulltankad
höger fram
Vänster fram
Bak
Total

68,5 kg
63 kg
135,6 kg
267,1 kg

Höjd
Bredd
Längd

127 cm
106 cm
333 cm

Bromsad effekt hos MCX 2019 143 hk 8200/v

Uppgiven bensinvolym 39,4 L Vikt/Effekt-förhållande fulltankad 1,86 kg per hk
Uträknad torrvikt 237,6 kg Vikt/Effekt-förhållande ”torr” 1,66 kg per hk
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Vikt är såklart inte allt, men ändå en del av känslan en snöskoter bjuder på. Man kan ju
inte gömma vikt i alla lägen. Lite som att suga in magen i bastun. Man är ju fortfarande
fet. En snöskoter som är tung avslöjar ju sig om inte annars när man ska lyfta den.
Men mycket beror på var vikten är placerad och vad tillverkaren mer har hittat på. En
tung maskin som har vikten högt upp kan ju fortfarande vara lättsvängd och tvärtom.
En encylindrig maskin som har en mindre svängmassa känns förvånansvärt lätt och fin
när man jämför den med en lika tung tvåcylindrig maskin.
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CanonBallRun 23
Det som en gång i tiden började lite
trevande är idag ett av Sveriges största
skoterevenemang. Vi snackar såklart om
CanonBallRun som denna säsong går av stapeln
den 23 januari. Boka alltså detta datum nu!

V

eteranskoterägare är ett roligt
släkte, framförallt de som kör för
rent nöjes skull. Vi har genom
åren attraherat ett helt gäng av dessa
människor när vi kört SnowRiders alldeles egna CanonBallRun där vi lagvis avverkat runt 7-8 mil under en dag
samtidigt som massor av uppgifter ska
lösas av lagens medlemmar. Detta under
varierande förhållanden och vi har haft
allt från plusgrader till bitande kyla under
denna dag under alla år.
Denna vinter är datumet satt till den
23 Januari och vi kommer i år att försöka
göra ett ännu bättre evenemang än förra
då vi redan har beställt betydligt bättre
med snö. Vi hade som ni kanske minns
begränsat med den vita varan och utan
entusiasterna i Älvdalens Skoterklubb
hade vi inte kunnat genomföra fjolårets
CanonBallRun eftersom de i princip
handskottade ihop kilometrarna från
Älvdalens Hotell till snögränsen på höjderna. Det som till en början såg mörkt
ut visade sig bli riktigt bra och lyckat. Vi
hade för övrigt rekordmånga deltagare
eftersom hela 220 skoteråkare kom till
start.

Hur fungerar det?
Detta är ett arrangemang för veteranskotrar. Eftersom vi satt regeln 30 år
eller äldre är det snöskotrar från 1991
eller äldre som gäller detta år. Du kan
antingen anmäla ett eget lag eller bli indelat i ett av oss. Du behöver alltså inte
känna någon för att deltaga i detta äventyr. Detta är ingen tävling där vi kör fort
på allmänna leder, låt oss klargöra detta
igen. Däremot tävlar alla lag mot varandra genom att på bästa sätt lösa gåtor,
svara på frågor, pricka saker, köra miniskoter på tid och allt annat skit som vi
kommer att hitta på denna gång. Poäng
samlas under dagen och som om det
inte vore nog så ska man ta hela laget
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inklusive alla skotrar runt hela sträckan
utan att lämna någon eller något efter
leden. Poängen räknas ut och vi har till
slut ett vinnande lag som får pokal och
ära. Vi delar också ut priser för finaste
och fulaste snöskotern, bästa vurpan
och några till ärofyllda pris.

Fredagen den 22 januari
2020 flyttade vi starten till Hotellet i
Älvdalen där vi för för övrigt också går
i mål. Detta visade sig vara riktigt uppskattat och vi kommer därför även denna
säsong köra på detta spår. Själva logistiken med släpvagnar och bilskjutsar
liksom ordnade sig på ett smidigt sätt
samtidigt som vi såg att folk redan kom
på fredag eftermiddag för att umgås lite
extra.
CanonBallRun 2021 kommer alltså
att dra igång redan på fredag lunch då
vi drar igång en baklucke-swapmeet
för alla som vill sälja eller byta delar
och maskiner. Vi ser gärna också att
ni lastar av och parkerar era maskiner
utanför hotellet för allmän beskådan så
vi helt plötsligt har en trevlig utställning
också. Naturligtvis har vi tagit fram lite
priser och pokaler för detta ändamål. Vi
har för att toppa den här fredagen också
bokat Älvdalens badhus för bastubad
och hopp i poolen. Vi avslutar det hela
med middag på hotellet, och varför inte
någon öl i baren?

23 januari lördag morgon
I vanlig ordning så är det anmälan och
indelning i lag i god tid innan starten
som gäller. Vi har till i år hittat en rejäl tur
på 6-7 mil i de djupa skogarna runt Älvdalen där du och ditt lag vi delat in dig
i kommer ha fullt upp med att klara av
sträckan samtidigt som du ska klara av
en hel hög av uppgifter som ni kommer
att ställas inför. I vanlig ordning ska la-

get tas runt alla stationer intakt då ni får
minuspoäng för tappade chaufförer och
snöskotrar. Ja ni vet hur det fungerar.
Sträckan vi kommer att köra är ny och
du bör se till att maskinen är i bra skick.
Vi har satt ihop flera paket för er och
till i år är det betydligt enklare att anmäla
sig eftersom ni detta år klarar av hela
anmälan på www.snowrider.se. Enkelt
och glasklart.

En sak till. Se till att försäkra dig om
både start och boende ganska omgående genom att gå in på vår hemsida och
boka upp dig på direkten. De senaste
åren har hotellrummen tagit slut fortare
än vad vi beräknat. Kom igen så kör vi!

3 januari 2021

Canonballrun 2021
Paket 1.

-Start i 2021 års Canonball med allt vad
det innebär
-Boende fredag-söndag del i dubbelrum
(1 sängplats) enkelrumstillägg 300:-Tillgång till bastu och pool.
-Kvällsmiddag fredag
-Entré simhallen 19-22 på fredag kväll
-Frukost lördag och söndag
-Macka + Kaffe/the fyllning i termos lördag
-Lunch ute lördag
-Välkomstdrink vid målgång
-Bankettmiddag lördag 17-21,30
-Canonball after skoter med coverband.
Pris 2100:-

PRIS:

Paket 2.

-Start i 2021 års Canonball med allt vad
det innebär
-Boende lördag - söndag del i dubbelrum
(1 säng) enkelrumstillägg 300:-Tillgång till bastu och pool.
-Lunch ute lördag
-Välkomstdrink vid målgång
-Bankettmiddag lördag 17-21,30
-Canonball after skoter med coverband.
-Frukost söndag
Pris 1450:-

Paket 3.

-Start i 2021 års Canonball med allt vad
det innebär
-Lunch ute lördag
-Välkomstdrink vid målgång
-Bankettmiddag lördag.17-21,30
-Canonball after skoter med coverband.
Pris 1100:-

Paket 4.

-Start i 2021 års Canonball med allt vad
det innebär
-Lunch ute Lördag
-Välkomstdrink vid målgång
-Bankettmiddag lördag.17-21,30
Ej entré till after skoter
Hemgång efter middag.
Pris 999:-

ALL ANMÄLAN SKER PÅ
WWW.SNOWRIDER.SE
Vi planerar såklart att genomföra CBR på
sedvanligt sätt. Men. Skulle nya rön och
bestämmelser sätta käppar i hjulen för oss
så betalar vi tillbaka hela summan du betalar
för hela detta arrangemang.
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BRPpac.se
Ski-Doo.com

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

Lukten av bensin, kraften i Rotax ® -motorn, synen av lössnö under skotern… en känsla
som är svår att beskriva med ord. Här kallar vi det bara för That Ski-Doo® Feeling.

”Enligt min
erfarenhet leder
en tuffare klättring
oftast till en
bättre utsikt.”

H

Gör dig redo för vinter med en personlig Ski-Doo från ski-doo.com
och med kläder och accessoarer från brppac.se.

re

Id

äll

lfj

e
imm

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

Vi ses på fjället!
Store
Yamaha
Verkstad
hyrning
Skoterut
fari
Skotersa

YAMAHA STORE SÄLEN

www.leonarden.se - 0280-260 65

Mer information på
Mer information på
www.snoskoterradet.se
Mer information på
www.snoskoterradet.se
Mer information på
www.snoskoterradet.se
Nationella
Snöskoterrådet
www.snoskoterradet.se

Skoterledssladdar 2021
Vad har marknaden att erbjuda då det gäller
skoterledsladdar?

F

ick ett ryck för ett tag sedan och
blev extremt intresserad och sugen vad det gäller ledsladdar. Hur
konstigt det än kan låta så är det riktigt
roligt att sladda och underhålla en led.
Det är liksom lite själahelande och harmoniskt över det hela. Ja, ända till man
krokar fast den i en gran och kör fast,
ensam och åtta kilometer till närmaste
hjälp. Men om vi säger såhär. När det
ligger en decimeter nysnö på en redan
schyst led och man får tillfälle att platta
till det hela en fredagkväll med lite musik
i lurarna, så leker livet.
Nu kostar en ledsladd några kronor
så det gäller att hitta rätt modell direkt
och vem frågar man för att inte inhandla
något skräp. Inte en aning, men jag kan
väl ta på mig uppgiften för att i alla fall
kolla över vad man bör kräva av en skoterledssladd för att bli nöjd.

Världsmästare
i snöskotersladd
Det ﬁnns några sladdar att välja mellan,
vissa ganska lika varandra och någon
med lite eget tänk. Tanken med denna
artikel är att försöka reda ut vad man vill
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kunna justera på sladden för bästa resultat, och hur man gör detta.
Kan man justera skärdjup, bredd, höjd
längd med mera? En del av er är fullblodsproffs när det gäller detta, andra
lika undrande som jag. Vi kan väl i alla
fall kolla över detta lite och alltid lär vi
oss nåt nytt.
En sak är i alla fall säker och det är
att det ﬁnns många världsmästare i skotersladdning som tycker sig veta allt om
denna konstart. Skit i dom och bilda
dig en egen uppfattning i stället så att
du också blir världsmästare på just din
skoterled.

Olika inställningar
Det är skillnad på skoterlederna i detta
land. Vi har säkerligen andra förutsättningar här på låglandet i Dalarna samtidigt som Sälens ledområde har andra,
Lofsdalen, Åre, Kiruna och Piteå har ytterligare andra. Jag kan tänka mig att inställningarna på samma ledsladd i dessa
områden är annorlunda om man skulle
jämföra dessa. Vissa ställen slåss mot
snöbrist medan andra har för mycket
snö vilket gör det ännu viktigare att veta

hur och varför man ställer in en sladd på
ett visst sätt.
Jonas Sjögren i Sälen har hyrt ut
skotrar i Sälenfjällen i många år och är
ytterst involverad i skötseln av skoterlederna i området. Han har genom åren
sladdat leder med både snöskoter och
pistmaskin och är förutom detta en riktigt duktig skoteråkare oavsett disciplin.
Jonas kunskap i ämnet väger tungt vilket
gör att hans åsikter inte behöver sållas
då jag tycker att ni kan ta åt er allt av vad
han har att dela med sig av.

Snowmovern
-Jag har tillgång till ﬂera olika sladdar
och har väl ingen direkt favorit. Jag
brukar istället välja sladd efter underlaget och i slutändan så tar jag antingen
SnowMovern eller Rusch-sladden. Sen
får man helt enkelt justera in sladden
efter behovet. I stora drag kan man väl
säga att själva höjden på huvudbladet
bestämmer hur mycket man ska skära
av. Vissa dagar så är leden väldigt
gropig med lös snö. Då kanske jag tar
Snowmovern och ställer ner höjden lite
för att få med mig tillräckligt med snö för

att fylla igen håligheterna i leden. Sälens
skoterklubb har byggt om sin Snowmover och på den kan man justera höjden
med en elvinsch från snöskotern vilket
förenklar saker och ting avsevärt. Ibland
när det är mycket snö och när det går
för tungt så kan man ju bara höja bladet
lite utan att behöva stanna. Just det där
med att kunna höja och sänka huvudbladet på ett snabbt och enkelt sätt är
någonting som man vill kunna göra för
att hitta rätt nivå på snön man ska dra
bakom sig.
Med sido- eller insamlarvingarna styr
man hur bred leden ska vara och man
kan också bestämma hur mycket snö
man ska skjuta inåt mot leden. Det hela
beror på hur leden ser ut och hur mycket
snö det ﬁnns. Vi gillar verkligen Snowmovern. Säger Jonas.

Rusch
-Det här är ju en riktigt stabil sladd som
är lite tyngre. Jag väljer alltid den här
sladden när det är hårt i leden. Jag vet
inte om det är sladdens egenvikt eller
något annat som gör att den här gör jobbet bäst när det är isigt och hårt. Det

Här har Sälens skoterklubb byggt om sin SnowMover med lite elektrisk styrning i form
av en vinsch som kan manövreras från styret så att höjden på själva huvudbladet kan
justeras under gång. Vissa gånger kanske man inte vill stanna för att höja bladet utan
vill göra det medan man åker.

Sido- eller insamlingsvingarna är såklart justerbara och med dessa styr du ledens
bredd men också samtidigt mängden snö som du skjuter in i leden. En avvägning som
man justerar efter tycke, smak och snömängd.

SnowMover
Säljs av All You Need AB i Storuman och får anses som riktigt välgjord. Här hittar vi många kompositdelar vilket gör denna sladd lättast av dessa två utan att vi vet exakt hur
mycket den väger.
Huvudbladet är såklart fullt justerbart vilket också insamlingsvingarna på sidorna är. Denna sladd finns i flera utföranden och det finns utförligt beskrivet vad varje sladd kostar på
All You Needs hemsida. Personligen hade jag varit lite dryg och ringt dom för att verkligen försäkrat mig om vilken sladd som passar just oss.
Prisbilden är bred och denna sladd kostar från 28,430 och ju bredare och mer utrustad du vill ha den kostar den som mest närmare 50,000 spänn men då är den där förbannade
momsen inräknad.
Arbetsbredden är mellan 150 till 200 cm beroende på vilken sladd du inhandlar och naturligtvis finns alla delar att köpa lösa vid en närmare bekantskap med något hårt. Skulle
det visa sig att du blivit sinnesförvirrad och vill dra skidspår finns det massor av tillbehör för denna åkomma också.
Mer information på Snowmover.se
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river i alla fall riktigt bra och jag gillar
verkligen att man kan snedställa huvudbladet om leden skulle slutta åt något
speciellt håll. Man kan för övrigt ställa
in allting individuellt med vevar här vilket
jag tycker är bra. Sida- och insamlingsvingarna är också dom fullt justerbara
och kan fällas upp helt när man vill det.
Vi kan sakna möjligheten att höja och
sänka bladet snabbt utan att behöva
veva, men man lär sig att använda den
och uppskatta fördelarna. Ruschsladden är väldigt smidig eftersom den
också svänger med skidorna bak vilket
gör att den spårar med dragskotern. Det
är grymt på vissa ställen där man med
andra sladdar fastnar när den genar i
kurvan. Jag gillar också att draget har
en akutlossningsfunktion där draget helt
enkelt kopplas isär om man skulle köra
på en stubbe eller någonting annat. Det
är förvånansvärt hur stopp saker kan ta
även om man bara kör i fem kilometer i
timmen. Berättar Jonas.

första så tycker jag att man bör ha en
lågväxel och använda den så att remmen får en behaglig arbetstemperatur.
Försäkra dig sedan om att den maskin
du väljer tål att köras sakta på en isig
led även på vårkanten. Att ha en maskin
som lätt går varm är helt värdelöst om
du ska sladda en led. 50 centimeter
bred matta är perfekt och förse mattan
gärna med dubb. Då menar jag riktiga
dubb som man skruvar igenom mattan
efter ha borrat ett hål. Var inte blyg med
dubben och närmare hundra stycken i
mattan brukar både ge maskinen egenskaper som overkligt bra grepp vid acceleration och bromsning samtidigt som
de river upp lite i den hårda leden för
bättre kylning av maskinen. Tvåtakt eller
fyrtaktare spelar mindre roll även om jag
personligen gillar fyrtakt.

En hemmabyggd rulle som i första hand är till för att platta till nysnö med är icke att
förakta utan någonting som alla klubbar borde kunna svetsa ihop själva.

Annat
Jag har sladdat leder med det mesta och
kan uppskatta allt från hembyggda sladdar till en gammal hederlig Combisladd.
Vi har ju sladdat mycket med pistmaskin
och haft tillgång till fräs bakom maskinen. Naturligtvis blir resultatet mycket
bra men kostnaden blir ju ohanterbar,
framför allt för en liten klubb. Glöm pistmaskin, har ni råd att köpa en i klubben,
så har ni aldrig råd att använda den. Ha i
åtanke att en reservdel till en pistmaskin
kostar fem gånger så mycket som motsvarande del till en lastmaskin. I bästa
fall. Nu kör vi mest med en rejäl bredbandare och ska jag ge någon ett råd så
får det bli att alltid köra första svängen
utan sladd, rulle eller tillplattare.
Man tror att det ska gå bra, men det
slutar alltid med att man kör fast. Det slår
aldrig fel. Andra svängen kan man koppla på en vält eller tillplattare så att man
får en bra botten och tredje svängen ut
så kan man börja köra med sladden. Vi
brukar oftast ha en spårmatta bakom så
att det blir en sånt där manchestermönster vilket påskyndar frysningen av spåret
så att det hela blir lite hårdare. Sen får
man ju erkänna att det hela ser snyggt
och prydligt ut efter man kört. Var inte
rädd att ratta lite på alla rattar och inställningar på din skoterledssladd. Gör
du det så lär du dig ganska omgående
vad som händer när du ändrar på en viss
inställning. Skrattar Jonas.

Du ska inte rata en hemmabyggd sladd utan gladeligen ta över en sådan. Då har du ju möjlighet att svetsa på lite egna ideér för att
i slutändan möjligen få någonting som är bättre. Eller sämre. Faktum är ju att tillverkarna har lagt många timmars tankeverksamhet
bakom sina färdiga produkter. En fabrikstillverkad ledsladd är genomtänkt och bra.

Välja snöskoter
Det där med att välja snöskoter till att
pista en led är inte det svåraste. För det
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Än idag ser man massor av gamla “Combisladdar” som står och dräller lite här och var. Hittar du en begagnad. Köp den.

Rush
Det här är sladden för er som preparerar leder där det är lite ”skogstrångt”. Ruschsladden har nämligen nedsvängande skidor bak vilket gör att den här sladden går i samma
spår som snöskotern utan att den genar i kurvorna. Den är extremt robust byggd och helt i stål om man bortser från belagen under skidorna som ser till att den inte fryser fast i
underlaget under natten samt att den glider lite lättare. Den här sladden lämpar sig lite extra bra när ni vill riva av den hårda och isiga leden lite extra men fungerar också utmärkt
då det finns mycket snö att tillgå. Trots den extra tyngden i stålkonstruktionen så är den lättdragen och upplevs som extremt robust. Naturligtvis finns alla delar som reservdel på
lager i Boda Kyrkby. Skulle det visa sig att du blivit sinnesförvirrad och vill dra skidspår finns det massor av tillbehör för denna åkomma också.
Ca-pris standardutförande inkl sidovingar 24750:- inkl moms
Mer information på www.stm.nu

Sidobladen är också de i stål samtidigt som de är fullt justerbara och lätta att fälla upp
när man vill göra det.

Ruschsladden är smidig som en katt mellan träden eftersom den spårar efter dragskotern och inte genar i kurvorna. Tacka de medstyrande skidorna bak för det. Här har
Rättviks skoterklubb extrautrustad denna sladd med en trevlig aluminiumlåda som innehåller bland annat extra ledkryss och säkert en kaffetermos när andan faller på.

Det fina med Ruschsladden är att man kan ställa in huvudbladet lite hur man vill. Är
leden sned och man vill göra den rak igen genom att snedställa bladet så går det alldeles utmärkt. Nackdelen är att man idag inte kan flippa upp bladet med ett enkelt
handgrepp utan måste veva upp det. Naturligtvis är alla blad fjäderbelastade och åker
upp när det träffar på ett fast objekt som exempelvis en sten.
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Klaus-Roger Samuelsson är en av innovatörerna bakom Ruschsladden. Faktum är att färgsättningen och namnvalet inte på något vis är slumpartat eftersom man tillverkade
skotern Rusch i samma by när det begav sig vilken får anses som roligt och lite nostalgiskt. Klaus-Roger ser för övrigt ganska nöjd ut med namn och färgvalet. På sladden alltså.

Jonas ”Jonte” Sjögren är en erfaren skoteråkare och kan det där med att sladda en skoterled. Han ger dig rådet att inte vara rädd för att ratta på alla rattar på skotersladden
utan menar att det är det enda sättet att få något sammanhang i sladdandet. Det hela ger sig självt och får man bara några råd på vägen så brukar det ordna sig.
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Gör som 21231 skoteråkare.
Följ oss på:

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

Gör som 21548 skoteråkare.
Följ oss på:

RPM Service AB

HITTA DIN NYA

MY2021

Vi utrustar bilverkstäder
med
all tung
utrustning
Vi ligger
på Europas

HOS OSS!

Stort utbud
med snabba leveranser

STÖRSTA reservdelslager!

ViButik/
säljer,Reservdelar:
installerar 0951
och servar
- 773 45all
utrustning för verkstäder:

Certiﬁerad återförsäljare
och verkstad

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

Välkommen in till oss!
kundservice@skoterochmotor.se - Tel. 0680-220 23
www.skoterochmotor.se
©2020 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Med ensamrätt.
TM, ® och BRP-logotypen är registrerade varumärken tillhörande BRP eller dess dotterbolag.
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RPM Service AB
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Ta FÖRARBEVIS FÖR SNÖSKOTER med:

Se till att både du och hela
familjen har förarbevis, då får
alla köra skoter och ha kul.

Kurserna går i MORA eller LOFSDALEN under 2 dagar.
Boende fixar vi om du behöver. Se alla kursdatum på

www.snowrider.se

Dessutom lär du dig en massa
nyttigheter som både har med
säkerhet och många andra
praktiska aspekter att göra.
Och du - våra kurser är kända
för att vara riktigt skojiga
också. Anmäl dig bums innan
platserna tar slut!

Mer info på: snowrider.se
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