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POLARIS PATRIOT BOOST

VÄGNING & 
BROMSNING

SnowRider står precis mitt i kläderna när det är kallt!
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Det bara small till så var det dags för det sista numret av SnowRider för säsongen. En säsong som lite trevande påbörjades innan det blev 

vinter på riktigt. Vi har haft det rejält kallt i Dalarna och jag ska inte gnälla eftersom alternativet med gröna gräsmattor och regn är betydligt trå-

kigare. Vilket precis var det som hände i slutet av Februari. Gröna gräsmattor och regn. Just i skrivande stund sitter jag och väntar på even-

tuella snöskoternyheter och allt vad detta kan innebära. Coronan har gjort att man inte kan förvänta sig någonting i dagsläget och vi får helt 

enkelt hålla tillgodo med vad som bjuds. Vi har i alla fall letat reda på de nyheter vi tycker var mest intressant och fått med detta i tidningen. 

Vad kommer härnäst?
Det är alltid svårt att sia om framtiden och jag har både gissat rätt men också helt fel vad det gäller vad som komma skall. Både då det gäller 

media men också snöskoternyheter. Det verkar i alla fall vara som så att verkligheten har kommit ikapp snöskoterbranschen då det gäller 

de ekonomiska krav dess ägare ställer på vinstmarginalen vilket verkligen återspeglar sig i nyhetsflödet. Förr i tiden slog man varandra på 

fingrarna varje vår i form av ett nyhetsregn utan dess like medan man nuförtiden tar det lugnare. Vi sitter just nu och håller andan för att se om 

någon av tillverkarna har lust att släppa något nytt eller om dom som vanligt låter klistermärkesmaskinerna gå varma och att man istället nöjer 

sig med lite nya namn på gamla maskiner. Men visst. Någon nyhet kom det trots allt. En sak är i alla fall säker och det är att man uppdaterar 

priserna varje år vilket kanske inte bara är av ondo då faktiskt också begagnatpriserna stiger i takt med dessa. Du ska alltså hålla koll på vad 

din maskin är värd innan du byter in den. Möjligheten att den kanske är lättsåld och att du kan göra en bättre affär genom att sälja den själv 

har kanske öppnat sig? Vi har nämligen sett att begagnathallarna hos handlarna ser betydligt glesare ut nu än på mycket länge. Alla vill ju 

åka snöskoter och såklart är ju en begagnad maskin ett bra alternativ för den som ska testa denna företeelse. 

SnowRiders Förarbeviskurser
Våra förarbeviskurser har blivit en succé då alla våra kurser varit fulla från början till slut vilket fått oss att lägga ut flertalet extrainsatta kurser 

som också de blivit fulltecknade på några dagar. Detta angenäma scenario har fått oss att höja blicken för att hitta fler utbildare i andra delar 

av landet än de vi är verksamma i. Känner du dig träffad så kan du alltid höra av dig till bjorn@snowrider.se för att kolla av om detta kan vara 

något för dig eller oss. Vi fortsätter i alla fall arbetet med att försöka förbättra och förnya oss då det gäller utbildandets form och utförande. 

Bland annat så har Coronatiderna fått oss att utveckla en digital teoretisk del där vi via Zoom-möten träffar våra elever digitalt bara för att 

dag två träffa gruppen och köra praktikdelen lite mer Coronaanpassad utomhus. Vi har då också delat på gruppen för- och eftermiddag för 

att Coronaanpassa det hela ytterligare. Det hela visade sig fungera riktigt bra och tillfredsställande. Just det där med ett Zoommöte fungerar 

faktiskt mycket bättre än förväntat. Tekniken fungerar glädjande nog även när eleverna sitter i sin stuga i ett proppfullt Lofsdalen under Jul 

och Nyår med mobil uppkoppling till vår förvåning. 

Håll koll på snowrider.se eller Facebook efter våra kurser om du själv behöver ett förarbevis innan säsongens slut. 

Kungshaga-Camping
Tack för den här säsongen. Som nyblivna hotellägare är det hög tid att ta tag i detta nya projekt. Är du ivrig campare så ska du veta att vi 

är på gång med att släppa åretruntplatser för er säsongsliggare på vår camping som slår upp portarna till våren/sommaren. Området runt 

Siljan/Orsasjön är alltid välbesökt av turister oavsett säsong och vad skulle passa dig bättre än att ha en husvagn/husbil på ett ställe där det 

är full rulle oavsett om det är vinter eller sommar? Självklart ska du också ta del av det bästa av Sverige och Dalarna. Mera information om 

camping hos oss kommer länger fram på www.kungshaga.se. Ha en trevlig sommar. 
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Hard Core 
Alpha One 146” 

SNOWMAGEDDON från & med 4 mars till den 30 april. 
Besök din återförsäljare för mer information.

arcticcat.se
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CanonBallRun 2021 

SnowRider OUTLAWs

TA FÖRARBEVIS HOS OSS
Ta förarbevis för snöskoter med SnowRider

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

HÅLL ÖGONEN ÖPPNA

INSTÄLLT. Bokad plats återbetalas

Vi avvaktar och söker en lösning

Följ oss på Facebook, Youtube och 

Instagram så du inte missar något!

Nytt program varje fredag. Totalt 25 

avsnitt.

SnowRider HillCross 2021

Resor & Event

Vi avvaktar och söker en lösning
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#KLIML IFE

In pursuit of enhanced winter safety, we’ve engineered the Rift Jacket to 
offer fl oatation assistance, protection and comfort in the extreme conditions 
trail riders face. This is the fi rst fl oat assist GORE-TEX jacket in the world 
and it doesn’t need to be used with fl oatation bibs to work properly. The 
Rift Jacket is a comprehensive trail snowmobile jacket for riders looking to 
maximize every winter riding experience. 

ENGINEERED 
TO FLOAT  
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När många andra håller andan 
och står mitt i kläderna så här i 
Corona-tider så tyckte Christof-

fer Tiurinen på Säters Cykel & Motor att 
det var dags att äntligen ta in resten av 
BRP:s sortiment i sin butik efter ha sålt 
Ski-Doo i ett antal år. Det är ju inte bara 
att ta åt sig så många varumärken man 
kan eftersom BRP ställer rejält hårda 
krav vad det gäller försäljning och kapa-
citet. Man måste leva upp till kraven och 
det var inte förrän nu som Christoffer 
tyckte att man var mogen för uppgiften 
och utmaningen att förutom Ski-Doo 
även ta in Lynx, Sea-Doo och Can-Am i 
sortimentet. Detta beslut kunde tas efter 
åratal av tjat på företagsgrannen som till 
slut gav upp och sålde grannfastigheten 
till Säters Cykel & Motor vilket betyder 
att man numera har hela 5000 m2 tomt 
att fylla varav 400 m2 består av försälj-
ningslokalen och 350 m2 verkstad. En 
nödvändighet för att kunna möta upp 
till försäljningskraven som dels kräver 
display-yta och nu en helt annan möjlig-
het att montera och förvara nya fordon. 
Just det senare har man tagit till sig vilket 
i sin tur gjort att man utanpå hela denna 
utveckling valt att bygga ett stort lager 
utanför Säter där man kan förvara både 
sina egna samt kunders fordon när man 
byter säsong. Just förvaringsbiten åt 
kunden är en viktig pusselbit då man har 
södra Sverige som sin målgrupp. Man 
har nämligen många kunder i storstä-
derna som saknar förvaring för sina re-
kreationsfordon när dessa inte används. 
Fördelen med BRP:s sortiment är att 
man täcker in alla årstider och att man 
helt plötsligt sitter i den sitsen att man 
kan byta in och sälja på ett helt annat 
sätt när kunden vill byta årstid och inrikt-
ning på sitt intresse. 

Kolla in Säters Cykel & 
Motor

Detta år har förutom byggnationer, 
nyanställningar och säkerligen en himla 
massa jobb också inneburit att man 
sålt det mesta man haft på lager vad 
det gäller allt från nya och begagnade 
snöskotrar till kläder och tillbehör. Man 
tog det lite lugnt inför denna säsong 
vad det gällde att beställa nya skotrar 
eftersom man som alla andra ville av-

vakta det rådande läget. Få kunde ana 
att detta läge skulle betyda att alla tydli-
gen skulle ha snöskotrar denna säsong. 
En bra utveckling i en tråkig tid alltså. 
Som om allt detta inte skulle ta all tid 
för Christoffer Tiurinen så passade han 
också på att köpa ett elföretag samtidigt 
som han bygger en kåk på Himmelfjäll. 
-Ja det var väl lika bra att köra fullt ut nu 
när man ändå håller på. Vi kände att det 
var dags att växla upp och vi försöker 
alltid att hålla kunden i fokus vilket blir 
lättare nu när vi får ett fullt sortiment, sä-
ger Christoffer när vi får tag på honom 
på telefonen. Christoffer har många järn 
i elden och vi tycker att du ska ta dig 
en svängom och besöka Säters Cykel & 
Motor för att se hur det går för dom och 
kolla in sortimentet lite. 

Säters Cykel & Motor med kunden i fokus
Christoffer Tiurinen på Säters Cykel & Motor 
passar på att växla upp och får ett fullt BRP-
sortiment i sina utökade lokaler!

Trägen vinner och efter otaliga förfrågningar släppte till slut grannen till och lät Christoffer köpa tomten och därmed mer markyta. 

Nyheten om fullt sortiment släpptes precis och man har nu fullt upp att leva upp till de 
förväntningar och krav som BRP kommer att ställa på Säters Cykel & Motor. 

Christoffer med personal och även om någon saknas här så ser man tydligt att de tuffaste killarna har händerna i byxfickorna. 
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ASK YOUR DEALER!
www.partseurope.eu/dealer�search

WWW.PARTSEUROPE.EU

Find everything you need to equip you and your powerhouse for the cold season in our SNOW catalog  
and on www.partseurope.eu!

Ask your PARTS EUROPE dealer for more details and the best delivery options! 
Download our free PARTS EUROPE Inventory App and see availabilities and prices of all our products!

MAKE YOUR UTV A DIFFERENT BEAST!

DISCOVER THE CAMSO UTV 4S1 TRACK SYSTEM
AND MANY MORE...
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www.sledstore.se

- Fraktfritt över 1000kr
- 60 dagar öppet köp
- Lägsta prisgaranti
- Gratis storleksbyten
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500D aramid skal

Aramid-för stärkta knän & armbågar

Vattenpelare - 20 000 mm

NYHET

Raven Highmark monosuit är utformad för att klara olika väderförhållanden som våt snö och 
regn, men designad för utseende och mångsidighet. Overallens skal är konstruerat av kraftigt 
500D nylon med förstärkta inre paneler på armbågar och knän av aramid.

Overallen har en atletisk passform som är idealisk för att röra dig med lätthet, samt flera 
smarta detaljer som snö-skyddade dragkedjor, stormflikar till baksidan av skoterkängorna och
justerbara hängslen. Oavsett om du ska ut och köra i seriösa spår eller leker med barnen i snön, 
så är detta overallen för dig.
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500D aramid skal

Aramid-för stärkta knän & armbågar

Vattenpelare - 20 000 mm

NYHET

Raven Highmark monosuit är utformad för att klara olika väderförhållanden som våt snö och 
regn, men designad för utseende och mångsidighet. Overallens skal är konstruerat av kraftigt 
500D nylon med förstärkta inre paneler på armbågar och knän av aramid.

Overallen har en atletisk passform som är idealisk för att röra dig med lätthet, samt flera 
smarta detaljer som snö-skyddade dragkedjor, stormflikar till baksidan av skoterkängorna och
justerbara hängslen. Oavsett om du ska ut och köra i seriösa spår eller leker med barnen i snön, 
så är detta overallen för dig.



En sak är säker och det är att 
man är skapligt less på att läsa 
uppblåsta pressreleaser där alla 

ändringar och nyheter är störst, bäst 
och vackrast och framför allt i alla lägen 
bättre än konkurrenternas lösningar och 
utföranden. 

Det gäller att sålla bland allt skitsnack 
och säljande dynga innan man till slut 
kommer fram till vad som egentligen 
är nyheten. Jag tragglade mig igenom 
Polaris presskit och alla superlativ 
när jag stannade till vid en bild där jag 
skymtade någonting som skulle kunna 
vara en turbo. Namnet Boost dök upp 
och jag bestämde mig för att klicka in 
på länken bara för att häpnas av inne-
hållet. Vad i hela friden, en överladdad 
Patriot 850. Ha i åtanke att jag fick tag i 
dessa uppgifter betydligt tidigare än dig 
och hade inte hört ett enda ljud om en 
turbo förrän jag såg denna bild. Jag blir 
glad och upprymd och förvandlas gan-
ska omgående från en sur kritiker som 
tröttnat på allt skryt till att suga i mig all-
ting som ett riktig troende Polarisfreak. 

Starkast i klassen, jojo! Bäst, ja varför 
inte! Snyggast, absolut! Snabbast, tro-
ligen! Det tog ett tag innan jag hämtade 
mig måste jag erkänna och när väl den 
värsta chocken lagt sig så insåg jag att 
det inte finns så många olika designmöj-
ligheter då det gäller att bygga en två-
taktsskoter med turbo. Vi kollar hur dom 
gått till väga. 

Elektronisk wastegate
Polaris har återanvänt sin Patriot 
850-motor till detta bygge och i dagslä-
get kan vi inte riktigt se om det skiljer 
någonting en överladdad och oöverlad-
dad motor emellan. Vi killgissar att det 
troligen skiljer någonting men kan inte 
säga vad. 

Vi vet i alla fall att man jobbat ett 
tag på överladdningen och att Patriot 
850-motorrn från början var byggd för 
att överladdas. Det är i alla fall vad man 
påstår. Vi ser en vertikalt monterad tur-
boladdare som då rent tekniskt bör vara 
kullagrad och på vanligt 2-taktsmanér 
också lite överdimensionerad. Rent vi-

suellt ser den alltså stor och fin ut. Vi ser 
att wastegaten är elektriskt kontrollerad 
vilket är en förutsättning för att ett sånt 
här system ska fungera och vara kon-
sumentvänligt. Överhuvudtaget själva 
laddtryckregleringen tillsammans med 
övrig reglering av bensintillförsel och 
tändning är ju någonting som man måste 
lagt enorma resurser på för att detta pa-
ket ska vara krångelfritt och fungerande. 
Patriot Boost är gjord för att fungera på 
95 oktanig bensin. Man ska enligt upp-
gift ge sig vid maximala laddtrycket av 9 
psi eller 0,62 bar för er som hellre gil-
lar den skalan. Tro nu inte att den här 
maskinen laddar 0.6 bar på havsnivå. Vi 
pratar nu om 3000 meter över havet och 
högre. Nu tycker vi att 9 psi låter ganska 
mycket om vi räknar på det, men visst, 
varför inte. 

Serietillverkade
I valig ordning då vi snackar serietillver-
kade tvåtaktsturbos så ger de ju inte så 
mycket mer effekt på havsnivå än den 
motsvarande modellen utan turbo. Po-

Polaris nyheter 2022

laris uppger dock att Patriot Boost ska 
ge 10% mer effekt på havsnivå än en 
vanlig Patriot 850. Vi tackar för det ef-
tersom det betyder närmare 170 hästar 
för Boostmodellen. Visst kommer det 
säkert att finnas eftermarknadsåtgärder 
även för Patriot Boost som tillåter ett hö-
gre laddtryck än vad som var menat från 
början, det kan du vara säker på. För 
oss som är tekniskt intresserade så för-
står vi innebörden av allt jobb att få detta 
system responsivt och att det svarar när 
man trycker in gasen. Vi tror att man job-
bat ganska mycket med Patriot Boost 
och det är ju inte bara att få motorn att 
leverera effekt och hålla. Allt ska ju lira 
tillsammans med ett variatorsystem och 
hela helheten måste ju harmoniera. Po-
laris tekniker har troligen haft fullt upp de 
år som man jobbat med detta. Vi har ju 
också i färskt minne att Patriot 850 inte 
varit helt skottsäker från dag ett. 

En tanke
Man påstår i pressreleasen att Patriot 
Boost ska ge 10% mer effekt än en 

Patriot Boost
Ja vad säger man? 
Mitt i all misär så 
släpper Polaris 
en överladdad 
tvåtaktare. 
Äntligen!
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Patriot 850 utan överladdning och att 
man också har byggt världens starkaste 
överladdade tvåtaktare. Vi har bromsat 
fl era av dessa motorer till ungefär 155 
hästkrafter vilket i sin tur bör innebära att 
Boostmodellen har cirka 15 hästar mer. 
155 + 15 är i min värld ganska precis 
170 hk vilket i sin tur är lite mer än vad 
Ski-Doo 850 turbo ger. Detta styrker ju 
påståendet rent matematiskt och vi kan 
enas om att den i vart fall borde vara lik-
värdig med BRP:s turbo rent effektmäs-
sigt på havsnivå. Man säger sedan att 
den ska ge 50% mer effekt på 3000 me-
ter än vad en vanligt Patriot 850 ska ge 
vilket brukar betyda följande. Man förlo-
rar ganska precis 10% effekt vid varje 
1000 meter man befi nner sig över havet. 
Detta på grund av att syrehalten som 
sjunker med samma skala. Det vill säga 
10% mindre syre vid varje 1000 meter. 
155 hästkrafter minus 30% på 3000 

meters höjd betyder 108,5 hästar för 
den vanliga Patriot 850. 50% mer effekt 
på 108,5 hästkrafter betyder då att Pa-
triot Boost bör ge dryga 163 hästkrafter 
vilket matchar vad BRP uppger att deras 
turbo ska leverera vid samma höjd. Man 
säger å andra sidan samtidigt att Patriot 
Boost får 9 psi som maximalt laddtryck 
att jobba med, vilket borde betyda mer 
effekt än det vi precis räknade fram. 

För att det inte ska spekuleras i Polaris 
Patriot Boost styrka och hästkraftsantal 
så kan vi utan att säga för mycket påstå 
att BRP och Polaris matchar varandras 
siffror mycket väl och att ingen av dom 
har något större hästkraftsövertag. Men 
att Polaris skulle ha tillverkat den star-
kaste 2-taktsturbon någonsin? Vi har 
ingen aning och vi har för länge sedan 
slutat känna och gissa. Vi får helt enkelt 
stoppa upp en maskin i bromsbänken så 
fort vi får lägga vantarna på en, innan vi 

En väl tilltagen turbo på tvåtaktsmanér som sitter direkt på ljuddämparen utan down-
pipe.

Turbon sitter vertikalt monterad och därmed bör turbon vara kullagrad. Allting sitter 
harmoniskt monterat och här har verkligen teknikerna spelat Tetris med alla delar så 
att de dels får plats men också inte bränner varandra så att funktionen störs. Snyggt. 

Förklara för mig hur en turboinstallation kan vara sexig. Är det något fel på mig? Är det bara jag som älskar sånt här? Jag tycker att ett snyggt turbosystem är rena rama mo-
torporren och jag kan inte annat än att ta av mig mössan för Polaris och deras tekniker. Vi väntar med spänning på både körning och bromsbänksåkning. 

uttalar oss helt säkert. Oavsett vilket, så 
är det läge att knata bort till din handlare 
om du ska ha någon till 2022. 

Lite mer 
I övrigt då? Kommer Polaris med några 
egentliga nyheter? Ja dom fortskrider 
väl som väntat enligt planen och levere-
rar Matryx-maskiner i olika längder och 

Det gäller att bygga ett 
kompakt paket om allt-
ing ska få plats under 
huven. Någonting som 
Polaris såklart har lyck-
ats med. 

utföranden i fl ertalet färger och utrust-
ningsnivåer. Vissa går att få tag på i höst 
medan andra måste beställas nu i vår. 
Enklast är nog att du svänger in till din 
handlare för att reda ut vad som gäller i 
denna djungel för respektive modell. 
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Arctic Cats nyheter 2022

Plenumet till vänster är gjort i plast och har ett nät på baksidan. Här sitter det troligen 
någon form av strypbackfunktion eller reedventil som sköter övergång mellan vakuum 
och överladdning så att responsen ska finnas där. Vi ser också styrenheten för wa-
stegaten. 

Det där med turbo är ju helt fantastiskt och jag kan bara gissa att Arctic Cat biter sig i skägget 
och är hur sugna som helst att visa upp sin turbo-tvåtaktare. Vi vet ju att dom har en men samti-
digt så har vi ingen som helst aning hur nära dom är att släppa den till konsumenten. Oavsett så 
är detta turbo-rejs mellan tillverkarna en vitamininjektion i en annars rätt sömnig bransch. 

En bild bakifrån utan 
själva plenumet mon-
terat. 
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Arctic har en massa roliga model-
ler i år och vi känner igen dom 
alla, så att kalla dessa "nya mo-

deller” är ju möjligen rätt men ändå inte. 
Vi kan kalla dom nya för året. Vissa mo-
deller har en rolig beteckning som lyder 
SK och betyder i praktiken Shipped with 
Kits. Det vill säga att de är extrautrus-
tade med tre, fyra prylar som exempelvis 
packväska, styrväska, ruta, dekalkit eller 
bumper. Vissa har fler grejer vissa färre 
och det är bara att kolla med handlaren 
vad som följer med just din SK-modell. 
Vi kan säga att alla modeller går att få 
som SK utom ZR4000 och R-M. Vi kan 
också tillägga att SK-modellen är bil-
ligare att köpa än samma extrautrust-
ning på sidan om. ES betyder Electric 
Start, R-M betyder Race-Mountain, 
ATAC betyder elektriskt manövrerad 
fjädring. EPS betyder electric Power 
Steering eller elektrisk servostyrning på 
ren svenska. 

M8000 Hardcore Alpha One 
146
Arctic Cat presenterar egentligen ingen 
för oss helt ny modell men det har man 
löst genom att helt enkelt tweeka till det 
med befintliga modeller med det folk 
önskat och saknat. 

Om vi ska börja med någonting som 
jag kan tänka mig att många har sak-
nat i sortimentet så är det en M8000 
Hardcore Alpha One 146 med 36 tums 
framvagn och 2,6 tumsmatta. Folk har 
i alla fall byggt om sina Riot 146 med 
smalare framvagn detta år och vi får 
hoppas att denna modell faller allt fler på 
läppen så att köparna slipper bygga om 
och krångla. Denna maskin har ju också 
Ascenderchassie och kort kylare vilket 
säkert får många av er att blir så där 
Arctic-glada. 

Blast XR 4000
Det är inte ofta jag blir glad av en pris-
pressare men jag tycker faktiskt att det 
är på sin plats att uppmärksamma dig 
på följande. Är du ute efter en maskin 
som ni kan åka två på och som har de 
bekvämligheter man kan tycka sig be-
höva, och du har ungefär 100 lakan 
att lägga så är det utan tvekan en XR 
4000 touring ES du ska titta närmare på. 
Denna extremt lättkörda modell har en 

Arctic Cats nyheter 2022
Lite nytänk, nyheter 
och förfinande av 
sortimentet har gett 
lite roliga maskiner 
som känns nya. 
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trevlig och snäll enstånka under huven, 
med både elstart och back. Touringen 
innebär passagerardyna, hög ruta och 
en biffigare bakfjädring, eller overload-
fjädrar som de också kallas. Är du lite på 
hugget och beställer den här maskinen 
under Snowmageddon som pågår mel-
lan 4 mars och sista april så kan du en-
ligt ryktet få denna maskin för strax över 
hundringen. Skamligt billigt och ett kap. 

Gillar du ovanstående modell men inte 
tycker dig behöva en extradyna utan is-
tället vill ha en ännu snålare maskin så 
ska du titta närmare på XR 4000 ES 
som är en avskalad och billigare Touring. 

Den saknar hög ruta, passagerardyna 
och overloadfjädrar samtidigt som den 
har två tum smalare framvagn. Det här 
är en budgetmaskin och du ska helt klart 
titta lite närmare på den vid tillfälle. Ha 
dock i åtanke att den är extremt billig un-
der Snowmageddon. Dvs mellan 4 mars 
och sista april. Ryktet säger att den 
kommer att landa på strax över 90,000 
spänn. Ha också i åtanke att den fortfa-
rande bara har en cylinder och 60 häst-
krafter vilket i och för sig är tillräckligt 
för de flesta. Stämmer prisbilden så tror 
jag minsann att denna modell kan vara 
något för dig. 

Blast XR 4000 Touring bjuder bland annat på hårdare fjädring bak så att du kan skjutsa 
svärmor utan genomslag.

Blast XR 4000 Touring är utan tvekan mest smäll för pengarna när du letar efter en 
schyst maskin att åka två på. 

Blast XR 4000 är snålare än snålast och kan köpas till ett förmånligt pris om du är på 
hugget redan i vår. 

Äntligen har du chansen att köpa en färdig 146-tums Hardcore med 36 tums fram-
vagn.  

Jag vet att denna modell inte är en storsäljare men inser också att kundgruppen finns. 
Nu får du Thundercaten med EPS eller servostyrning som det också kallas. Såklart 
så har denna högfartsmissil också ATAC vilket i praktiken betyder att du kan justera 
fjädringens hårdhet med en tumtryckning på styret. Lyxig och vrålsnabb maskin som 
också går att få i SK-utförande.

14
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Smart Shox 
I en värld av uppfixade 
befintliga modeller så 
kollar vi över BRP:s mest 
intressanta nyheter. 

Elektriskt styrd fjädring är en gam-
mal nyhet och jag tror minsann 
det var drygt 20 år sen vi först 

såg det på en Ski-Doo faktiskt. Då tror 
jag minsann man styrde en luftdämpare 
i boggin via en elektrisk knapp på styret. 
Hightech som bara den för den tiden. 
Det är ju oftast BRP som kommer med 
de där smarta lösningarna vilket gör att 
vi inte är det minsta förvånade att just 
denna tillverkare lanserar Smart Shox. 
Man kan ställa hela fjädringssystemet 
i tre lägen som de väljer att kalla kom-
fort, sport och sport+. Alltså från super-
mjuk till supersportig. Detta så att du i 
förväg kan hjälpa fjädringssystemets 
hjärna att förstå vilken slags körning och 
föraratmosfär den ska jobba efter att 
eftersträva. Först och främst så består 
systemet av sportiga elektriskt styrda 
KYB-stötdämpare med inbyggda sen-
sorer som aktivt känner av dämparens 
position och tar det i beaktande tillsam-
mans med hastighet, chassi och trot-
telposition. Skulle du exempelvis köra 
full gas, smälla i dämparna extremt hårt 
på en knöl vilket resulterar i en flygtur 
så känner dämparna av att de är fullt ut-
dragna i luften. Datorn räknar då tiden 
och gör dämparen hårdare ju längre 
flygturen blir. Den känner av kurvtagning 
och styvar på den yttre dämparen och 
så vidare. Som sagt, det ska vara BRP 
för att tänka ut detta system. 

BRP:s nyheter 2022

15

10-16.indd   15 2021-03-01   11:45



Kolla lite extra efter Boondocker 3700 RE  som fått det korta 
chassiet från 3500. Det här är maskinen som tål massor av stryk, 
har lite värre dämpare men också 92 centimeter mellan skidor-
na. Just detta maskin är den som faller många på läppen om vi 
får gissa. 

Vem säger nej till den nya 180 hästars Lynx Xterrain RE 900 ACE Turbo R? Denna 3700-modell är väl den optimala maskinen avsedd för leden och extremt snabba långresor. 
Den sedvanligt snälla Ace900-motorn har blivit ytterligare omarbetad för att ta den extra effekten den får till nästa år och vem säger nej till drygt 180 schysta hästar när det ändå 
bjuds? Eller bjuds, du får nog punga ut med närmare 190,000 för denna raket. Men smakar det så kostar det. 

900 Ace turbo spring only. Kolla lite extra på denna modell men gör det snabbt för du måste beställa den i vår. Den har Smart Shox med dom där smarta sensorerna som vet vad 
som händer  oavsett förhållanden och snackar med kontrollenheten som i sin tur justerar stötdämparens funktion. Systemet uppdateras 50 gånger per sekund. Smart Show vet 
om du accelererar eller bromsar och justerar fjädringen för pitch och roll, det vill säga fram och tillbaka och åt sidorna vilket exempelvis hjälper till att hålla skotern uppe i kur-
vor. Systemet har anti bottning och landning kontroll. Systemet räknar ut hur länge man är i luften och ger då en hårdare dämpning just i landningsögonblicket. Smart Shox har 3 
olika lägen. komfort / sport/ sport + .     
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Johan Johnsson har visserligen sin 
brevlåda i Stenungsund men sit-
ter inte fast där för det. Framförallt 

inte vintertid då merparten av den lediga 
tiden för denna entreprenadkille spen-
deras i de norra delarna av Sverige där 
snön och skoteråkningen lockar. I prin-
cip varenda ledig stund vintertid går åt 
att antingen frakta sig till eller från något 
av de vinterhus man har till förfogande 
där man såklart gör vad man kan för att 
platta till all snö i området. Då ska ni veta 
att Johan även är aktiv på sommaren då 
han tävlar med vattenskoter på hög nivå. 

Inte för att Johan och hans polare ver-
kar vara de som tröttnar i första taget på 
dessa resor men suget efter nya äventyr 
och något rejält att bita i blev tydligen för 
stort denna vinter. Planer på att åka snö-
skoter från Treriksröset till den sydligas-
te punkten man kan ta sig till i detta land, 
planerades. Efter lite rådfrågningar tänk-

te man om och började istället att pla-
nera möjligheten att ta sig från Ambjörby 
i Värmland till Treriksröset i norr. En 
servicebil med reservskotrar och bensin 
kunde ju alltid följa gänget genom landet 
och serva dessa när det behövdes. De-
lar av gänget som från början var med 
i långrese-diskussionen droppade av i 
samma takt som de fi ck klart för sig att 
Johan och de tuffaste kompisarna inklu-
sive Johans son Samuel faktiskt skulle 
genomföra detta. Allt från kyla till vilse-
körande avskräckte dessa ”äventyrare" 
som tyckte att det var bättre att hålla sig 
hemma medan de tuffaste killarna fak-
tiskt skulle genomföra en över 200 mil 
långa resa. De som i slutändan stod där 
när det var dags för avresa var Johan Jo-
hansson, Samuel Johansson, Sebastian 
Frick och Magnus Andersson. Vi får inte 
heller glömma Robin Synnergren som 
körde den medföljande följebilen som 

startade någon dag senare på denna 
episka resa. Maskinerna var redo och 
man tog det säkra före det säkra och 
satt på varierande modeller av Freeride 
och Boondocker så att man säkerställde 
framkomligheten i djup snö. Ett beslut 
som skulle visa sig vara klokt och väl 
övertänkt. 

99% ståendes
Dagen D kom äntligen en kall februa-
ridag 2021 och man började sin resa 
från Ambjörby som ligger i höjd med 
Borlänge men betydligt närmare norska 
gränsen. Man hade i förväg kittat upp 
sig på schysta kläder och faktiskt nya 
FXR-hjälmar med eluppvärmda visir för 
att säkerställa sikten trots kall väderlek. 
Detta grepp var så här i efterhand myck-
et bra och trots den extra vikten en sån 
här hjälm innebär så var fördelarna fl er 
än nackdelarna. –Just den där extra vik-

ten en integralhjälm med visir innebär är 
faktiskt märkbar och jobbig. Framförallt 
när man ska åka 200 mil och man är van 
vid den lättaste Airoh-hjälmen som väger 
betydligt mindre. Men bortsett från det 
så är hjälmtypen med eluppvärmt visir 
grejen för längre turer. minns Johan. 

Vi frågade också om valet av skoter 
och undrade om det inte hade varit önsk-
värt med en mer touringliknande modell 
med högre ruta och så vidare. –Nej det 
var aldrig aktuellt. Nu står vi ju upp och 
kör i princip 99% av tiden så en större 
ruta hade i alla fall inte hjälpt. Vi ville vara 
helt säkra på att mängden snö inte skulle 
stoppa oss. Blev svaret från Johan. Just 
det där med att stå upp och köra visade 
sig vara en nödvändighet eftersom led-
systemet man använde sig av inte riktigt 
var omhändertaget på så sätt som man 
hoppats på. -Runt större orter är skoter-
lederna väl omhändertagna som exem-

När man ska distansera sig från omvärlden så gäller det att hänga med några få vänner på ställen 
där det inte fi nns några andra. Vad passar då bättre än att bege sig till Treriksröset?

Långresan

Bara känslan av att ha en följebil med bensin, packning 
och reservdelar måste ha känts lite betryggande även om 

man klarade sig själv stora delar av sträckan. 
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Att försöka sig på att hitta från södra Sverige till den 
nordligaste punkten på snöskoter och snöskoterled 
visade sig faktiskt vara möjligt utan större missöden. 

Att dels försöka lägga mil bakom sig samtidigt som man ska dokumentera det man upplever är inte det lättaste. Men vi 
tycker grabbarna gjorde ett bra jobb. Skulle ni vilja se mer är det bara att söka på ” På skoter till Treriksröset” på Face-
book. 

Drygt 50 mil kördes i helt ospårad terräng vilket gjorde att valet av snöskoter var mer 
än rätt. 

Snöfallet i Gäddede blev en upplevelse de sent ska glömma. Totalt 80 centimeter på 
ett redan tjockt snötäcke blev nästan för mycket vilket orsakade lite förseningar och 
fastkörningar. 

Det gäller att vara påhittig och inte ge upp när man ska köra snöskoter. Lite spännremmar och en björk kan rädda upp vilken situa-
tion som helst. 

En isig Samuel ger tummen upp. Vi ser 
att han valt tumvantar för kylans skull 
vilket är förståeligt då kvicksilvret låg 
mellan -20 och -32 under hela resan. 
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pelvis runt Idre där de känns som rena 
rama E4:an. Men direkt man lämnar de-
ras område och siktar på ett annat så 
hamnar man i ett ingenmansland innan 
man kommer fram. Just dessa sträckor 
är ju ibland helt ospårade och saknar 
ofta helt skyltning. Säger Johan som 
också minns att man åkte minst 50 mil 
ospårat under denna tripp. 

Legenden Christer
Första dagen nådde man faktiskt Idre 
för att sedan sikta på Funäs, vidare 
mot Åre men eftersom det gick så bra 
fortsatte man ända till övernattningen 
i Åkersjön. Man fortsatte sedan för att 
fastna litegrann i Gäddede där ett snöo-
väder gjorde att man fick lov att ta det 
lite lugnt. -Det snöade helt klart 80 cen-
timeter på två dagar vilket i och för sig 
var roligt men gjorde det lite svårfram-
komligt för oss. Framförallt när syftet var 
att lägga mil bakom oss och inte stanna 
på ett och samma område för att leka. Vi 
fortsatte i alla fall vår resa uppöver med 
viss försening och passerade Borgafjäll, 
Saxnäs, Slussfors. -Väl i Slussfors tog 
legenden Christer Bergfors emot oss 
och öppnade sitt nostalgiska Essohotell 
för oss. Han bredde mackor och tog 
emot oss med öppna armar vilket vi var 
extremt tacksamma för eftersom det för 
länge sedan mörknat samtidigt som vi 
var slutkörda. Tack Christer. Säger Jo-
han.  Färden gick vidare mot  Ammar-
näs, Gäckvik, Storsjöfallet, Kiruna för 
att sedan avslutas vid Treriksröset. -När 
vi lämnade Kiruna så var det faktiskt 32 
grader kallt vilket inte var så trevligt. 
Faktum är att vi hade mellan -20 och 
-32 under i princip hela resan vilket bara 
det var något att ta i beaktande. Men jag 
tycker att det gick bra då vi såklart körde 
flerlagersprincipen och kittade upp oss 
på lite schysta kläder innan avfärd. Jag 
ångrar exempelvis inte valet av hjälm 
med eluppvärmt visir det minsta. Man 
kanske skulle kört lite med dessa i för-
väg för att vänja sig vid den extra tyng-
den men vi kör ju lössnöåkning annars 
och använder ju alltid lätt crosshjälm 
med glasögon. Säger Johan. 

Följebil och bensin
Grabbarna hade ju en följebil med Ro-
bin bakom ratten som backup under 
den här resan och det var ju inte alltid att 
detta lirade riktigt. Snöovädret i Gädde-
de ledde till förseningar för de båda och 
man kom lite i otakt. Just bensinfrågan 
var någonting som man upplevde var 
lite svårplanerad vilket gjorde att man 
helt enkelt löste detta allteftersom man 
stötte på patrull. -Vi frågade helt enkelt 

runt så fort vi träffade på någon för att 
få oss en uppfattning om var och hur det 
eventuellt fanns mackar eller andra tank-
möjligheter. Detta i kombination med att 
följebilen hade en hel del soppa på slä-
pet såg till att vi aldrig gick torrt. Minns 
Johan. Grabbarna hade det nödvän-
digaste på skotrarna men packningen 
var minst sagt spartansk och man hade 
bara med sig det nödvändigaste. Res-
ten av packningen fick också den åka bil 
tillsammans med reservskotrarna som 
faktiskt användes efter en rejäl marksy-
ning. -Det var Magnus som hittade en 
sten i Nikkaluokta och det var väl mer el-
ler mindre game over för den maskinen 
som lagades provisoriskt så att vi kunde 
hanka oss fram till mötesplatsen med 
följebilen där en ny maskin stod och vän-
tade. Johan hade under resans gång lite 
problem med en ljuddämpare som inte 
ville sitta kvar vilket i slutändan också det 
ledde till att maskinen byttes ut. Bortser 
man från dessa två maskinbyten och 
lite sedvanlig service så gick den nätta 
trippen förhållandevis problemfritt rent 
maskinmässigt.

207 mil
I det stora hela gick denna nätta tripp på 
207 mil under 8 dagar ganska bra med 
få fel och fastkörningar. Visst hade man 
sin beskärda del av haverier men som 
sagt i det stora hela gick allting mycket 
bra trots bitvis mycket snö och ihärdig 
kyla under så gott som hela resan. Man 
upplevde både snöstorm och soliga da-
gar vilket gav dessa grabbar en schyst 
perspektiv över väderförhållandena vin-
tertid i vårt avlånga land. Följebilen häm-
tade i alla fall upp killarna efter avslutat 
uppdrag och nu hade man bara 130 mil 
hem igen med bil. Men äventyret var inte 
direkt över för det. Sträng kyla i kom-
bination med en strejkande kupéfläkt i 
följebilen ledde till att man fick använda 
fantasin för att hemresan skulle kunna 
påbörjas. Ett elverk på flaket tillsam-
mans med en byggfläkt i kupén gjorde 
att man tillsammans med ett ivrigt isskra-
pande tog sig ner till Luleå för fläktbyte. 

Resten av resan gick bra och vi kan 
tänka oss att grabbarna sov hela vägen 
hem. 

-Vi vill skicka extra tack till Cubik i 
Mora och Motorshopen i Sysslebäck för 
bra service. Vi vill också tacka Christer 
Bergfors för att han är en legend och ex-
tremt trevlig samt till Robin Synnergren 
för sitt körande av följebilen. Avslutar 
Johan som troligen inte utsatt sig själv 
och sina vänner för det sista äventyret. 
SnowRider väntar med spänning på det 
nästa. 

Kyla och utandningsluft brukar resultera i is. Eller för den del snor. Vi vet inte helt 
säkert vad istappen består av på Thomas, men vi kan ändå påstå att det är en kombi-
nation av de påstådda substanserna. 

Både Johan och Samuel tävlar med vattenskoter/Aquabike  på hög nivå och får anses 
vara elitförare i denna motorsport. 

Att påstås vara välmeriterad som Aquabikeförare somtidigt som man vunnit VM i den-
na sport bör väl ändå anses som okej? Samuel Johansson World Champion! 
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Att från en snöskoterdyna uppleva Sverige med allt vad det in-
nebär är en upplevelse. 

Fyra modiga män från vänster. Magnus Andersson, Samuel Johansson, Johan Johans-
son, Sebastian Frick. 

Att avverka hela denna sträcka med snöskoter med hjälp av skoterkarta, GPS och 
några mobiltelefoner är imponerande. Det blev 207 mil totalt och då har vi inte räknat 
med de dryga 130 milen med bil som avverkades på hemvägen. 
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Jag har genom åren varit i USA 
och Kanada över 25 gånger för att 
köra diverse snöskoterprototyper 

av alla de slag. Vissa bättre än andra, 
vissa tveksamma, vissa värdelösa och 
vissa helt magiska. Jag glömmer aldrig 
min första körning med en SRX 700 på 
de amerikanska platta lederna där den 
med breda ställ kom till sin rätt. En rätt 
som aldrig riktigt infann sig i Sverige 
där vi då hade andra förhållanden vad 
det gäller leder. Den blev missförstådd 
och baktalad i Sverige. Idag så vill alla 
ha en SRX vilket visar sig i prisbilden då 
dessa maskiner i det närmaste tredubb-
lat sitt pris på Blocket de senaste åren. 
Årets nyhet för 2003 var Ski-Doo REV 
som en gång för alla lade ribban för hur 
en snöskoter skulle vara designad rent 
ergonomiskt och allas ögon riktades nu 
mot denna milstolpe. Samtidigt så slog 
Yamaha världen med häpnad med sin 
RX-1 vilket vi sent ska glömma. Polaris 
hade sin fantastiska Edge samtidigt som 
Lynx också de hade en värsting i form 
av Rave 800. Mitt i detta inferno där 

skotertillverkarna slogs med varandra 
så släpptes en maskin i skymundan som 
enligt mig är den mest ikoniska maskin 
som tillverkats under min aktiva tid som 
snöskoterjournalist. En maskin som på-
började sitt liv som en prototyp kallad 
”F2” (för att det lät bättre än F1) redan 
vintern 94-95 då man smalnade av en 
befintlig ZR 440 som bas för det som vi 
till slut skulle minnas för evigt. En maskin 
som än idag piskar upp allt motstånd på 
leden trots att den nu har närmare 20 år 
på nacken då den först presenterades 
för oss i testbart skick våren 2002. En 
maskin som ergonomiskt får ses som 
förlegad redan när den presenterades 
eftersom REV:en redan bestämt hur 
framtiden skulle se ut. Jag pratar såklart 
om Arctic Cat F7, världens bästa och 
snabbaste snöskoter! Jag kan faktiskt 
backa upp detta påstående eftersom 
vi testat detta så många gånger genom 
våra BLS (Bästa Led Skoter) tester där 
vi kört på olika banor/leder mot tidtaga-
ruret och radarpistolen vilket i alla lägen 
visat att Arctic Cat F7 alltid är snabbast, 

oavsett chaufför. Vi slängde in den se-
nast för fem år sen (som en 10 år gam-
mal snöskoter bland de moderna) i vårt 
senaste BLS-test för att komma fram till 
att den fortfarande är snabbast. Arctic 
Cat F7 kanske inte är den trevligaste, 
snällaste och tryggaste snöskotern men 
faktiskt den som levererar när du trycker 
in gasen och i alla lägen då är snabbast. 
Den är värst, vild, vass och vansinnig. 
Vad är då bättre än att jag faktiskt lyck-
ats hitta ett schyst exemplar från 2005 
med 380 mil på mätaren innan priserna 
kommer att skjuta i höjden när folk fattar 
vilken ikon detta är. SRX, Thundercat, 
Mach Z och alla andra trecylindriga ma-
skiner i all ära, men det är en F7 man 
ska ha om man både vill vara nostalgisk 
och snabbast. En F7:a idag är faktiskt 
också rejält billigare än alla populära 
tripplar, än så länge. Men som jag precis 
skrev. Den kommer alldeles snart vara 
dyrare än du tror.

F7 historik
Vi nämnde att den första prototypen 

började sitt liv som en avsmalnad ZR 
440 som hade massor av nytänk under 
skalet. Centraliserad massa var i ropet 
och såklart också minimalt av dödvikt 
som skalades av där den kunde. Proto-
typen hade bland annat en gemensam 

bladfjäder i framvagnen och kugg-
stångsstyrning för att nämna några av 
alla innovationer man lekte med just då. 
Chassit var avsmalnat hela fyra tum i en 
bandsåg på fabriken innan det svetsa-
des ihop och förseddes med en betyd-
ligt smalare matta än vad man någonsin 
sett i skotervärlden. Mattan smalnades 
nämligen också av (1,5 tum per sida) i 
samma bandsåg eftersom man utgick 
från en vanlig 136 tum lång 38 cm bred 
matta. Man fick då en matta som mätte 
strax över 30 cm på bredden och hade 
därmed hittat vikt som kunde skalas 
bort. Smeknamnet ”Skinny Mini” mynta-
des för denna maskin. Ron Bergman var 
en av teknikerna bakom prototypen och 
därmed urfadern för det som komma 
skulle lite senare. Man sorterade bort 
saker under åren som gick och kugg-
stångsstyrningen samt bladfjädern fram 
fick bland annat ta sin plats i soptunnan. 
Men avsmalningstänket blev kvar och 
man jobbade vidare med att hitta onödig 
vikt samtidigt som man ville centralisera 
vikt och roterande saker. Ett tag var chas-
sit av fackverkstyp men man gick senare 
tillbaka till bockad aluminium då man 
uppnådde samma resultat vad det gäller 
styrka till en billigare summa. Man visste 
ju att många prototyper en dag mynnar 
ut i en produktionsmaskin och att man 

Firecat F7 Legenden

Legender är oftast bra bleknade historier från 
förr. Arctic Cat F7 är den som fortfarande håller 
måttet!
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då inte kunde nyttja återvändsgränden 
en fackverksram skulle innebära då den 
skulle bli för dyr att serieproducera. Man 
jobbade extremt mycket med motorns 
position och insåg att förgasarnas läge 
på en ”vanlig” motor var hämmande. 
Man laborerade då med en laydownver-
sion där cylindrarna tiltades framåt/neråt 
för lägre positionerad vikt samtidigt som 
man placerade bränsletillförseln framtill 
så att motorn kunde förflyttas bakåt. De 
första prototypmotorerna man använde 
var helt enkelt omarbetade ZR 440 mo-
torer som helt enkelt vinklats framåt med 
påsvetsade reedkorgar i framkant enkelt 
förklarat.  Mitt i all utveckling så testade 
man maskinen i smyg och dess första 
framträdande gjordes av en då 15 årig 
Tucker Hibbert på denna maskin för-
klädd som en ZR 440 under X-games 
2000. Han vann överlägset inför en hak-
tappande bransch ska också tilläggas. 
Man förfinade konceptet och ett helt 
gäng 440-maskiner såldes till hugade 
tävlingsförare. Visst var de första ma-
skinerna behäftade med lite barnsjuk-
domar, men den var lättast och värst. 
Jobbet med att bygga en civil variant 
inleddes och det hela mynnade till slut ut 
i Arctic Cats fantastiska F7:a. Det blev 
våren 2002 och vi fick köra de första F7-
maskinerna som verkligen slog oss med 
häpnad. Då uppdaterad och omarbetad 
men fortfarande begåvad med en hel del 
tänk och DNA från den första prototy-
pen nästan tio år tidigare. 

Tight squish
De första modellerna som letade sig 

hit av F7:an var av 2003 års modell och 
ska enligt ryktena vara de som är snab-
bast på grund av bäst ECU-mappning, 
tightare squishmått och lättare vev. De 
ska också vara de som är svagast i 
bulken/framdelen vilket rättades till un-
der de följande åren. Om 2003 var det 
vassaste året så var det också denna 
generation som fick utså mest bulletiner 
och serviceåtgärder. Serviceåtgärderna 
gällde allt från kylproblem, oljetillförsel, 
stötdämperi och faktiskt också stänklap-
pen som brukade ramla av. Den uppda-
terades på så många punkter att Polaris 
gjorde narr av Arctic Cat och F7:an i 
sina tidningsannonser i staterna. Ett 
grepp man skulle ångra eftersom F7:an 
efter sina uppdateringar sopade mattan 
med Polaris alla modeller i alla situatio-
ner. Till och med när det vankades drag-
racing så piskade F7:an 800-kubikare 
på löpande band till konkurrenternas 
förtret. Detta trots avsaknad av 100 ku-
bik. Mäktigt. Skrattar bäst som skrattar 
sist alltså. 

Efter uppdateringarna så blev F7:an 
lite tyngre men samtidigt i det närmaste 
skottsäker och otroligt tålig. Vi ser idag 
maskiner som gått en bra bit över tusen 
mil utan ens ett kolvbyte vilket dagens 
värstingar inte direkt kan skryta med. 
Framför allt inte Polaris om vi ska skär-
skåda deras 800 (eller för den del 850 
som inte känns helt stabil) som gärna vill 
ha nya kolvar vid 400 mil, om de håller 
så länge! 2004 så var F7:an mer färdig 
och krävde inte någon handpåläggning 
och året efter så kom den med Diamond 
Drive eller ACT som den också kall-
las vilket sorterade bort mellanaxel och 
kedjehuset. En åtgärd som enligt le-
genden skulle göra maskinen marginellt 
långsammare till en början innan man 
justerade in detta till 2006. Samma år 
som man faktiskt också kunde få denna 
modell utan ACT men då med back. Sa-
bercat hette den då lite lyxigare model-
len med back, elstart och faktiskt också 
fjärrmanövrerad start. Lyxigt värre då vi 
snackar 2006. Men vem bryr sig. Ett 
stridsflygplan har väl ändå inte back och 
fjärrstart? Det är ju Firecat som är kung-
en enligt mig. Den ska vara backlös och 
ryckstartad. Man ska vara glad över att 
den har en dyna och två skidor och ett 
styre att hålla i sig i. Det är ju en värsting. 

Byt blöjor
Denna modell har genom åren gått 

att få med olika roliga färgteman och 
vi kommer med ett leende ihåg Black 
Widow, Tiger, Joker, Fighter Pilot, Night-
fire, Team Arctic och Patriot. Du som har 
en, håll i dessa och du som inte har det 
leta reda på en ganska kvickt. Att denna 
lilla 700 kunde göra ett så stort intryck i 
skotervärlden är faktiskt en gåta och vi 
kan fortfarande undra varför man valde 
att gå 800 cc vägen när man redan hade 
hittat rätt med sin laydown 698-kubiks 
suzukimotor som faktiskt än idag i prin-
cip matchar Arctic Cats senaste 800-ku-
bikare man numera har i sina värstingar. 
Vi kan ju utan att tveka påstå att F7:ans 
största fördel var den fantastiska motorn 
som tillsammans med den låga tyngd-
punkten och hela drivlinan gjorde den 
här maskinen till vad den är. Fjädringen 
var inget som direkt stack ut och när 
någon trygghetsknarkande Polaris- eller 
Yamahaförare skulle provköra en F7:a 
så hade de ganska nära till gråten och 
ville ganska omgående byta tillbaka eller 
för den del byta blöjor. För en F7:a är 
inte snäll. Den är inte heller elak, men 
återigen, inte snäll. 

Där en Polaris mjukt flyter över med 
skidorna i marken dammar en F7 över 
i betydligt högre hastighet med båda 

En snöskoter blir inte mycket snyggare än så här. 

Okej. Det här är en värsting. En värsting har inga onödiga reglage. En värsting har en 
stor mätare. Thats it!

När F7 lanserades hette det att man hade valt att ha ett stort tanklock så att man 
skulle kunna tanka direkt ur dunken. Vi vet nu att bensinpumpen inte skulle kunna 
monteras annars. Nice try!
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skidorna en meter upp i luften. I alla 
lägen oavsett underlag vilket i sin tur 
skrämde slag på de flesta som inte vis-
ste om detta. Även om skidorna är uppe 
i luften så har chauffören kontrollen ef-
tersom den inte hittar på konstiga saker, 
så länge man vant sig med att den är an-
norlunda. En F7 är inte för alla, i alla fall 
inte första turen. Man måste på något 
sätt vänja till sig med galenskapen bara 
för att senare vänja sig med den och på 
något sätt sedan gilla detta. 

När man väl är tillfreds med hur en F7 
beter sig så finns det inga gränser för 
hur snabb den är. Detta är ett faktum 
och ingen känsla eftersom vi numera 
slutat med känslouttryck och bara håller 
oss till fakta. 

Frågor på det?
Så här snart 20 år senare har jag 

alltså återigen en F7 på gården vilket får 
mig att le när jag sitter här och skriver. 
Visst, jag är 20 år äldre och förhopp-
ningsvis också visare, men en sak är 
säkert. F7:an har åldrats med mer vär-
dighet än mig. Min maskin har nu gått 
380 mil och är snäppet under nyskick. 
Den har någon repa och fått originaldyn-
an utbytt mot en årsmodell nyare. Den 
är däremot nyservad och extremt om-
händertagen vilket man inte direkt kan 
säga om mig. När jag satte mig på den 
och ryckte igång den så fick jag precis 
samma känsla nu som då. Fy helvette 
vad vass den låter. Vass och elak. Pre-
cis som 2003. Efter en längre provtur så 
kan jag bara säga att den är lika vass 
som förut och att denna maskin verkli-
gen för en tillbaka till tiden då den var ny. 
Den är solid och känns inte det minsta 
sliten. Denna maskin kommer att få vara 
kvar i armadan av snöskotrar jag redan 
har och agera testmaskin då vi kom-
mer att mäta varenda ny eller gammal 
ledmaskin mot denna måttstock. F7:an 
är utan tvekan maskinernas maskin och 
den snabbaste ledmaskin som någonsin 
tillverkats. Frågor på det? 

Arctic Cat evighetsmaskiner
F7-produktionen startade 2003 och 

upphörde till 2007 då F7:an ersattes 
med F8:an som var en trevligare sko-
ter men som hade utseendet emot sig. 
F8:an var också snabb men samtidigt 
också trevligare att köra. Ett faktum som 
inte togs emot med öppna armar efter-
som den också såg ut som en groda 
som fått stryk. En Arctic Cat ska inte 
vara trevlig och ful. Den ska vara värst 
och snygg. F8 i Twinsparchassi-versio-
nen vara alltså ingen försäljningssuccé 
och ersattes 2012 med den betydligt 

snyggare F800 och glömdes sedan bort 
för all framtid för sin fulhet. Och lika bra 
var väl det. Eller? Skulle det visa sig att 
du har en F6, F8 eller F1000 så vet ju 
också du och jag att den brukar fung-
era felfritt utan större krångel. Att moto-
rerna håller oavsett miltal och att de är 
snabba för sin ålder och utseende till 
trots. Detta är mer än vad man kan säga 
om en Polaris, Ski-Doo eller Lynx av 
samma årsmodell som för länge sedan 
fått sina motorer utbytta eller renoverade 
vid samma miltal. F6, F8 och F1000 är 
evighetsmaskiner. Visst, fula sådana, 
men fortfarande evighetsmaskiner som 
endast matchas på den fronten av Ya-
mahaer som under denna tid fortfarande 
tillverkades av Yamaha och därmed 
också de är oförstörbara. En sak till. Att 
Arctic Cat på något sätt ska förknippas 
med dåligt rykte gällande kvalitet är en 
gåta. Jag har haft massor av snöskotrar 
de senaste 30 åren och kan säga att 
Arctic Cat och Yamaha har orsakat mig 
minst huvudbry och krångel av alla ma-
skiner jag haft. Så är det. 

Såklart kommer vi att jämföra F7:an 
mot andra värstingar snarare än du tror 
och det kan vara läge att prenumerera 
på SnowRider så att du kan ta del av 
detta test genom att titta på SnowRider 
TV Play inom kort. 

Nytt vs gammalt. Hur snabb är F7:an idag, eller ska vi vända på frågan? Hur snabb 
är egentligen en modern maskin jämförelsevis mot F7:an. Dags att ta reda på denna 
ständiga fråga som gnager i mitt huvud. 

F7:ans motor är magiskt bra och rå. Den är också tillförlitlig. En bra kombo alltså. 
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Mattan på en Arctic Cat F7 är 128 tum lång men bara dryga 34 cm bred vilket särskiljer den lite från andra maskiner. Viktbesparing är tydligen svaret på frågan varför. 

Här var det gott om plats under huven. Det är lätt att glömma bort att en F7:a verkligen står med ena foten i gammelvärlden då hela huven går att öppna. Hellyset manövreras med 
bromshandtaget! 

Fjädringen är bra, men kanske inte bäst enligt många. Vår maskin har en omprogrammerad box.
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Ta FÖRARBEVIS FÖR SNÖSKOTER  med:

Mer info på: snowrider.se

DAG 1 ÄR HELT DIGITAL, DAG 2 KÖRNING OCH PROV

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

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!

Körning och prov gör vi i ORSA eller LOFSDALEN 
Boende fixar vi om du behöver. Se alla kursdatum på
www.snowrider.se

Vi på MCX i Altersbruk fick en bild från en kund i Kanada som påpassligt doku-
menterade arbetstemperaturen på Ski-Doo ACE 900 250 hk turbo direkt efter en 
hårdare körning. Att försöka greppa hur hård arbetsmiljön är för ett grenrör och 
turbo kan vara svårt. Att inte allt smälter samman till en solid klump är en gåta. 
Man kan förstå att materialval, kvalitet på svetsar och smörjning av turbon är rela-
tivt viktiga saker, som ska fungera i alla lägen. 

Hälsningar Erik Marklund

Heta prylar!

Ve r k s t a d s g a t a n  4 ,  S ä t e r   -  t e l . 0 2 2 5 - 5 2 5  8 0  

w w w. c y ke l o m o t o r. s e     
© 2 0 2 0  B o m b a r d i e r  Re c r e a t i o n a l  P r o d u c t s  I n c  ( B R P) .  M e d  e n s a m r ä t t .

T M ,  ®  o c h  B R P - l o g o t y p e n  ä r  r e g i s t r e r a d e  v a r u m ä r ke n  t i l l h ö r a n d e  B R P  e l l e r  d e s s  d o t t e r b o l a g .

cykelomotorsater

D u  h i t t a r  o s s  ä v e n  p å
s o c i a l a  m e d i e r :

Vå r a  ö p p e t t i d e r :  Va r d a g a r  9 - 1 7

H I T TA  D I N  N YA
2 0 2 1  M O D E L L

H O S  O S S

w w w. s k i - d o o . c o m

M e d  l å n g  e r f a r e n h e t
g u i d a r  v i  d i g  t i l l  a t t  h i t t a  r ä t t
m o d e l l  f ö r  j u s t  d i n a  b e h o v

K o n t a k t a  o s s
f ö r  m e r  i n f o r m a t i o n

S ä k r a  u p p  h e m e s t e r n
ä v e n  ö v e r  v i n t e r n !
V i  h a r  b å d e  t i l l b e h ö r  
o c h  u t r u s t n i n g  f ö r  d i n  m a s k i n

L ö r d a g s ö p p e t  1 0 - 1 4

Lynx är och har varit det bäst säl-
jande märket här hos oss sedan 
länge och det börjar kännas trångt 

för denna jätte. Såpass trångt att man 
nu bestämt att lansera denna finska snö-
skoter i både USA och Kanada. Inte en 
dag för tidigt tycker vi eftersom vi tror att 
nordamerikanerna kommer att omfamna 
detta märke och att de andra tillverkarna 
nu knyter handen i byxfickan eller kan-
ske rent utav darrar av skräck för denna 
kännbara konkurrent. Redan till hösten 
kommer hugade spekulanter få ta del av 
Lynx Rave RE 850 E-TEC, BoonDocker 
DS 3900 och DS 4100 850 E-TEC. Na-
turligtvis kommer tillbehör och extra ut-
rustning också vara tillgänglig för dessa 
modeller. Man börjar lite lugnt med att 
sugna kunder helt enkelt får signa upp 
sig på dessa maskiner under våren för 

Lynx + USA = sant

Vi har länge ställt oss frågan när Lynx ska börja 
säljas i USA. Nu är svaret här.

att få dessa levererade till hösten. Vi vet 
sedan länge att BRP sällan gör någon-
ting oigenomtänkt och att detta bara är 
början innan man kommer att flöda över 
Nordamerika med flertalet Lynxmodeller 
och därmed också ta en hel del ande-
lar i den totala försäljningen. Någonting 
som BRP kommer att tjäna stort på utan 
större investeringar eftersom Lynx och 
Ski-Doo numera är väldigt lika varandra 
i konstruktion och utförande. Även om 
man gjort ett mycket bra jobb med att 
skilja fabrikaten år genom lite olika pro-
fileringar. Oavsett så ser vi troligen BRP 
återigen som en vinnare i kriget om kon-
sumenterna. Dags för de andra att repli-
kera och höja sig till rådande konkurrens 
i denna extremt begränsade snöskoter-
värld. Fortsättning följer helt säkert.
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NYTT & NOTERAT

Automatisk svetshjälm 
utrustad med True Colour-
lins som ger bra färgåter-
givning under svetsning. 
Justerbar mörkhetsgrad 
samt inställning för slipläge 
på utsidan av hjälmen. 
Kassetten är solcellsdriven 
med utbytbart knappcells-
batteri. Pris 995:- kronor, 
mer information på 
www.verktygsboden.se

Helt vatten- och vindtätt och ventilerande Gore-
Tex foder. Kombination av läder och textil, varmt 
innerfoder. Knogskydds förstärkningar. Långa 
justerbara manschetter med dubbel konstruk-
tion. Besök www.rukka.com för mer information.

En kaffemugg i keramik för alla som kör 
Ski-Doo, tål microvågsugn och mas-
kindisk. Pris 159:- kronor, mer info på 
www.skoterdelen.com

Tunn mössa med skön passform, stor tryckt log-
ga. Finns i grå & svart. Pris 149:- kronor, besök 
www.billetx.se för mer information.

Raven Highmark är det senaste tillskottet i Ravens kollektion och fi nns för tillfället till-
gänglig i svart men fl er färger kommer längre in i säsongen. Overallen är utformad för 
att klara olika väderförhållanden som våt snö och regn, men designad för utseende 
och mångsidighet. Overallens skal är konstruerat av kraftigt 500D nylon med förstärkta 
inre paneler på armbågar och knän av aramid. Overallen har en atletisk passform som 
är idealisk för att röra sig med lätthet, samt fl era smarta detaljer som snö-skyddade 
dragkedjor, stormfl ikar till baksidan av skoterkängorna och justerbara hängslen. Oav-
sett om du ska ut och köra i seriösa spår eller leker med barnen i snön, så är detta 
overallen för dig. 

Egenskaper:
• Vattentätt - 20 000 mm/5 000 g/m² bunden membran
• Slitstarkt 500D aramid-förstärkt nylonskal 
• Foder i polyesternät 
• Snösäkrade ventilationsöppningar med dragkedja i armhålorna och byxbenet 
• Kraftiga dragkedjor 
• Dubbla bröst- och midjefi ckor
• Ficka på vänster ärm
• Svart refl ekterande tryck på rygg och byxben
• 2-vägs blixtlås med dragtapp och stormfl ik 
• Justerbara hängslen
• D-ring i aluminium

Pris: 4 999:- kronor, för mer information besök www.ridestore.se

Rukka Renwer är en stick-
ad fl eecejacka i tre skikt. 
Har ett vindtätt mem-
bran och är ett perfekt 
komplement till din 
skoterjacka. Materialet 
garanterar total vin-
dtäthet och utmärkt 
andningsförmåga. 
Besök www.ruk-
ka.com för mer 
information.

NYHET FRÅN RAVEN

SvetshjälmRUKKA FROSTO

Ski-Doo Mugg

BILLETX

Fleecejacka

HANDSKAR

MÖSSA
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Rukka Hybe-R är tillverkad i 
praktiskt lätt softshellmate-
rial. Detta multifunktionella 
material är elastiskt, vindtätt, 
vattentätt och ventilerande. 
För ytterligare isolering har 
lätt vadderade inlägg an-
vänts på viktiga punkter för 
att skydda mot vind och kyla. 
Besök www.rukka.com för 
mer information.

För Yamaha Mountain 
MAX 800. Om man 
jämför med en original 
setup så ger BilletX 
rappare gasrespons, 
bättre backshift, mer 
acceleration samt län-
gre liv för din variator-
rem. Du kan enkelt jus-
tera din variator efter 
din egen körstil. Pris 
3 999:- kronor, besök 
www.billetx.se för mer 
information.

Kalke.se har en nykonstruerad pack-
kälke ute denna säsong. XL63 är en 
nykonstruerad kälke där man sam-
lat 7 års erfarenhet från modellerna 
XL75 & XL80. Lössnöskidor med nya 
”Softride de Luxe” skidupphängn-
ing/fjädersystem”, 2st Scan backar, 
lasträcke med plastskydd & gummis-
troppar för dina skidor/stavar/isborr. 
Justerbar inställning för 20L Jeep-
dunk eller 20L plastdunk. En nyhet 
som man är ensam på marknaden 
är ställbart fjäderdrag i tre lägen. 
Det sitter laserskurna förstärkningar 
på fl era ställen som gör konstruk-
tionen stark och lätt. Man har lyssnat 
på kunderna som önskat supermjuk 
fjädring, därför har XL63 kälken just 
det - både i låga och höga farter och 
med låg eller hög lastvikt. 
Pris 10 500:- kronor, mer info på 
www.kapab.se

Precis som sin föregångare har Raven Edge Magnetic en ramlös konstruktion med 
ett stort och behagligt synfält. Ansiktsskummet består av tre lager där lagret som 
ligger mot pannan består av fuktavledande och bekväm microfl eece och det in-
nersta lagret ventilerar bort fukt. Detta leder till maximal komfort med minimal up-
pkomst av imma. Den magnetiska linsen innebär att du kan byta lins även med 
handskar på när väderförhållandena ändras. Linsen är av en VentMax-modell, vilket 
praktiskt taget är en välventilerad och reptålig dubbellins som minimerar risken för 
im- och isbildning på linsen. Pris 549:- kronor, för mer info besök www.sledstore.se

Robust arbetsbänk med lådsats och avlastningshylla. Stabil stålkonstruktion med 
plåtbeklädd plyfaskiva. Justerbara ben för arbetshöjd mellan 900-1155 mm. Med-
följande lådsats består av 3st kraftiga kullagrade lådor försedda med lås. Medföljer 
även hylla för montering mellan benen på arbetsbänken, vilket ger en perfekt extra 
avlastningsyta. Storlek bänkskiva 2000x650mm, lastkapacitet ca 500kg. Pris 3 898:- 
kronor, mer information på www.verktygsboden.se

Du kanske har sett armbanden som är fl ätade i Paracord, ett tunt rep som ur-
sprungligen användes av amerikanska fallskärmsjägare. När du fl ätar upp arm-
bandet får du nämligen hela 240 cm Paracord-lina som du kan använda till en 
mängd olika saker. Paracord har en minimum breaking strength på 249 kilo och 
kan bli en livslina i extrema överlevnadssitutationer. Några användningsområden 
kan vara. Göra upp eld, inbyggt tändstål i spännet. Binda fast saker på ryggsäck-
en, fi skenät. Fästa skenor vid benbrott, snöskor. Pris 59:- kronor, mer info på 
www.skoterdelen.com

Raven Edge goggles

Arbetsbänk

PACKKÄLKE

BilletX Variatorkit

Mjuk Skaljacka

Armband med tändstål
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Alla historier har en början och 
finska Sami Tartanens startade 
i och med ett diskussionsforum 

med anknytning till skoteråkning på in-
ternet, där han presenterade ett kom-
mande skoterprojekt. 

Att internet är en bra pryl när man ska 
nå ut till folk vet vi sedan länge. Men att 
det skulle vara så bra, trodde inte Sami 
Tarvainen när han ventilerade lite idéer 
på ett snöskoterforum. Han visade upp 
lite schysta frästa aluminiumprylar till 
sitt snöskoterbygge och så småningom 
spreds Tarvainens rykte som blingbling-
tillverkare bland skoterentusiaster. Även 
andra motorentusiaster fick upp ögonen 
för Sami och hans aluminiumprylar. 

Det ena gav det andra och våren 2010 
registrerades Blingfactory som alldeles 
eget varumärke och Webbutiken Bling-
factory.fi öppnades. 

Man har redan från början varit väl-
digt lyhörda och via moderna medier 
tagit emot idéer från kunderna om kom-
mande produkter. Där får man direkta 
produktförslag och utvecklingsidéer från 
kunderna som många gånger mynnar ut 
i produktutveckling och senare en färdig 
produkt. 

Framtiden
Det som en gång började som en hobby 
har sedermera utvecklats till en komplett 
maskinverkstad med moderna 4- och 
5-axliga CNC-maskiner där man bland 

Blingfactory
De ivriga skoterentusiasterna.

annat som sagt tillverkar roliga delar till 
snöskotrar. Men man har flera ben att stå 
på då man också tillverkar delar till bilar. 
Alla frästa delar är gjorda av högkvalita-
tivt aluminium och är mer hållbara och 
tål hårdare belastning än snöskoters ori-
ginaldelar som exempelvis hjulen.  Man 
specialtillverkar också en massa delar 
exklusivt till Duell som är deras återför-
säljare. Man tillverkar också delar åt fö-
retag som exempelvis Valmet, Maillefer 
Extrusion och flera WRC racingteam.

Just tillverkandet av komponenter för 
WRC-seriens bilar är extra intressant 
och man har levererat delar i över fem år 
till dem vilket gett en inblick i och mycket 
kunskap om racingindustrin. I framtiden 
strävar de efter att vara den största till-
verkaren av Billet-snöskoterdelar i värl-
den vilket betyder att Nordamerika häg-
rar som marknad.  

Idag tillverkar Blingfactory boggieför-
stärkningar, boggiehjul, nosliphjul, bog-
gie- och tunnelförlängningar, stötfångare 
/ lyftbågar och massor av olika slags 
chassi- och boggidetaljer samtidigt som 
de ständigt designar nya produkter. Den 
här säsongen lanserar de sina första helt 
egendesignade boggieskenor som är 
tillverkade av samma aluminium som an-
vänds inom flygindustrin. Blingfactorys 
produktsortiment har utökats från några 
få till idag närmare 800 produkter. 

Blingfactory tillverkar allt möjligt till olika entusiastfordon. Vi kan gissa att man här kol-
lar över ett billetfräst insug till en bil.  

Från hobby till en fabrik full av fyr- och femaxliga fräsar och svarvar. 

I en pressad bransch gäller det att ha koll på produktionen med allt vad det innebär. 
Styrda maskiner är i alla fall framtiden och det är sällan man ser en enda gammal 
handjagad svarv på ett sånt här ställe. 

Man tillverkar allt möjligt till snöskotrar. Bland annat skydd över bromsvätskebehål-
laren vilket kommer väl till pass då det vankas skogskörning. 

Hård körning kräver hårda prylar vilket gjort det möjligt för företag att växa inom tillbe-
hörskategorin för snöskoter. 
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GÅRDSVAGN ATV 1500
• I förzinkat stål, med tipp och roterande koppling 

• Öppningsbara lemmar fram och bak

• Flak: 1500cm x 960cm x 465cm

• Rek. lastvikt: 500 kg

• Däck: 22”

• Säkerhetskrok med dragstropp 

• Vattentätat drevhus 

• Vattentätad elmotor

VINSCH 2500 LB

FRITIDS
 PAKET

VINSCH

GÅRDSVAGN

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

WWW.POLARISSVERIGE.COM

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

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

VÄLKOMMEN TILL DALARNAS 
STÖRSTA POLARIS-HANDLARE
Beställ din nya Sportsman 570 -21 av oss 

Från 69.900:- 
exkl. moms.  

Spara 8000:-
 inkl. moms 
Plogblad ingår  
utan kostnad! 
Gäller till 
31/10 -20



Snacka om att vi alla blev lite så-
där förvånade när Arctic Cat 
släppte sin Blast i våras. Eller 

Blasts, eller hur man nu säger. Det finns 
ju flera olika modeller och när sedan Ya-
maha fick möjligheten att släppa samma 
modeller med andra namn så blev det 
helt plötsligt ett helt gäng av dessa en-
cylindriga maskiner som har det gemen-
samt att man drar lite på smilbandet när 
man får tillfälle att köra dem. Man har 
ju lite överseende eftersom man till en 
början inbillar sig att en cylinder troligen 
måste vara ett handikapp eftersom nor-
men säger att två är det normala. Men 
måste det verkligen vara så? Måste en 
ekonomimodell bestå av en äldre tvåcy-
lindrig motor, som man kallar ”ny" som 
hos exempelvis BRP? Nu har ju BRP 
i och för sig riktigt fina budgetmaski-
ner som verkligen ger mycket smäll för 
pengarna. Men svaret på frågan om alla 
budgetmaskiner måste ha äldre motorer 
i sig är helt klart nej. Man kan ju alltid 
dela på en ny. Vi gillar det encylindriga 
konceptet eftersom den minst sagt pig-

ga och glada encylindriga 400-motorn 
är bra. Den upplevs aldrig som slö utan 
istället glad. Man slutar aldrig förvånas 
över dess kapacitet och vilja att prestera 
och man behöver inte undra det minsta 
om motorn verkligen levererar de där 
65 utlovade hästkrafterna. Eller i alla 
fall i närheten. Ja, jag är lyrisk över en 
65-hästars encylindrig motor, eller hela 
paketet rättare sagt, då jag denna vinter 
kört massor på Yamahas lössnömaskin 
Venom MTN och Arctic Cats Blast LT. 
En blå Yamaha lössnömaskin och en 
mer utilityinriktad röd Arctic Cat Blast 
LT. Jag har lärt mig att uppskatta förde-
larna istället för att sakna de hästar som 
inte är i stallet under huven. 

Faktum är ju att en encylindrig motor 
är smalare och har en mindre roterande 
massa vilket uppenbarar sig å det gröv-
sta i snön. Dessa maskiner är lättsväng-
da och extremt lyhörda och lättledda. De 
gör det tillsagda utan att kämpa emot 
och vara bångstyriga. Man kan alltså 
ägna mer tid åt att bestämma var man 
vill åka istället för att försöka få maskinen 

dit, om ni förstår vad jag menar. Dessa 
maskiner drar inte mycket soppa men 
inte speciellt lite heller. Jag ser att du 
som är sugen på någon av dessa mo-
deller har en stuga och vill ha en trevlig 
maskin, är ute efter en andramaskin för 
besökare eller andra familjemedlemmar 
eller helt enkelt är någon som uppskat-
tar totalekenomin, användarvänligheten 
och smidigheten. Kanske du helt enkelt 
är renskötare, skogvaktare eller inspek-
tör och är ute efter en nätt maskin för 
utforskning och spaning? 

Led, arbete eller lössnö?
Vilken modell eller märke man väljer får 
väl styras av behovet och av vilken hand-
lare som passar dig bäst. Det där med 
personkemi, servicekänsla och prisbild 
kan ju avgöra om man väljer en Yamaha 
eller Arctic Cat sen så får man ju ta sig 
en funderare om man vill ha ledvarian-
ten, den där allroundmaskinen i mitten 
eller helt enkelt lössnövarianten. Jag har 
ju kört alla och ser ett användningsom-
råde i alla tre. Skulle jag tvingas välja så 

kan jag nog säga att en Arctic Cat Blast 
LT eller Yamaha Transporter Lite skulle 
täcka glappet i mitt liv och att jag skulle 
känna mig lite mer fulländad. 

Frågan som alltid slagit mig är att jag 
vet ju hur maskinerna känns. De är lätta 
och nätta. Och faktiskt pigga. De ska 
ju ge 65 hästkrafter. Men, hur mycket 
väger de egentligen, och vilken effekt 
ger denna lilla knattriga sak ifrån sig i 
bromsbänken på MCX? Det är såna sa-
ker som jag tänker på när jag ska sova 
och det är precis såna här grejer som 
håller mig vaken om nätterna. Så för mitt 
välbefinnande är det bäst att vi en gång 
för alla ser till att min nattsömn säker-
ställs. Alltså. Upp med den encylindriga 
400 enstånkan i bromsbänken, och fram 
med vågen. Nu ska effekten mätas och 
vikten vägas. 

Lite justerande
Det där med att bromsa en snöskoter-
motor i bromsbänken hos MCX är lite 
av en konstart. Visst, bänken gör ju sitt 
varje gång, men det gäller att ha koll på 

Venom MTN & Blast LT

Det där med encylindrigt är helt klart lustigt och underhållande. Men är det bra?
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läget samtidigt som man ska göra rätt. 
Idag var det cirka 10 grader kallt ute 
och vi drog in  lastområdesventilen (load 
capacity valve) lite. Denna ventil har till 
uppgift att ställa grundflödet in i själva 
den bromsande turbinen på broms-
bänken. Vi drog alltså in ventilen och 
minskade flödet i turbinen för matcha 
motorns effektområde på denna förhål-
landevis svaga motor. Bromsar vi en 
stark 850-kubikare öppnar vi ventilen 
lite för att öka flödet för ett högre effekt-
område och bromsar vi en 300-hästars 
turboskoter bör ventilen öppnas ytterli-
gare för att det hela ska fungera tillfreds-
ställande. Att just få själva flödet/arbets-
området korrekt kräver lite erfarenhet. 
Erfarenhet Erik Marklund på MCX milt 
sagt har. 

Effekten
Vi kör motorn några svep i bromsbän-
ken och inser ganska omgående vad 
stabil effektleveransen är. Den verkar 
inte vara direkt temperaturkänslig utan 
snarare okänslig vilket alltid är roligt. Vi 
vet då att vi inte uppger fel siffror och 
att motorn troligen ger samma effekt i 
bromsbänken som ute i snön. Vi hade 
en liten gissningslek vad motorn skulle 
ge och alla trodde faktiskt på motorns 
uppgivna effekt eller något mindre. Det 
heter i reklambladet att den här  motorn 
ska ge 65 hästar och MCX bromsbänk 
korrigerade den siffran till ganska pre-
cis 59 till 60 hästkrafter beroende på 
vilken bromsning vi valde. Vi är givmilda 
idag och säger att att denna trevliga 
lilla 400-kubikare ger 60 ärliga kusar vid 
7400 varv. Mycket bra. 

Vikt Yamaha Venom
Idag har vi en Blast LT och en Yamaha 
Venom MTN som ska få bekänna färg på 
vågen. Naturligtvis är båda fulltankade 
både vad det gäller olja och bensin och 
då menar vi ytspänningsfulla och betyd-
ligt mer påfyllda än vad som kanske är 
brukligt. Allt för att alla vägningar alltid 
ska bli jämförbara. Först upp på vågen 
är Yamahas Venom MTN. Vi har egent-
ligen ingen förväntning eller önskan då 
det gäller vikten på denna maskin utan 
vill bara veta vad den väger så att jag 
kan sova på nätterna. Vågen stannade 
på 241 kilo fulltankad vilket känns helt 
okej och korrekt. 

Vikt Blast LT
Tittar vi lite närmare på vår Blast LT så 
skvallrar ett klistermärke bak på chas-
sit att denna maskin ska väga 252 kilo 
fulltankad vilket vi inte betvivlar. Om det 
är någonting som brukar stämma på Ar-

Vikt fulltankad  Blast LT
Hö fram 

66 kg
Vä fram 

72 kg
bak 

116 kg
Totalt 
254 kg

Vikt fulltankad Venom MTN
Hö fram 
67,5 kg
Vä fram 
70,3 kg

bak 
103,4 kg

Totalt 
241 kg

Hästkrafter 
60 hk / 7400 varv

ctics klisterlapppar så är det effekt och 
vikt. De är alltså sanningsenliga. Vårt 
exemplar har fått sig ett par Foxdämpare 
fram som möjligen är lättare än original, 
men samtidigt också fått ett par bau-
taskidor av snowboardmodell som då 
troligen är betydligt tyngre. Vår Blast LT 
stannade vågen på 254 kilo vilket verkar 
vara ytterst troligt och en helt korrekt 
fulltankad vikt. 

Ska jag köpa en?
Om du nu står i valet och kvalet huruvida 
du ska köpa dig en encylindrig Yamaha 
eller Arctic Cat så är svaret utan tvekan 
ja. Jag kan inte hitta någon egentlig or-
sak till att inte köpa en enstånka så länge 
du inte tror att den är en 850-kubiks 
twin med 160 hästar. Den saknar 100 
kusar, men har så mycket mer att ge i 
utbyte. Om jag var du och stod i valet 
och kvalet så hade jag slagit till. Vill du 
bara köra led, köp en Arctic Cat Blast 
ZR eller en Yamaha SX Venom. Vill du 
göra allt så är det Arctic Cat Blast LT 
eller Yamaha Transporter Lite du ska ha. 
Kanske lössnön kallar på dig? Då heter 
modellerna Arctic Cat Blast M eller Ya-
mama Venom MTN. Så vad väntar du 
på? Schas, iväg till närmaste handlare 
och briljera med dina nyfunna kunskaper 
om dessa maskiner. 

Det där med att bromsa en svag och liten motor kräver att man ställer om bänken lite-
grann. Någonting som man kan på MCX. 

Vår Yamaha Venom MTN är inte helt fri från snö, men nästan. Dra av ett kilo om du 
tycker att den känns för tung med sina 241 fulltankade kilon. 

Idag var det cirka 10 grader kallt och den encylindriga 400-kubikaren gav det vi 
trodde. Den levererade bra med effekt alla bromsningar och vi kan väl enas om att 60 
hästar är vad den ger till vardags utan problem. Bra. 
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Ett bromsdiagram är alltid lika roligt att titta på. 

Fullare än Krister Pettersson en lördag. Det gäller att fylla upp till bredden så att det 
blir samma förfarande på alla snöskotrar vi väger. 

Arctic Cat Blast LT är en solid liten rackare. Just denna maskin har bredare skidor och 
Foxdämpare vilket kan höja vikten litegrann. 
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Marica Renheim är 29 år, bor i 
Orsa och jobbar på Cubic i 
Mora. Förutom snöskoter är 

det familj och vänner som jag ägnar all 
ledig tid. Gärna med ett nytt utflyktsmål 
i kikaren. Jag önskar att få in lite mer 
regelbunden träning i vardagen igen, 
efter barnens ankomst. Det får bli ett 
kommande mål och prioritering, berät-
tar Marica.

Skoter har Marica åkt sedan barns-
ben. Även om hon kanske mestadels 
fick åka bakom eller sitta på bobben ef-
ter brodern Adam Renheim.

Imponerande meriter
2007, 16 år gammal, testade jag på ra-
cingen för första gången. 2008 gjorde 
jag min första hela tävlingssäsong och 
fick då ärva Adams Arctic SnoPro 600 
SX från föregående år, säger Marica. 

Lite modifieringar brukar det bli innan 
skotern är klar för banan. Dagens täv-
lingsmaskiner är ju anpassade för banan 

och behöver egentligen inte modifieras 
mer än för varje förares komfort. Jag (läs 
min far aka mekaniker) brukar montera 
tunnelgrepp, fotholkar och byta till Öh-
lins stötdämpare. I övrigt är jag inte sär-
skilt petig, säger Marica. 

Meriterna talar för sig själv, 5 SM 
Guld, 3 NM Guld, 2 World Cup segrar 
och 3 vunna säsonger i USA (ISOC). 
Eftersom Marica har åkt otroligt lite friåk-
ning så har hon direkt ingen favoritplats 
att köra på än. Just nu har hon inte tagit 
sig längre än till Sälenfjällen och hem-
omkring i Orsaskogarna. 

Men någon gång skulle Marica vilja 
uppleva vyerna i Riksgränsen, där ser 
det väldigt fint ut. 

Familjeturer
Nu blir de flesta skoterturerna tillsam-
mans med familjen och med pulkan. 
Våra barn är redan inbitna i skoterlivet 
och älskar att åka med. Särskilt många 
träningspass på skotercrossbanan har 

Marica Renheim

det inte blivit på skotern i år eftersom jag 
egentligen inte planerade att tävla något 
den här vintern. Men jag fick kanske till 
8 träningspass innan premiären i Boden 
vid SM i Stadioncross. Sedan dess har 
det inte blivit många, berättar Marica. 

Några skador har det också blivit. I en 
krasch i USA (säsongen 15/16) ådrog 
jag mig en fraktur i höften och ligament-
skada i nyckelbensleden (AC-leden). 
Men jag klarade av att stå på startlinjen 
2 veckor senare och ta hem en ny se-
ger. 2017 fick en handledsskada mig att 
avsluta säsongen i förtid, säger Marica.

Lite försiktigare
Nu när Marica fått barn så kör hon nog 
lite försiktigare ute på skotercrossbanan 
och undviker närkamper och chansar 
inte. Jag vet dock inte om detta har med 
barnen att göra eller om jag har lärt av 
mina misstag och blivit mer förståndig 
med åldern. För hittills har det inte va-
rit en nackdel, utan det känns som att 

min rutin har kommit till användning på 
tävlingarna jag kört i år, berättar Marica. 

Hur känns det för Torbjörn att du är 
snabbare än honom på skotern, Björn 
frågar.

Tobbe: ”Jag blir kränkt.”
Tur att vi kompenserar varandra med 

att han är riktigt duktig lössnöåkare 
medan jag är en riktig gröngöling utanför 
banan, säger Marica. 

Vill alltid vinna
Hur artar sig övriga livet när du är en vin-
narskalle, tävlar du om allt? Jag tycker 
själv att jag är en god tävlingsmänniska. 
Men självklart vill jag alltid vinna (vem vill 
inte det?), även när det kommer till famil-
jespel och pulkarace, berättar Marica. 
Efter att tagit uppehåll några år och fått 
barn och fixat hus m.m, så har det grämt 
Marica litegrann att den enda medaljen 
hon saknade var ett SM guld i Stadion-
cross, tråkigt att avsluta karriären så. Nu 
fick jag äntligen även denna till min me-

2007, 16 år gammal, testade Marica  på 
racingen för första gången. 2008 gjorde 

hon sin första hela tävlingssäsong och 
fick då ärva storebrors Adams Arctic 

SnoPro 600 SX från föregående år. 
Foto: Hasse Larsson Actionfoto.

Småbarnsmamma, husfix 
och SM guld i Stadioncross.
Marica är verkligen en 
supermorsa.
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Torbjörn instruerar barnen.Barnen är redan inbitna i skoterlivet och 
älskar att åka med.

ritlista och börjar känna mig riktigt nöjd, 
mättad helt enkelt. Nu kan jag sluta på 
riktigt, berättar Marica.

Numera träffar du Marica på nya job-
bet på Cubic i Mora. Jag har hunnit med 
några veckor nu och det känns otroligt 
bra. Extra roligt att komma igång efter 
en längre föräldraledighet och då med 
ett arbete som verkligen intresserar 
mig. Jag kommer mestadels hålla till ute 
i butiken och hoppas kunna bistå med 
mina erfarenheter, även om det självklart 
är en hel del nytt för mig att lära, säger 
Marica. 

Det ska börjas i tid, här är det morfar och William som 
mekar skoter.

Meriterna talar för sig själv, 5 SM Guld, 3 NM Guld, 2 World Cup segrar och 3 vunna säsonger i USA (ISOC). Foto:Hasse Larsson Actionfoto.

 Efter några års uppehåll fick Marica ihop 
runt 8 träningspass innan SM i Stadion-
cross i Boden, det räckte för att ta hem 
SM guldet hon saknade. 
Foto: Hasse Larsson Actionfoto.
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Efter SM vinsten i Orsa 
så fick självklart Sally föl-
ja med när mamma blir 
intervjuad.

Nu när Marica fått barn så kör hon lite försiktigare 
ute på skotercrossbanan och undviker närkamper 
och chansar inte. Foto: Hasse Larsson Actionfoto.

 Hela skoterfamiljen samlad under SM deltävlingen i Orsa. 
Foto: Hasse Larsson Actionfoto.

38

36-38.indd   38 2021-03-01   12:14



PART OF BRENDERUP GROUP

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

Läs mer om vårt sortiment på fogelsta.se



* BILLETX.SE * BOLT   ON RIDE HARD * BILLETX.SE * BOLT ON RIDE HARD * BILLETX.SE * BOLT ON RIDE HARD * BILLETX.S     * BOLT ON 
TX.SE * BOLT ON RIDE HARD * BILLETX.SE * BOLT ON RIDE HARD * BILLETX.SE * BOLT ON RIDE H     ARD * BILLETX.S     * BOLT ON RIDE 

E
 *

 B
O

LT
 O

N
 R

ID
E

 H
  

  
  

  
 A

R
D

 *
 B

IL
L

E
T

X
.S

E
 *

 B
O

LT
 O

N
 R

ID
E

 H
A

R
D

 *
 B

IL
L

E
T

X
.S

E
 *

 B
O

LT
 O

N
  

  
  

  
  

  
 R

ID
E

 H
A

R
D

 *
 B

IL
L

E
T

X
.S

E
 *

 B
O

LT
 O

N
 R

ID
E

 H
A

R
D

 *
 

1 995kr
4 595kr

7 995kr 9 995kr

Magnetvikter till alla 
märken. Laborera en-
kelt själv!

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

Jaws Arctic Cat 800 
2018-20

Magnetvikter

Clutchkits  MADE IN SWEDEN

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 E-
Tec. 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.

Jaws Ski-Doo 850 E-Tec 
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Jaws Arctic Cat 800 
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Fr 3 295kr

styrhöjare  (justerbara & fasta)

lastrack

starthandtag

bromshandtag

Vändhjul 9” & 10” KOMPLETT KIT

www.billetx.se

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

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

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

BilletX starthandtag 
i aluminium.

Passande Arctic Cat/
Yamaha 2019-UP & 

de fl esta Polaris.

Finns i olika färger och längder. Lastracken är 
även modellanpassade.
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styrhöjare  (justerbara & fasta)

lastrack

starthandtag

bromshandtag

Vändhjul 9” & 10” KOMPLETT KIT

www.billetx.se

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

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

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

BilletX starthandtag 
i aluminium.

Passande Arctic Cat/
Yamaha 2019-UP & 

de fl esta Polaris.

Finns i olika färger och längder. Lastracken är 
även modellanpassade.
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Snöskotern är ett fantastiskt for-
don som tar dig till platser du 
inte har möjlighet att ta dig till på 

annat sätt och just detta fenomen har 
fått folk att fatta tycke för detta minst 
sagt speciella fordon. I samma takt som 
intresset ökar så tas det nya förarbevis 
för snöskoter som aldrig förr och det är 
då vi på SnowRider kommer in i bilden. 
Vi har 25 års erfarenhet av snöskotrar 
och snöskoteråkning och har utbildat 
snöskoterförare under några år nu. Vi 
har precis börjat växla upp då det gäller 
antalet kurser och platser vi håller dessa 
på. Vi har sett att antalet sugna förarbe-
vistagare har ökat drastiskt hos oss och 
vi ska därför utveckla det hela ytterligare 
och tittar i läget på nya platser att göra 
dessa kurser på. Vår hemmabas där vi 
gör flest utbildningar är på Kungshaga 
Hotell mellan Mora och Orsa i Dalarna. 

Hur går det till
Alla förarbeviskurser består av en teore-
tisk och en praktisk del. Den teoretiska 
delen tar vi hand om digitalt via ett Co-
ronaanpassat Zoom-möte där du helt 

enkelt kan sitta hemma i soffan med 
laptopen eller telefonen framför dig och 
lyssna på oss när vi går igenom allt från 
lagar och regler, säkerhetstänket och 
det mesta om fordonet snöskoter och 
allt annat som härrör snöskoteråkning. 
Vi försöker att göra den teoridagen så 
rolig den bara går och blandar egna er-
farenheter med ren fakta och goda råd. 
Naturligtvis tar vi pauser så att ni får 
sträcka på benen och äta lunch men var 
beredd på att den effektiva tiden dag 1 
dvs den teoretiska delen tar 6,5 timmar. 

Dag två träffas vi på förutbestämd kör-
gård beroende på vilken kurs du valt och 
väl där så gäller det att du är välklädd 
eftersom vi gör alla praktiska moment ut-
omhus. Vi har delat på Zoom-mötegrup-
pen och har halva gruppen före lunch 
och halva efter. Vi är då två lärare som i 
varje kurs har åtta elever och har därför 
gott om tid. 

Vad behöver jag för 
förkunskaper?
Vi har alla slags elever som kommer till 
oss på SnowRider och vi ser både to-

Dags att ta ett förarbevis 
för snöskoter. 

tala noviser, nybörjare och riktigt duktiga 
snöskoteråkare som kommer hit från 
hela landet. En del har faktiskt aldrig 
sett en snöskoter på riktigt och framfö-
rallt aldrig kört någon. Vi försöker hålla 
en sådan bredd på hela utbildningen att 
alla ska känna att de fått med sig någon-
ting hem rent kunskapsmässigt förutom 
ett förarbevis. Vi jobbar extremt mycket 
med säkerhet och att förmedla det rätta 
tänket runt snöskoteråkning. Inga för-
kunskaper krävs för denna kurs och vi 
ser till att hjälpa de som behöver det lite 
extra. 

Boende
Vi får många förarbevistagare från när-
området men framförallt från den södra 
delen av Sverige. Många har en bra bit 
hit och naturligtvis har vi tänkt på detta 
och vad passar då bättre än att bo hos 
oss eftersom vi precis blivit ägare till 
Kungshaga Hotell utanför Orsa, där vi 
gör merparten av kurserna. Naturligtvis 
så har du ett specialpris vad det gäller 
boendet och det hela blir ju riktigt enkelt. 
Vi får faktiskt hit elever som kommer re-

dan dag ett och sitter i vår salong för att 
ta del av Zoom-mötet med datorn i knät. 
Dag två är du ju redan på plats och vi 
försöker få med dom i första gruppen för 
dagen så att de kan starta hemresan i 
tid. Vi kan både hämta och lämna våra 
elever på Resecentrum i Mora.
Repetetion
Alltså, våra kurser består av följande. 
Dag ett, teoretisk lektionstid via Zoom-
möte hemifrån eller var du nu än sitter. 
Dag två så blir det en halvdag med prak-
tiska moment, körning samt provskriv-
ning. Efter avklarat prov så får du direkt 
köra snöskoter i väntan på det fysiska 
förarbeviskortet. Enkelt och smidigt.

Mer information om lediga kursdatum på 
www.snowrider.se

Du som är sugen på att köra snöskoter 
behöver sedan länge ett förarbevis för att 
framföra detta fordon lagligt. 
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Vi kör teorin första dagen men även andra. Då ute i det fria med praktisk inriktning. 

Våra kurser hittar du i Lofsdalen och i Orsa. Snart på fler ställen. 

Att köra på riktiga skoterleder under riktiga förhållanden slår allt. Vi blandar fakta, regler och goda råd tillsammans med egna erfarenheter. 

Idag är vi flera lärare som jobbar på SnowRider och vi kommer att bli ännu fler.  Här 
ser vi Joakim Linder med en grupp i Lofsdalen.

Även om Micke Ljungberg var först i Europa med att göra en bakåtvolt på snöskoter 
så jobbar vi extremt mycket med säkerhetstänket. 

Att exempelvis byta en rem är ibland en nödvändighet och en av tusen andra saker du 
kommer att lära dig på våra kurser. 
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Vårsäsongen närmar sig och 
då ska vi som alltid ut och åka 
lite med våra veteranskotrar. 

SnowRider har som alltid ett par projekt 
som är i olika renoveringsstadier och 
nu är det hög tid att göra dessa klara. 
Våra två Yamaha, en Phazer och en SXR 
700, ska vi satsa lite extra på och därför 
har två set Öhlinare köpts in. Nu är det 
inte direkt nya prylar vi pratar om då det 
knappast finns att få tag på till så här 
gamla skotrar men efter ett ivrigt letande 
kunde ett komplett set till SXR:en samt 
ett par mycket exklusiva framvagnsdäm-
pare till Phazern hittas. Nu var det bara 
att serva upp dessa gamla klenoder och 
montera dem, för inte kan det väl vara 
något fel på 20-30 år gamla stötdämpa-
re som en gång såldes till i första hand 
tävlingsbruk?

Tydligen kan det vara en del problem 
som måste åtgärdas, vi tar en titt på hur 
det såg när vi demonterade våra fynd-
dämpare.

Begagnade dämpare, en 
första besiktning
Utan att vara en utbildad stötdämparex-
pert kan man enkelt avgöra om skicket 
är hyffsat på ett tänkbart köpobjekt när 
man är på jakt efter nya dämpare. Man 
börjar med att kolla upp eventuellt lager-
glapp i ändbussningar, synligt läckage 

samt om kolvstången är rak. För att kolla 
kolvstången bör man ta lös fjädern och 
sedan snurra runt den ett varv, kastar 
den inte märkbart är den som regel helt 
rak. Sedan trycker man ihop dämparen 
för att se om den fortfarande har kvar 
sin dämpande olja samt en del gastryck, 
i så fall matar kvävgasen sakta ut kolv-
stången likt en gasfjäder på exempelvis 
en släpvagnskåpa. Är allt detta OK kan 
man anse det som ett säkert köp men 
lika säkert som det är att man måste 
utföra en service på en riktigt gammal 
stötdämpare eftersom oljan är kontami-
nerad med vatten och att de dessutom 
har mist mycket av sin dämpande för-
måga. Så ett par fina dämpare kan vara 
ett bra köp men glöm inte att dessutom 
räkna med kostnaden för en genomgång 
med oljebyte. Våra Öhlinare visade sig 
tyvärr vara i ett miserabelt skick, faktiskt 
på gränsen till räddningsbara. Först tog 
vi isär framdämparna till Phazern och 
de saknade nästan inga fel alls. Ytterrö-
ren är som bekant huvudkomponenten 
i framvagnen hos denna skoter då det 
i princip är fråga om en framgaffel som 
är monterad med rören brett isär. Detta 
medför att alla brytande krafter som 
skidorna utsätter chassit för överförs av 
rören, ofta endast ett av dem. Våra ”gaf-
felben” var därför lite böjda på grund av 
tidigare brutal misshandel på tävlings-

banan vilket inte är ovanligt hos denna 
typ av framvagn. Vi bestämde dock att 
inte rikta dessa då risken att de då skulle 
skadas fanns och att det inte är problem 
med funktionen med den lätta böjning 
gaffelbenen nu har. Dessutom kan vi 
vara lite extra fiffiga när vi monterar gaf-
felbenen och vrida de så att vi får en liten 
aning negativ cambervinkel, det vill säga 
att skotern blir något ko-bent och att 
styrstålen då lutar lite utåt.

Genom att ha statisk negativ camber 
får man bättre kurvtagningsförmåga på 
hårda spår hos en äldre skoter vilket 
är något som många inte känner till. 
När chassit lutar och ytterskidan bär 
det mesta av vikten är det bra om styr-
stålet inte viker sig under skotern utan 
i stället lutar utåt i kurvan. Modernare 
skotrar har en framvagnsgeometri som, 
likt en sportbil, ger negativ camber vid 
ihopfjädring och på så sätt lutar skidan 
korrekt vid kurvtagning. Dessa egen-
skaper saknar vår TS-framvagn helt så 
lite lutning av skidan i viloläget kommer 
att förbättra skoterns egenskaper. Inne i 
dämparrören hittade vi en kladdig sörja 
bestående av vatten och olja vilket klart 
visade att dessa inte servats på minst 
20 år. Efter rengöring och byte av pack-
boxar kunde vi montera ihop dem med 
ny och fräsch Öhlinsolja. Funktionen 
motsvarade nu ett par nya dämpare och 

Stötdämpar-renovering

efter polering av ytterbenen ansåg vi att 
dessa är färdiga för montering. De små 
skadorna i ytterkromet är inte så allvar-
liga att funktionen försämras. Vi fortsatte 
sedan med SXR-dämparna och dessa 
var otroligt nog i ännu sämre skick. Två 
kolvstänger var böjda och hade formen 
av kokt spagetti så ett par nya tillver-
kades av kolvstångsämne. Dämparna 
saknade all form av funktion och hade 
ytterst liten mängd olja kvar, den som 
fanns kvar liknade mest svartsmutsig 
mjukglass. Frågan är om ett set däm-
pare som servats någonsin varit i sämre 
skick än dessa? Efter en rengöring och 
byte av de tätningar och teflonband som 
vi ansåg vara nödvändiga märkte vi att 
alla länklager var slut och behövde by-
tas ut. I slutändan var det i princip bara 
ytterrören och två kolvstänger som var 
OK, allt annat byttes. Så dessa däm-
pare var inget kanonköp men vad ska 
man göra när man vill ha ett set till just 
den veteranskoter man håller på med? 
Belöningen kommer sedan när vi är ute 
med våra fina Yamahaskotrar och glider 
med nyfixade Öhlinare runt om!

Dämparservice eller 
renovering, vad är 
skillnaden?
När en stötdämpare arbetar förs kolv-
stången in och ut och med den kan 
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Nu är den snart isär och det ser ganska skitigt ut, vi får hoppas att de flesta komponenter går att återanvända efter noggrann rengöring annars blir detta dyrare än vad ett par 
fabriksnya dämpare skulle ha kostat.

Inte helt raka dämparrör men det bör ändå fungera, vi kan tyvärr inte ha hur höga krav 
som helst då vi faktiskt jobbar med riktigt gamla grejer.

Allt är äntligen isär och vi får börja med att tvätta rent delarna och kontrollera sk-
adeläget.

När vi börjar vår demontering står det klart hur illa det verkligen är, går dessa att rädda?
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en ytterst liten mängd vatten föras in i 
dämparen. Detta eftersom kolvstång-
ens släta yta inte är riktigt så jämn som 
ögat säger utan har mikroskopiskt små 
ojämnheter där vattenmolekyler kan rym-
mas. Oljan blir alltså vattenblandad med 
tiden och likt alla hydrauloljor tappar den 
lite av sina egenskaper efter ett par års 
användning. Man brukar därför säga att 
service ska ske med ett eller ett par års 
intervaller för att funktionen ska säker-
ställas. Våra Öhlinare hade inte servats 
sedan de var nya och var därför helt 
utan funktion. Kolvstängerna var krökta 
på grund av att den vattenblandade oljan 
hade frusit och stötdämparen blev helt 
stum vilket gjorde att kolvstången blev 
böjd i stället för att fara in i dämparhu-
set. Utebliven service kan alltså dess-
utom göra att dina dämpare går sönder 
samtidigt som de inte alls fungerar som 
de ska. En enkel genomgång består i att 
dämparen tas isär och rengörs och om 
allt är i gott skick byts endast o-ringen 
till skiljekolven, allt annat behålls. Det 
finns ingen vinst i att byta ut alla slitage-
delar om de inte är skadade eller utnötta 
då det är oljebytet som är det viktiga. I 
tävlingssammanhang gäller det att vara 
helt säker på att allt är perfekt så då 

kanske man alltid byter ut allt man kan 
men det är inte nödvändigt när vi pratar 
om standardskotrar.  Tyvärr använder de 
flesta ordet ”dämpar-renovering” när de 
avser att byta olja på sina stötdämpare, 
det är oklart varför man inte kallar det 
för dämpar-service? När man byter mo-
torolja på sin bil kallas det knappast för 
motorrenovering, eller? Om stötdäm-
paren är sliten kan man behöva byta 
samtliga tätningar, tätningshuvudet och 
alla teflonband och det kan man kanske 
kalla för en renovering? Det kan då bli 
riktigt dyrt och farligt nära vad en helt ny 
dämpare kostar eller till och med dyrare! 
Våra stötdämpare har nu reparerats och 
försetts med ny olja men alla delar som 
inte var för slitna har behållits, de är 
därför inte ”renoverade” utan bara repa-
rerade samt servade! Detta eftersom vi 
ville ha koll på totalkostnaden och att en 
skoter renoverad till utställningsskick är 
exakt det, en utställningsskoter! Vi ska 
köra med våra och har därför valt en nivå 
på arbetet som vi tycker är korrekt, funk-
tion framför bling-bling!    

Fjäderbenet nyservat och ihop monterat, nu ska den bara in i skotern igen

Dagens raggarknep, för att få bort en låsring som hela tiden vill återgå i sitt spår på 
vägen upp kan man först trycka den nedåt och sedan föra in ett bladmått och på så 
sätt förhindra att den åter hittar ståret på vägen upp.
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Här ser vi skillnaden mellan gammal dämparolja och färsk Öhlinsolja. Två av våra däm-
pare hade bara segt flytande slem i sig, nästan all olja hade flytt ut genom tätningshu-
vudet  så man kan undra hur den förra ägaren kunnat köra så länge med dem.

Våra SXR-dämpare var i uselt skick. Oljeläckage på utsidan och vattenfyllda samt ros-
tiga invändigt. Dessutom hade två av fyra krokiga kolvstänger.

Dämparkolven med shimsen. Detta är själva hemligheten som gör det möjligt att ha 
korrekt dämpkraft över hela hastighetsområdet.

Så här ser dämparna till Phazerframvagnen ut, lite slitet ytterrör men inom toleranserna för en veteranmaskin.

I ett av shimsen sitter det så kallade bleed-hålet. Detta styr dämpkraften i det lägsta 
hastighetsområdet och är den dämpning du känner när du gungar på skotern, När 
slaghastigheten ökar tar shimsen och slutligen dämparkolven över huvudansvaret för 
dämpningen.
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ALLT FÖR DIG OCH DIN SKOTER!

SNABB LEVERANS!
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VI HAR BÅDE NYA & BEGAGNADE MASKINER!
SNÖSKOTER/ATV - VERKSTAD - KLÄDER - TILLBEHÖR

Vi erbjuder även skoteruthyrning 
och guidade turer!

( Vi har nu bytt namn från ”Ski-doo och Lynxhallen i Idre” till ”Idreskoter & motor AB” )



JÄMTKROGEN DEN 16/11, KL 10.00 - 15.00 

Skoterforum i 
Bräcke 
Sveriges Sn škoter ǩares Centralorganisation, SSCO, har valt att l ǧga řets skoterforum i Br čke. 

Vi h ľler till p  ̌J m̌tkrogen. 

Program 

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

I konferenslokalen avhandlas allehanda intressanta skoterfr ǧor som, betalleder, f řarbevis, regler och 
best m̌melser m.m. 

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

Fri entr .̌ 

Välkomna! 

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

 
SSCO-V řnar skoter ǩarna. 
 
SSCO-F řsvarar skoter ǩning. 
 
SSCO-G ř din r št h řd. 
 
SSCO-F ř din skull. 
 

JÄMTKROGEN DEN 16/11, KL 10.00 - 15.00 

Skoterforum i 
Bräcke 
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Fr ň 10.00 visas řets nyheter fr ň de flesta skoterfabrikat. Detta sker naturligtvis utomhus.          
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SSCO-G ř din r št h řd. 
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WHY CKMP?

 •  Vi kan erbjuda dig ett paket med  

    4-5 dagars körning

 •  Vi guidar dig i vårt 700 km
2 stora  

    område

 • 
 Vi tar emot grupper upp till 12  

    personer

 •  Exklusivt och unikt boende med  

    allt i samma hus. Garage, bar,  

    butik, matsal och sovrum

www.carlkuster.com

KO L L A  I N  VÅ R  W E B B U T I K

puh 050 5411231



När man är intresserad av lek-
fordon finns det två fundamen-
talt olika sätt att förhålla sig till 

dessa. En variant är att följa med tiden 
och därmed uppdatera materialet med 
ett eller maximalt ett par års intervaller. 
På detta sätt säkerställer man att maski-
nen alltid är fräsch och på köpet så får 
man tillgång till den senaste tekniken. 
En annan metod är att helt enkelt köpa 
något som passar en själv och sedan 
behålla den så länge det går, vad som är 
det bästa alternativet är upp till var och 
en att bestämma. Några av mina fordon 
är av den typen som man i Nordamerika 
kallar för en ”keeper” och en av dessa är 
min gamla brutalskoter som införskaffa-
des för 15 år sedan. Den har under alla 
år fungerat exakt så som jag önskat men 
givetvis har en del underhåll samt repa-
rationer behövts. Ett litet ”glädjeämne” 
hos denna släde är dess stora aptit på 
drivmattor och jag har under åren och 
runt 1200 mil avverkat hela 5 mattor och 
lustigt nog ska nummer 6 nu monteras. 
Jag får trösta mig med att jag endast 
bytt 4 drivremmar och att den som sit-

ter där är i nyskick efter ca 500 mil, den 
tar alltså betydligt fler mattor än remmar.  
Jag har under resans gång lärt mig lite 
om hur min skoter fungerar med olika 
typer av mattor och vet därför vilken typ 
som passar mig och vilka som passar 
mindre bra. 

Originalmattan, den mjuka 
Maverick 2,25”
När min skoter var ny hade den för sin 
tid en nästan grotesk matta med dimen-
sionerna 162 x 16 x 2,25”. Delningen var 
dessutom 3” vilket då var modernt och 
bra, snön kom in lättare i mönstret och 
mattan hade lägre vikt med det längre 
avståndet jämfört med den traditionella 
delningen på 2,52”. Skotern jag köpte 
var demokörd när jag fick den och mat-
tan märkligt misshandlad på bara 60 
mil så jag förhandlade till mig en ny av 
samma typ som monterades omgående. 
Tyvärr var jag inte helt nöjd med detta 
drivband då den hade på tok för mjuka 
kammar för att ge bra fäste till min tur-
botrimmade 300 hästars motor.  I vissa 
lägen när man skulle smyga upp på 

skarsnö fungerade den riktigt bra men i 
alla andra snöförhållanden saknade man 
grepp. Tyvärr dödade jag min nymonte-
rade matta ganska omgående när jag 
gasade över ett par stenblock som låg 
gömda i snön och en till Maverick fick 
ta dess plats. Men eftersom jag inte var 
riktigt nöjd började jag leta efter en ny 
typ av matta.

Challenger Extreme 2,5”, 
jösses vilken skillnad.
Under mina besök i Kanada och USA 
märkte jag att de flesta turboskotrar 
körde med den nya varianten av Camo-
plastmattan som hette Challenger Ex-
treme. Jag hade haft den ursprungliga 
Challengermattan på två av mina tidiga 
Polaris RMK och såg dessa som betyd-
ligt bättre än de band som då var origi-
nalmonterade.

Jag beställde därför en Extreme med 
nummer 9944M som hade rätt mått till 
min maskin och var troligtvis en av de 
första i Sverige som importerade denna 
då den inte fanns i sortimentet hos ge-
neralagenten vid den här tiden. Hur 

Mattbytet
Av: Affe 

nöjd jag blev med mattan är efter den 
första åkturen är svårt att beskriva. Tur-
bomotorn fick äntligen göra rätt för sig 
och den adrenalinrush man fick när ga-
sen trycktes mot styret var obeskrivlig! 
Hållbarheten var dessutom överlägen 
originalet och om inte ett förargligt ha-
veri lett till att denna matta spjutades av 
boggiskenan skulle jag nog kört väldigt 
långt med den. Nu ledde en borttappad 
nosplast till skenan och frånvaron av 
anti-stab-hjul till att ytterligare en matta 
köptes och nu var det en ännu längre 
som gällde.

Challenger 174 x 16 x2,5”, 
en gång den värsta matta 
som då tillverkades 
Om 162” var bra så måste 174” vara 
bättre, eller? Jag köpte ett par nya Ice-
age skenor med tillhörande 9” vändhjul 
och monterade Camoplast nya mons-
termatta till den kommande säsongen 
och redan första turerna undrade jag 
om detta var en bra ombyggnad eller 
inte. De raka boggiskenorna kombinerat 
med den ökade mattlängden gjorde att 
min relativt smidiga skoter nu inte alls 
ville svänga när man körde led och i pu-
dersnön fick man jobba mer än någonsin 
för att komma dit man önskade. Givetvis 
var den fullständigt grym i riktigt djup 
snö när man startade från stillastående  
men tyvärr inte riktigt lika underhållande i 
hög fart. Jag kunde nämligen inte trycka 
upp den på rullen lika lätt när det gick 
riktigt fort och om jag lyckades kändes 
det som att jag stod på en stege, mar-
ken låg nu allt för långt ner. Men att byg-
ga om skotern till originallängd var inte 
aktuellt då allt för mycket pengar redan 
satsats och jag gav mig den på att lära 
mig tycka om maskinen i sin nya form. 
Lyckligtvis löste sig allt under en lössnö-
tur i Gällivare då jag återigen lyckades 
hitta ett par stenblock som mina vänner 
missade. 

Förklaringen till att min maskin grä-
ver sig djupast i pudret och därmed 
fungerar som minröjare ligger i att den 
är överlägset starkast och skottar snö 
som bara den. Samtidigt kanske den 
är lite tyngre och dess förare, tja, han 
är definitivt inte lättast! Mina Ice-age-
skenor var bara skrot efter smällen och 
flera stavar var av på mattan så det var 
bara att än en gång beställa nya prylar. 
Nu blev det originalboggi och favoriten 
Challenger Extreme 162” som monte-
rades. Efteråt kändes det underbart att 
”få tillbaka” den gamla skotern igen som 
var så mycket smidigare och roligare i 
detta utförande. Nu gällde det bara att 
inte dundra i något riktigt hårt, och med 
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denna matta så borde jag klara mig från 
att byta under många år framåt.

Nya Challenger 9176M, 
en förbättrad version av 
Extreme
Jag har nu kört i 5 säsonger och runt 
500 mil med min älskade 9944M och 
den har verkligen visat sig ha god slit-
styrka. Ett par mindre marksyningar har 
dock lett till att några kammar är borta 
och det är lite irriterande när man kör led 
eftersom mattan vibrerar något. Fästet i 
snön är kanske något sämre men inte 
så dåligt att jag märker det. Som alltid 
förr gör ett lätt tryck på gasen att sko-
tern skenar och ger man fullt står den 

rätt upp. Jag har faktiskt lite svårt att 
förstå hur basen hos drivbandet klarar 
av denna effekt och det utan att på nå-
got sätt uppvisa förslitningsskador. Hur 
kan korden och stavarna hålla för sådan 
misshandel? Fullständigt obegripligt! Att 
jag saknar några kammar är alltså ingen 
större katastrof men det verkar ändå 
vara dags att byta ut den eftersom jag 
vill att min skoter ska vara i så bra skick 
som möjligt. En annan sak började oroa 
mig lite och det var tillgången till mattor 
med min dimension. 3”-delning är inte så 
vanligt numera och jag vill dessutom ha 
16” bredd vilket är en kombination som 
ingen skoter nu har. Med alla dessa fun-
deringar i bakhuvudet bestämde jag mig 

för att beställa en 9176M hos skoterde-
len.se. Detta är en förbättrad version 
som dels väger hela 3kg mindre men är 
dessutom ännu stadigare och skottar på 
lite mer. Hur vet jag det? Min kompis har 
haft en sådan på sin turbomaskin ett par 
år nu och saknar inte en kam! Så nu ska 
jag bara montera och sedan se till att 
inte leta upp några stenbumlingar under 
snön så har jag en problemfri värstings-
koter i 5-10 år till. Sen är det nog dags 
för ytterligare en ny matta och då kanske 
jag till och med byter rem, vem vet?

Boggin har just ”spjutat” min nästan nya Challenger Extreme. När den främre plasts-
koningen lossnar från skenan finns det inget som stoppar den från att hitta ett av hålen 
i mattan och då händer detta. Det är därför man ska ha ”anti-stab” hjul! Det var trista 
fyra mil som jag fick försiktigt köra tillbaka från Saxnäs efter lederna i 10-20km/h.

Min matta saknar ett par kammar, ingen katastrof och definitivt något man får räkna 
med efter 500mil med 300hk!

Detta är min nya matta som heter Camso 9176M, bättre på allt än min gamla 9944M 
som gjordes när tillverkaren fortfarande hette Camoplast.

 Runt mina nya ice-age skenor och 9” vändhjul monterades en 174 x 16 x2,5” matta 
och nu hade jag för första gången lyckats bygga om min skoter så att den blev lite 
tråkigare att köra. För mig passar 162” samt originalboggin bättre.

Kollade även till min gamla drivrem som har jobbat på i ca 500mil, ser ut att fungera ett tag till.

Så kan det gå om man tar det för lugnt 
över en plogvall med kramsnö. Så trots 
300hk och en Challenger Extreme-mat-
ta kan man köra fast, om man är nog 
klantig!
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Vår Phazer II har fått genomgå en 
mildare renovering denna vinter i 
form av renoverade stötdämpare, 

genomgången motor och en ommålning. 
Resultatet blev överraskande bra men vi 
saknade det där lilla sista. I vanlig ord-
ning var inte dynan helt okej utan hade 
lite skavanker här och var. En original-
klädsel gick inte att uppbringa vilket i 
slutändan skulle betyda en omklädning 
vilket i sin tur skulle betyda att vår dyna 
inte längre skulle prydas av Yamaha-text 
på rätt ställe. Bara tanken på detta får 
ju en sann Yamaha-entusiast att brista 
ut i gråt och detta vill vi ju inte utsätta 
vare sig dig eller mig för. Efter ett samtal 
med Micke på Hanngrens Sadelmakeri 
i Sundsvall så fi ck vi rådet att vi skulle 
skicka dit dynan för att han skulle ta sig 
en titt på den och utvärdera vad som 
skulle behövas bytas ut innan den blev 
funktionell och snygg igen. Sagt och 
gjort, dynan skickades iväg och en oku-
lärbesiktning gjordes innan den plocka-
des isär för vidare inspektion. 

Som ny
Isärtagandet av dynan avslöjade fl er 
brister än vi hoppats på då både stopp-
ning och botten behövdes bytas ut el-
ler repareras. Vi gav Micke fria händer 
och den mögliga plywoodbotten byttes 
ut mot en ny samtidigt som själva skum-
gummit eller stoppningen reparerades. 
Den slitna sittytan byttes ut mot ny svart 
vinyl som i sin tur matchade de gamla 
svarta vinylsidorna med vit Yamahalogga 
utmärkt. En ”ny” klädsel syddes ihop 
med både nya och gamla delar vilket i 
sin tur resulterade i en dyna som i det 
närmaste kan beskrivas som ny. 

Mera projekt
Resultatet matchar helt klart den övriga 
renoveringen och vi har nu en Phazer II  
från 1991 som både ser i det närmaste 
ny ut samtidigt som den fungerar klan-

derfritt. Dynan är tät och eventuell väta 
i kalsongerna kommer numera inifrån 
eftersom vi också trimmat denna best så 
att den ger ifrån sig närmare 65 hästar 
vilket vi tycker är precis lagom. Vill du se 
hela reportaget om denna maskin så ska 
du skaffa en prenumeration genom att 
gå in på www.snowrider.se och därmed 
få ett login på SnowRider TV Play för att 
se detta i rörlig form. Vi fortsätter med 
våra projekt och återkommer säkerligen 
med nya nästa säsong. 

Lite priser inkl. moms 
på denna dyna.

Ny botten 800 kr
Rep stoppning 500 kr

Byte två fält + div små reparatio-
ner 2000 kr

 
Mera information angående detta samt 
kontaktuppgifter på www.hanngrens.nu

Klä om dynan
Vad gör man när man blir blöt i baken? Om 
orsaken kommer utifrån i form av en trasig 
snöskoterdyna så är det dags att ringa 
Hanngrens Sadelmakeri för en reparation.  
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Arctic Cat har genom åren gjort 
sig känd för massor av saker. De 
har antingen varit värst, vildast 

eller för den del lite underliga och oor-
todoxa. Det som då förvånar är att den 
befintliga Arctic Cat 800-tvinnen inte på 
något sätt är värst på pappret, utan kon-
stigt nog tvärtom svagast i klassen. Hur 
har det kunnat bli så här med Thunder 
Cat 1000 och F7 i färskt minne? Detta 
svaghetsfaktum har dock vare sig gjort 
Arctic Cats 800 maskiner sämre eller 
långsammare. Snarare tvärtom. Hur 
detta går ihop vete fan, men en sak är 
säker och det är att trots att Arctic Cats 
800-kubikare saknar dryga 20 hästkraf-
ter mot konkurrenterna så märks det 
inte rent prestandamässigt. Då kan man 
ju direkt ställa sig frågan. Hur bra går 
en Arctic som har lika många hästkrafter 
som de starkare konkurrenterna?  Just 
denna fråga ställde sig troligen Christer 

Höglund från Lima som med en dåres 
envishet köpt en ny Arctic Cat varje år 
ett bra tag nu men hoppade över detta i 
höstas istället för att lägga pengarna på 
en rejäl uppdatering av hans befintliga 
2020-maskin. Senast i raden av Arcticar 
är hans 154” Hardcore Alpha One som 
fått sig en omgång av eftermarknads-
sleven och därmed en hel del fräna 
prylar. 

Christer Höglund som verkar vara en 
kille som inte gillar det där med att köra 
original vad det gäller motorn samtidigt 
som han gillar Arctic Cat. Eller så är det 
som så att han verkligen gillar Arctic Cat 
och helt enkelt vill ha lite mer att köra 
med. Vi tror på det senare vilket i sin tur 
förklarar varför han gått såpass långt 
som han gjort nu med sin nuvarande 
maskin. Christer som är en långvarig 
kund på BC-Marin i Västerås då det 
gäller att inhandla Arcticar är som sagt 

inte helt främmande för det där med att 
bygga om sin maskin. En bra och rolig 
egenskap eftersom vi då exempelvis har 
någonting att skriva om så att du har nå-
gonting att läsa.

Vad är det då Christer har gjort med 
sin maskin som är så speciellt då? 

Bygget
Då Christer har lite känningar hos Emil 
på Berga Speedshop i Uppsala så föll 
det sig naturligt att han följde deras råd 
och helt enkelt handlade upp sig på de 
rätta delarna för att helt enkelt få lite mer 
smäll i puffran.

Valet föll på ett Stage II kit från SSI vil-
ket i praktiken betyder andra toppar med 
omarbetade förbränningsrum som bland 
annat ger mer kompression, Boyesen 
Reeds, senaste Jawspipan pipa med 
original slutburk, PC5 som är mappad 
att leverera lite mer soppa vid rätt tillfälle 

Bra Bättre Hardcore
Att trimma en Arctic Cat 800 kan kanske behövas på pappret. Men behövs det i verkligheten?

och en +3 graders tändkil. Dessa mo-
difieringar gör att Christer också bjuder 
motorn på 20% iblandad 100 LL i sop-
pan för att den ska överleva och palla 
den högre kompressionen och mer giv-
milda tändningen som motorn numera 
har. Det är alltså nu mer oktan kommer 
in i bilden. Oktan ger alltså motorn chan-
sen att överleva de vassare inställning-
arna och förutsättningarna. Oktanstinn 
soppa  ger ju ingen effektökning i sig 
som många inbillar sig. Oktan är alltså 
ett nödvändigt ont och inget mer. 

Christer
-Jag har haft ett helt gäng nya Arcticar 
och gillar tillförlitligheten eftersom de 
aldrig går sönder. Jag menar verkligen 
det då jag aldrig varit med om ett haveri 
om man bortser från ett tändstift som jag 
släckte en gång. Jag har faktiskt aldrig 
ens kört sönder en rem skrattar Chris-
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ter. Nu går den här maskinen som en 
klocka och efter lite justeringar hos Emil 
på Berga Speedshop så känns verkli-
gen effektökningen. 

Med prylarna som sitter på så gav 
motorn faktisk 12 hästar + vilket är 
kännbart. Naturligtvis behöll jag original 
ljuddämpare vilket faktiskt är en förut-
sättning för att kunna köra överallt utan 
gnäll. Till den här säsongen sitter också 
en Skinzdyna och tank på plats vilket gör 
maskinen nättare och känns smidigare. 

Motorn går klockrent och jag kör både 
hårt och mycket. Jag tar inga risker utan 
bjuder motorn på 20% iblandad 100 LL 
för att hålla liv i den då vi kör ganska 
mycket förtändning och kompression, 
avslutar Christer.

Vad som komma skall
Om inte Arctic Cat presenterar någon-
ting extraordinärt så finns det en stor 
chans att Christer bygger vidare på 
sin befintliga maskin och går all in på 
motorn. Ett 900 cc kit från SSI hägrar 
samtidigt som han tittat lite på ett belt-
drive kit i samma veva. Just det där med 
att modifiera lockar många och så länge 
man gör det rätt med rätt folk bakom sig 
så är det ju okej. Det kanske är dags för 
oss att besöka den där Emil på Berga 
Speedshop. Lima/Malungsgrabben 
Christer lär du troligen möta i Sälen-
fjällen med omnejd då han inte är och 
jobbar som medicinsk gastekniker lite 
här och var. Det kan vara Christer som 
dragit ledningarna till lustgasen i väggen 
på närmaste förlossningsavdelning, vem 
vet. Hörde jag lustgas? Kan det finnas 
möjlighet att det dragits ledningar på 
denna HardCore? Har det gjorts detta 
så är det säkert Christer som dragit 
dom, mer än så kan vi inte spekulera 
i. Vi återkommer gärna med vidareut-
vecklingen av denna maskin och väntar 
med spänning. Kanske en inbjudan från 
Berga Speedshop också kan dyka upp 
framledes. Vi sätter oss och väntar på 
den också när vi ändå är på gång.

Christer Höglund har modifierat sin 154” 2020 Alpha One Hardcore där det behövs 
och än så länge har framvagnen lämnats orörd. Om han kommer att fortsätta att  byg-
ga på den här maskinen eller köpa en ny får framtiden utvisa. Som det är nu är han i 
alla fall extremt nöjd med både prestanda och tillförlitlighet. 

Här sitter det nya bussningar. 

Storleksskillnad på reeds. 

Såklart sitter det också här ett variatorkit. 
Kolla med Berga Speedshop vilket! 

Numera får denna maskin luft från ett sv-
alare ställe istället för uppvärmd luft. 
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Ett komplett Stage II kit från SSI. Snart 
även ett par 900 cc cylindrar? 

Alla gillar fetare och stabilare fotsteg. 

Här kollas squishmåtttet med en bit tenn. Högre kompression möts med lite iblandad 
100 LL soppa för att hålla liv i motorn. 

Det ingår lösa förbränningsrum i SSI-
kittet. 

Bak hittar vi en nerkapad originalstänka. Här har Christer skapat lite mer utrymme för foten eftersom fotholken blir lite lägre 
när man byter fotstegen som flyttas upp ett par centimeter. 

Mindre roterande massa i form av en lät-
tare bromsskiva. 

Snyggt och vasst. Original ljuddämpare 
sitter såklart på plats. 

12 hk plus i bromsbänken hos Berga 
Speedshop. Vill du veta mer om receptet 
och kostnaden kontaktar du dem. 

Blankt och snyggt. I alla fall nu när pry-
larna är nya. 
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Tagga dina foton med #snowridermagazine för 
chans till publicering i våra medier.

Gör som 28407skoteråkare. 
Följ oss på:

Gör som  21647 skoteråkare. 
Följ oss på:

Nästa nummer av 
Snowrider i

 Butik Oktober 2021



YAMAHA STORE SÄLEN

Vi ses på fjället!

www.leonarden.se - 0280-260 65 

Skoteruthyrning

Yamaha Store

Skotersafari

Verkstad
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The #1 all inclusive snowmobile camp in Dalarna
Bring your own sled or rent at the camp

Apartments, snowmobiles, restaurant & bar!

@storboadventurecampwww.storboadventurecamp.se
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Strandvägen 42, Järpen - Tel.0647 - 61 11 90      
www.motorcityab.se

motorcityab

Ni hittar oss även på
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Kontakta oss
för mer information

Vi verkar för att  
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Tre dagars förberedelser
Nu tog Henrik Mases och Ma-
sessnowcross i samverkan med 

Mora Motorklubb över. Beslutet togs på 
tisdagen samma vecka som tävlingen 
skulle körts i Bruksvallarna. Så det blev 
att jobba dygnet runt för att få ihop allt 
till tävlingshelgen. Med en grym uppslut-
ning runtomkring från näringslivet och  
en massa volontärer, så gick det att ge-
nomföra tävlingen trots bara tre dagars 
förberedelser. På grund av rådande res-
triktioner kring Covid-19 var tävlingen 
publikfri, men Svemoplay sände på nätet 
så intresserade kunde hänga med. Det 
var tillåtet med max två stycken mekani-
ker/medhjälpare per tävlingsförare. Inn-
an man kunde tacka ja fick man snabbt 
söka tillstånd av Myndigheter som poli-
sen, sjukvården och kommunen.

Guldhjälmen största klassen
100-talet åkare kom till start i SM och 
Sverigecupen. Det kördes också Guld-
hjälmen som är klassen för de allra 
minsta åkarna, den yngste deltagaren 
var Elvira Åkerström-Björklund 3,5 år. 
Man hade fått ihop en 1,2 kilometer 
lång SM-bana som bjöd på bra racing 
hela helgen. Efter några nätter med mi-
nimalt med sömn kunde tävlingsledare 
Henrik Mases pusta ut efter en lyckad 
tävlingshelg. Sjukt imponerande att fixa 
och få ihop en sådan här tävlingshelg 
med så kort varsel. Efter två SM-deltäv-
lingar leder Petter Nårsa i Open, Gustav 
Sahlsten i Stock och Marica Renheim i 
Damklassen. På grund av den rådande 
situationen i Västerbotten med Covid-19 
smittspridning, så fick man lov att ställa 
in deltävling 3 och 4. Återigen tog Orsa 
över och tog hand om den tävlingen ock-
så, den här gången hade man lite mera 
tid för förberedelser.

SM i skotercross flyttades till Orsa Tallhed
Med mycket kort varsel flyttades SM och Sverigecuppremiären i skotercross till Orsa Tallhed. Det 
var meningen att det skulle köras två SM-deltävlingar i Bruksvallarna i Härjedalen, arrangerat av 
Team Walles. Men de fick lov att ställa in på grund av ihållande kyla. Enligt prognosen skulle det 
bli 25 minus på tävlingsbanan.

Foto: Hasse Larsson Actionfoto

Starten går i Stock-klassen.

Oskar Englund från Njurunda 
MK laddar på, tog en fjärde- och 
femteplats i Open.
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Pontus Lundström laddar på i Open-klassen.

 Hilda Arnesson strax före Wilma Jonsson.

 Ingen kunde slå Petter Nårsa i Orsa som körde hem båda SM-deltävlingarna i Open.

John Stenberg tar starten i Open, på rakan efter kurvan går Petter Nårsa om.

63

62-65.indd   63 2021-03-01   12:11



Gustav Sahlsten hade en bra helg i Orsa, körde hem båda SM-deltävlingarna i Stock.  Alexander Forsberg på en Polaris körandes för Team Motorhuset.

Trots flera års frånvaro från skotercrossen var det ingen som kunde rå på Marica Ren-
heim som vann båda deltävlingarna i Orsa.

Den yngste deltagaren i minsta klassen Guldhjälmen var Elvira Åkerström-Björklund 
3,5 år.

Oscar Nikula vann i Ungdom 14-16. Det kördes också Guldhjälmen i Orsa som är klassen för de allra minsta åkarna.

Melvin Domnérus kämpar om positionerna med Vidar Noreén Berg i Ungdom 14-16. Niklas Vanhatalo från Finland i Ungdom 12-14.
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Resultat
Deltävling 1
Open
1 Petter Nårsa
2 John Stenberg
3 Axel Johansson

Stock
1 Gustav Sahlsten
2 Edvin Hamberg
3 Joel Nordholm

Dam
1 Marica Renheim
2 Jenny Lundström
3 Thea Arnesson

Deltävling 2
Open
1 Petter Nårsa
2 Lukas Johansson
3 Marcus Ogemar-Hellgren

Stock
1 Gustav Sahlsten
2 Mille Andersson
3 Pontus Lundström

Dam
1 Marica Renheim
2 Jenny Lundström
3 Thea Arnesson

John Stenberg körde till sig en andra-
plats i deltävling 1 i Open.

Henrik Mases och gänget hade några bråda dagar att få till allt.

Elvira Lindh startar dagen med att värma 
upp på cykel.

 På grund av rådande restriktioner kring Covid-19 var tävlingen publik-
fri, men Svemoplay sände på nätet så intresserade kunde hänga med.

Hampus Höglund på en Yamaha i Ungdom 12-14.
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www.ockelbo-collection.se
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Nostalgi  &

Vindrutor, Dekaler

Finns rutor till aktiv:  

med mera
Alaska, Karibou 

Souvenier

med mera

Vi säljer, installerar och servar all 
utrustning för verkstäder:

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

23.500:-

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

RPM Service AB 
Vi utrustar bilverkstäder  
med all tung utrustning

Vi samarbetar med  
RAVAGLIOLI, FILCAR & AIRCENTER

RPM Service AB
Dalhemsvägen 42, 141 46  Huddinge

08-711 18 90, www.rpmservice.se

DÄCKOMLÄGGARE 

För mer information, besök 
www.ravaglioli.it

59.900:-

SUPER SINGLE

PAKETPRIS74 500:- 

Vi säljer, installerar och servar all 
utrustning för verkstäder:

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

23.500:-

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

RPM Service AB 
Vi utrustar bilverkstäder  
med all tung utrustning

Vi samarbetar med  
RAVAGLIOLI, FILCAR & AIRCENTER

RPM Service AB
Dalhemsvägen 42, 141 46  Huddinge

08-711 18 90, www.rpmservice.se

DÄCKOMLÄGGARE 

För mer information, besök 
www.ravaglioli.it

59.900:-

SUPER SINGLE

PAKETPRIS74 500:- 

www.yngvessonsmaskin.se

Vi ligger på Europas 

STÖRSTA reservdelslager!

Butik/ Reservdelar:0951 - 773 45

Varje fredag

B R Ö D E R N A

0684-294 50
motorfritid.com



Komplett verkstad för alla ändamål!

Stort lager på 
utbytescylindrar 

och vevaxlar

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.

Certifierad återförsäljare
och verkstad

HITTA DIN NYA
MY2021
HOS OSS!

Stort utbud
med snabba leveranser

Välkommen in till oss!

TILLBEHÖR & VERKSTAD

ATV
SKOTER

0640-45117  ytterockeproduction.com

Ta FÖRARBEVIS FÖR SNÖSKOTER  med:

Se alla vårens kursdatum på snowrider.se

MORA/ORSA & LOFSDALEN

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

Dessutom lär du dig en massa nyttigheter som både 
har med säkerhet och många andra praktiska as-
pekter att göra.

Och du - våra kurser är kända för att vara riktigt sko-
jiga också. Anmäl dig bums innan platserna tar slut!



PROGRESSION

helmet

HITTA DIN NÄRMASTE ÅTERFÖRSÄLJARE:
ride509.com/dealer-locator

@ride509 @509inc

www.ride509.com

Skoterdelen - Fuel i Hemavan - Bilhuset i Piteå  
Fritidsimport - Modshop Hans Eriksson i Frövi
XYZ Maskin - Sollefteå Service Center - Powersport 
Center - MJM Powersports - FXT Motor - Mera Fritid 
Motorcity i Järpen - M Performance - TT-Trading
Lindroths Motorcenter - Hällgrens Motor - Inlandets 
Maskin - Strandbergets Motor & Fritid - Stenmarks 
Maskin - Abris Sjö & Snö - Luva Motor & Fritid
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