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Vi har köpt ett hotell
Kungshaga Hotell ligger mitt i Dalarnas bästa utsikt och lite sådär magiskt bra bredvid E45:an mellan Mora och Orsa. Efter ha sett och
suktat efter detta hotell från vår sommarstuga vid Orsasjöns strand i några år lyckades vi till slut att få till det så att vi helt plötsligt stod där
som ägare av detta extremt fina hotell i slutet av 2020. Ett år som många av oss kommer att minnas med en rysning då Coronan härjat fritt
ett bra tag nu och det där med att köpa ett hotell mitt i denna epidemi kan få vem som helst av er att ta sig för pannan. Men ingen minns en
fegis, man kan inte bromsa sig förbi en uppförsbacke, man behöver inte vara modig om man inte är rädd och så vidare. Vi såg chansen att
förverkliga en dröm och såklart ska Hotell Kungshaga bli navet i vårt företagande på alla upptänkliga sätt. SnowRiders redaktion kommer
att flyttas till lokalerna som också förutom själva hotellverksamheten också kommer att inhysa våra förarbevisutbildningar med allt vad det
innebär. Här finns allt man söker hos ett litet trevligt 25-rumshotell och storleken gör detta hotell det perfekta eventhotellet för oss och för er.
Lita på att det kommer att hända grejer framöver. Det är bara att hålla i sig.
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Mil

Skoterns dag avklarades med bravur. En hektisk Skoternsdaghelg med en lördag som i det närmaste i vanliga fall kan beskrivas som undantagstillstånd byttes ut mot en ”Skoternsdag Vecka” med gott resultat. Visst invaderades min hemstad Mora av nyktra och onyktra skoteråkare
på lördagen, men inte alls på samma galna sätt som vanligt. Det är svårt att förklara för någon utomstående hur just Skoternsdag i vanliga
fall avhandlas i Mora. Jag kan utan tvekan säga att hela stan invaderas av folk från både norr, men framför allt söderifrån. Det känns som att
Mora som har alla snöskotermärken representerade i byn är den sista riktiga södra utposten där snön allt som oftast ligger tjock på vintern.
Av någon outgrundlig anledning dras alla till denna förhållandevis lilla by detta datum och väl här börnar man slut på det sista bakdäcken har
att bjuda på innan vinter kommer. Limousiner, epatraktorer, raggarbilar alla slags dieselfordon, pickuper och inhyrda bussar beblandar sig
med snöskoterfamiljer, gubbar, kärringar och annat löst folk denna dag. Ordet folkfest har aldrig varit mer lämpat att använda och jag vet att
just skoterns dag är den dagen då skoterhandlarna säljer mest prylar på en och samma dag, under hela året.
Det var som sagt lugnare detta år och det ska bli riktigt intressant hur skoterförsäljningen kommer att se ut den här säsongen. Är förra årets
jättetapp då det gäller nyförsäljningen bara början och kommer den nedåtgående trenden fortsätta i en uppblåst och dopad marknad? Eller
hämtade bara skoterköparen andan förra året för att till detta år ladda om och återigen signa upp sig på ett nytt avbetalningskontrakt för att
ta del av årets nya djärva klistermärken. Kan förra årets nedgång bero endast på Coronan? Eller är det brist på nyheter? Nuförtiden räcker
det med att korta av ett chassie, sätta på mindre cylindrar på en befintlig motor och därmed kalla den ny, smalna av eller bredda en framvagn
och välja en viss matta för att kunna presentera en ny modell eller på något annat sätt återvända och recykla någonting gammalt. Det enda
som skenat iväg då det gäller utvecklingen är faktiskt priserna som är uppe i närmare 200,000 kronor och faktiskt också mer än det vilket
är fascinerande. Det skvallrar lite om passionen hos köparen som är beredd att betala vad som helst för att få en ny maskin på gården. Men
blir snöskotern bättre av nya klistermärken? Svaret är ju såklart nej och ska sanningen fram så har det inte hänt speciellt mycket på snöskoterfronten de senaste 5-6 åren och hur pass mycket sämre är egentligen en tio år gammal snöskoter vid en jämförelse mot dagens. Kanske
dags för ett test då det gäller denna fråga. När vi ändå kanske kommer att pyssla med sådan arkeologi kan det ju vara läge att återigen kolla
hur en Arctic Cat F7 från 2004 tar sig mot en ny ledmaskin. Sist vi kollade för några år sedan var F7:an fortfarande snabbast och jag tror
att årets klistermärken inte kommer att göra dagens snöskotrar snabbare än den gamla F7-missilen.

Lite förseningar
Vi har krånglat med en ny plattform vad det gäller prenumerationer, SnowRider TV Play, hemsida och
allt annat som hör den digitala världen till. Vi besitter inte kunskapen själv utan har fått hjälp av proffs
i ämnet som ska se till att allting ska fungera utan krångel. Det har blivit lite större och mer arbete
inblandat än vi kunnat ana och lanseringen av vår nya plattform har blivit senarelagd då den inte var
färdig att öppna till skoterns dag som planerat. Jag hoppas att alla har tålamodet och överseende med
detta och att den öppnat i och med att du läser detta eller inom kort.
Finska för nybörjare
En sak till. Såg att det arrangerades ”Finska för nybörjare” här i Mora och sitter på redaktionen lite
undrande om någon kommer att anmäla sig. Hur många svenskar utan koppling till Finland lär sig
finska varje år? Jag har hört att finska föräldrar bara pratar engelska med sina barn de 15 första åren
eftersom det nästan är omöjligt att lära sig detta språk. Bara en fundering bland många andra jag har.
Nog om detta. Hej hopp.

jömärkt

Chefredaktör Friström
4041
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Yamaha sidewinder
maptun by ferrita

REdo för 2020-

NYHET!

NYHET!

I samarbete med Ferrita har vi tagit
fram avgassystem speciellt anpassade
för våra motoroptimeringar. Låg vikt,
låg ljudnivå och med mottryck särskilt
avstämt för våra optimeringar som
möjliggör högre effektuttag än tidigare.

Från 2020 (modellår 2021) gjorde
Yamaha en rad ändringar på
Sidewinder som påverkar motorn. Vi
har därför tagit fram speciellt anpassad
mjukvara för Sidewinder 2020 och
framåt - med ännu högre prestanda!

Tuning program
Våra världsberömda motoroptimeringar till Yamaha Sidewinder! Få snabbt
35+ extra hästkrafter med MaptunerX och steg 1-mjukvara. Eller gå all-in
med steg 5 och bli snabbast i kompisgänget!
Alltid utvecklat i Sverige för nordiska förhållanden!
till och med 2019

från 2020 (modellår 2021)

215 hk
250 hk
260 hk
270 hk
302 hk

225 hk
250 hk
260 hk
270 hk
302 hk

I 187 nm
I 197 nm
I 200 nm
I 206 nm
I 240 nm

I 195 nm
I 222 nm
I 226 nm
I 241 nm
I 240 nm

SKI-DOO/LYNX 900 ACE TURBO
Slangar & dumpventil

MAp-SWITCH
NYHET!

NYHET!

Förstärkt insugsslang samt
intercoolerslang med uttag för
dumpventil. Förbättrar både
luftflöde, hållbarhet och utseende.
Tillgängliga separat eller som paket
med dumpventil och slangklämmor.
Finns i flera färger.

Minskar effekten i Standard-körläge
och genererar maximal effekt i
Performance-körläge. Detta är till nytta
när du använder lågoktanigt bränsle
eller vill ha bättre bränsleekonomi.
MAP-switch ingår nu i alla våra
motoroptimeringar till 900 Ace T.

Tuning program
Hög prestanda i kombination med oslagbar körbarhet! Med vår MaptunerXenhet kan du själv uppgradera mjukvaran i din Ski-doo på några minuter och
få över 40 hk extra (steg 1). Vill du ha ännu mer prestanda kompletterar du
med ett sportavgassystem (steg 2) och uppgraderade spridare (steg 3).
Alltid utvecklat i Sverige för nordiska förhållanden!
Steg 1
Steg 1+
Steg 2
Steg 3

195 hk
200 hk
205 hk
220 hk

I 180 nm
I 190 nm
I 198 nm
I 208 nm

Vi reserverar oss för eventuella prisändringar och feltryck.

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4
Steg 5
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@maptu

www.maptunpowersports.com | info@maptun.com | 019 23 70 30
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HardCore Alpha One 154” FOX QS3

Riot 8000 146” FOX QS3

M8000 Alpha One 154”

Riot X 8000 146” FOX QS3

arcticcat.se

Storbo Adventure Camp
Att åka iväg för att
tillsammans ta del av
en helhetsupplevelse
är det bästa man kan
göra.

A

tt i goda vänners lag umgås och
göra saker tillhör helt klart våra
favoritsysselsättningar. Eller hur?
När tiderna ser ut som dom gör just nu
och man gör bäst i att begränsa sitt umgänge. Vad passar då bättre än att helt
enkelt bege sig till Storbo Adventure
Camp utanför Idre i norra Dalarna?

Här har dom helhetslösningen för kickoffen eller företagsträffen då både utrustning och snöskotrar finns på plats.

Här kan du förutom att umgås i avskildhet med dina vänner också njuta av
god mat, schyst boende och framförallt
enorma vidder med fantastisk snöskoteråkning alldeles runt hörnet.
Här fixar dom utan att tveka en helhetslösning med både mat, dryck, boende och det du behöver för att åka snöskoter. Kanske du letar efter ett ställe att
ha företagets kickoff, teambuilding
eller varför inte kanske överraska
någon av dina kunder. Det känns som
att detta ställe kan vara något som är
värt att kolla upp. Visst har dom färdiga
grundprogram för alla slags grupper,
men man skräddarsyr också alla event
efter tycke och smak.
Storbo Adventure Camp är inhyst i en
renoverad ladugård från 1910 där det
numera finns fyra lägenheter med totalt
30 bäddar. Naturligtvis erbjuds helpension vilket häruppe också kan inkludera
snöskotrar och komplett utrustning om
så önskas. Just helhetslösningen vet jag
kan locka många av er eftersom man då
slipper agera spindeln i nätet vare sig
före eller efter en rolig helg. 200 mil med
schysta skoterleder och massor av friåkning finns i området vilket gör att ni inte
behöver låsa fast er vid någon speciell
slags körning.
Double CC Bar & Grill heter restaurangen och har du livlig fantasi kan du
nog lista ut vad som serveras här. Man
har också en lämplig ”mjödhall” som
också den kan avslöja vad som dricks
därinne. Tveka inte att kolla upp storboadventurecamp på både Facebook
och instagram eller varför inte på
www.storboadventurecamp.se.
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Double CC Bar & Grill ser till att den kulinariska upplevelsen matchar vyerna och skoteråkningen i omgivningarna.

200 mil med schysta skoterleder och massor av friåkning finns i området. Enkelt och nära med andra ord.

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

#KLIMLIFE

-

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

www.sledstore.se

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

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

1 999
-48%
Upp till

kr
1699:från

3 199kr

Pip-bromsning sanningens minut.
Att gå omkring och tro
saker är alltid trevligt.
Tills sanningen
kommer och highfivar
en, i ansiktet, med en
stol.

L

ockande annonser där massor av
hästkrafter utlovas är ju roligt. Annonser där man helt enkelt skruvar på lite saker och därmed har massor av extra effekt att tillgå. Effekt som
tillverkaren inte hade en aning om att
den fanns men som man nu på ett mirakulöst sätt har hittat. Tråkigt nog är det
där med gömda hästkrafter oftast inte
alls överensstämmande med sanningen
och det är inte bara en gång man tagit
sig för pannan och suckat högt när man
sett vissa lockande erbjudanden. Dessa
erbjudanden brukar oftast innehålla en
pipa med tillhörande ljuddämpare och i
värsta fall bara en ljuddämpare där man
vissa gånger erbjuds att välja hur mycket
effekt man vill ha vid en viss höjd eller
användningsområde. Visst, vissa pipor
har genom åren gett förvånansvärt stor
effektökning men det var 25 år sedan
då jag vet att många trecylindriga motorer försetts med en enkelpipa och som
verkligen vaknade till liv när varje cylinder fick en egen utan att behöva samsas
med varandra.
Men att en slutburk idag ska ge flera
hästkrafter och olika egenskaper känns
ytterst underligt utan att överreagera.

Eventuella konsekvenser
Allt eftersom tiden och utvecklingen gått
framåt så har tillverkarna lärt sig extremt
mycket och vi kan i mångt och mycket
tacka själva motorstyrningen för detta.
Jag pratar alltså om insprutning och
tändningssystemet som numera ser till
att dagens motorer alltid får rätt mängd
mat vid alla tillfällen och på ett säkert
sätt levererar de utlovade hästkrafterna
i olika temperaturer och andra förhållanden. Tillverkarna vill ju ha både hängslen
och livrem då det gäller motorns livslängd och tillförlitlighet. Man har såklart
lagt sig på en nivå där man har en viss
säkerhetsmarginal så att systemet klarar
av att kompensera för alla upptänkliga
scenarion som kan uppenbara sig när
man minst anar det. Oftast kompenserar systemet såpass bra att vi aldrig
10

Inte för att det hör med bromsningen att göra, men det står flera lådor med fabriksnya Apexmotorer hos MCX. Ett måste för den
som vill ligga steget före.

Vi kan väl säga att det blir en hel del skruvande dessa dygn vi tillbringar hos MCX.
Men så länge man gör det i goda vänners lag så blir det hela riktigt intressant och roligt.
Idag körde vi två olika maskiner i bänken, en 2019 års Patriot 850 med twinpipes och en 2020 med singelpipa. Med
varierande resultat.

Då det gäller att få fast avgasfjädrarna så finns det många bra verktyg för detta. Arctic har ett originalverktyg som är extra bra.
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märker att motorn är nära att detonera/
spika och därmed inne på farlig mark.
Allt eftersom man lärt sig var gränsen
går har man närmat sig den för att inte
tumma på prestandan. Varför skulle då
en eftermarknadsfirma kunna mer och
helt plötsligt utlova en massa extra hästkrafter som tillverkaren tydligen missat?
Ett motortillverkare har massor av erfarenhet och kunnande vad det gäller att
hålla liv i en högeffektsmotor men har
också en massa regler vad det gäller
utsläpp och buller som en eftermarknadsfirma slipper bry sig om. Eftermarknadsfirman eller det företag som säljer
dess tillbehör tar knappast heller ansvar
för eventuella motorhaverier som deras
prylar kan orsaka. Man tummar alltså
på den där säkerhetsmarginalen utan
att behöva svara för eventuella konsekvenser.
Förr om åren fegade fabrikanterna
mer än idag och säkerhetsmarginalen mellan för hög och säker effekt var
större. Nu har tillverkaren lämnat betydligt mindre på bordet åt eftermarknaden,
men hur mycket?
Detta tar vi reda på i och med denna
och flera andra bromsningar vi gjort under hösten. Idag så bromsar vi en Khaos
2020 som original denna dag gav 154
hästar i bromsbänken.

Big midrange
power gain

to

peak

Eftersom vi samma dag körde samma
Khaos i bromsbänken i vårt bensintest
visste vi om att den här maskinen denna
dag gav 154 hästar i bromsbänken. Mer
om detta bensintest på SnowRider TV
och i SnowRider nr 1 denna säsong.
En kall dag hade den säkert kunna ge
lite till, men detta är ointressant just nu
eftersom vi körde piporna samma dag,
på samma maskin. Vi började faktiskt
dagen med att köra den här maskinen i
trimmat skick bara för att plocka bort en
del i taget för att slutligen komma fram
till siffran 154 i standardskick. Därför
kommer du få reda på direkt vad en Khaos 2020 ger med en Bikeman Fat Azz
pipa, med y rör, Hushbox och tillhörande
mappning. Man utlovar mellan 9-10
hästkrafter på toppvarvet med en ”big
mid-range to peak horsepower gain”.
Med andra ord så ska hästkraftsantalet
hoppa upp rejält från mellanregistret
upp till toppvarvet där den ska ge cirka
10 hästar mer. Rent erfarenhetsmässigt
så ser jag detta som extremt bra och
nästan för bra för att vara sant. I vanlig
ordning så är det mesta som låter för
bra sällan med sanningen överensstämmande. Men vi är inte dom som är dom
12

och kallar någon för någonting utan låter
istället bromsbänken säga sitt.

Laborera mera
Vi vet sedan länge att en tvåtaktare är
lite kräsen vad det gäller motortemperaturen, ja eller alla temperaturer om
vi ska vara riktigt petiga. Därför är det
först och främst ganska viktigt att vi kör
dessa tester vid samma tillfälle så att
vädergudarna inte spelar siffrorna ett
spratt. Lufttryck och temperatur spelar
absolut en stor roll och även om bromsbänkens väderstation är duktig på att
kompensera för dessa förhållanden och
rent matematiskt räknar om effekten och
korrigerar den till en korrekt siffra så kan
det ibland skilja lite från dag till dag beroende på yttre omständigheter som just
vädret. Inte mycket, men ändå.
Men som vi sa. Vi kör alla relaterade
bromsningar inom några timmar så att
ingenting ska lämnas åt slumpen. Vi är
också väldigt noga med temperaturen
på motorn och vi ser alltid till att vi har
liknande förhållanden vid alla bromsningar. Samma gäller piptemperaturen
då vi alltid laborerar lite med den också
genom att täcka över pipan ibland för att
se om en varmare pipa ger mer effekt
och tvärtom. Vi tycker oss täcka upp alla
möjliga scenarion här tillsammans med
MCX för att resultatet ska bli korrekt.
Detta till trots skulle jag inte bli förvånad
om någon som saluför det vi testar i
bromsbänken påstår att vi ”bromsar fel”
för att på så vis fortfarande stå bakom
sin produkt. Just detta kan vi inte göra
någonting åt, men du kan vara helt säker
på att ingen av oss har någon dold agenda och på något sätt någonsin försöker
svartmåla någon genom att fabricera
eller förvanska det som bromsbänken
säger. Nog om detta. Nu kör vi.

10 extra hästar?
Vi vet som sagt att en Khaos 2020 ger
154 hästkrafter vid 8100 varv idag. Ingenting att orda om det eftersom vädret
är varmt. Vi är redo och köra efter sedvanlig varmkörning.
Efter tre pull i bänken med tillhörande
avsvalning så att vi hela tiden höll rätt
temperatur visar bänken sitt. Siffran blev
som vi misstänkte lite lägre än de utlovade 10 extra hästkrafterna vilket i sin tur
skulle betyda 164 hästar. Bänken säger
om vi valde den bästa körningen dryga
153 vid hästar vid 8200 varv. Med andra
ord drygt en hästkraft mindre än original vilket känns lite sådär och inte alls i
närheten av det som utlovas. Detta med
98 oktan i tanken som rekommenderat.
Man blir lite matt men samtidigt inte

Ja men se på fan om inte Hushboxen gav en hästkraft till att leka med samtidigt som
ljudet inte nämnvärt påverkas uppåt.

Det där med vikten är en rolig grej och har alltid varit en av anledningarna att byta pipa
och slutburk. Men är det verkligen aktuellt fortfarande? Kolla vikterna som vi kom fram
till och bilda dig en egen uppfattning.

Ja. Twinpipes är dubbelt så roligt och i detta fall lite för roligt eftersom ljudnivån kanske är lite hög. Vi är less på att vifta med pekpinnar huruvida man får och ska använda
högljudda eftermarknadsprodukter och kommer hädanefter lita att ni har koll på detta
och att ni tar ett bra och relevant beslut i denna fråga.

Tillsammans har Erik och Affe bromsat tusentals fordon i MCX bänk vilket gör det hela
tryggare och mycket seriöst.

Khaosfatazz3
Med en Fat-Azzpipa, Y-rör och en Hushbox samt omprogrammerad ECU
ganska precis 1 hästkraft mindre än original vilket känns lite sådär.

Khaos100%std98oktan2
Original ger en 2020 års Patriot 850 154 hästar den här dagen. Ta er lite tid och
kolla på de olika bromsningarna då det gäller effektleverans under olika varvtal
och inte bara toppeffekten. Intressant och roligt.
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förvånad eftersom Polaris satt ihop ett
bra motorpaket från första början.

Motivera investeringen
Lite konfunderade men inte förvånade
valde vi att plocka bort Y-röret och Fat
Azz pipan för att ersätta detta med originalgrejer, men behöll Hushbox-ljuddämparen som faktiskt låter extremt tyst,
men är något kilo lättare än original. Vi
bytte även ut ECU-boxen som var ommappad för Fat-Azz ändamålet mot en
ny original ECU, med senaste programvaran från Poaris. Utan att sången blev
annorlunda så körde vi återigen maskinen tre svängar för att komma fram till
siffran 155 hästkrafter vid 8100 varv.
Hushboxen bjuder alltså på en hästkraft extra, minus två kilo att släpa på
som grädde på moset. Man gör själv en
övervägning om denna investering kan
motiveras såklart. Du kan också ta dig
en funderare över huruvida du är sugen
på att köpa en Fat-Azzpipa med tillbehör
för att få lite mindre att köra med vilket
inte heller är att förakta i dessa stresssiga tider. Måste man ha så bråttom hela
tiden?

SLP Twin Outlaw pipes Slp
slutburk
Lite chockskadad efter bromsningen så
plockade vi fram en till Polaris 850 som
vi inte hade möjlighet att bromsa i standardskick. Vi får anta att denna maskin
också levererar 154 hästar eftersom vi
bromsade den vid samma tillfälle och
dag. Ta detta med en nypa salt eftersom
det kan skilja något lite mellan varje motor. Inte mycket, men ändå. Vi pratar om
1 hästkraft mer eller mindre så hetsa inte
upp dig i onödan. Den nya maskinen var
utrustad med SLP Twin Outlaw pipes
och en Slp slutburk och en ommappad
original ECU. Dubbelpipor är utan tvekan dubbelt så fränt som en enkelpipa,
det säger sig självt eftersom ljudet blir
dubbelt så fränt. Detta är sen gammalt
och behöver inte diskuteras. Sen gammalt är också att trippelpipor låter ännu
fränare och skulle du få höra en fyrcylindrig tvåtaktare så skulle du absolut hålla
med om att den låter fränast av dem alla.
Åter till bromsningen.
Den här maskinen är av 2019 års
modell och vi kan ta oss en funderare
om det skiljer någonting mellan en 2020
och 2019 års motor. Svaret är att det
gör ju det. Motorn designades ju om på
en rad punkter mellan 19/20 och senast
vi bromsade en 2019 års motor var det
kallt ute och då gav den 157 hästar. Vi
har ju inte bromsat en -19 samt -20 vid
samma tillfälle än, men nu när jag tänker
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efter så kanske det är dags för det. Det
är inte omöjligt att en 2019 ger någon
hästkraft mer i standardskick. Oavsett
så gäller det nu för dessa twinpipes
att leverera mer än en hästkraft mindre
än 154 hästar. Rent historiskt vet vi att
dubbla pipor verkar gilla ett högre varv
som i sig brukar ge högre effekt. Vi håller
tummarna och låter bromsbänken göra
sitt med en rad bromsningar. Bromsningar där vi håller koll på motortempen.
Vi laborerar samtidigt med piptemperaturen genom att täcka över dessa under
några av körningarna för att se om den
ökade pipvärmen påverkar effekten på
något sätt. Vi såg att effekten var ganska
konstant och vi kunde egentligen välja
vilken av bromsningarna som helst men
tog den som visade mest. Visst gav de
dubbla piporna lite mer effekt än original
och bromsbänken visade nu hela 166
hästkrafter vid 8500 varv vilket var övertygande mer än original.

Sammanfattning
Först och främst. Våra bromsningar är
inte menade att sätta åt tillverkare eller försäljare oavsett vad det är vi kör i
bromsbänken. Vi vill bara ta reda på sanningen oavsett hur den ser ut, oavsett
vem som inte gillar resultatet och oavsett
vem som gillar det vi kommer fram till.
Vi vill helt enkelt veta hur saker och ting
står till utan någon som helst dold agenda där vi gör någonting för egen vinnings skull. Ha allt detta i åtanke innan
ni smäller av en säkring och går ballistic
på internet med era åsikter. Vad säger vi
då om att försöka skrämma upp en 850
patriot med hjälp av pipor och andra
knep. En sak är i alla fall säker och det
är att man gjort ett bra jobb på fabriken
eftersom den här motorn är stabil och
repeterar sina effektsiffror utan krångel.
Att från detta försöka öka effekten utan
att öka varvtalet visar sig vara lite halvmarigt. Återigen vi har ju inte gjort något annat än tagit fram svart på vitt vad
denna motor ger med dessa pipor, ingenting annat. Om en pipförsäljare tycker
att detta är fel och magi uppstår när man
kör ute i terrängen och att då hästkrafterna vågar sig fram som genom ett under så är det ju bara att gratulera. Ska
vi hårddra det hela så finns det ju inget
bevis på att Julbocken, enhörningar och
trevliga miljöpartister inte existerar. Det
vi kommit fram till är sanningen i MCX
bromsbänk denna dag och troligen vilken dag som helst. Skulle vi rekommendera dig att trimma din Patriot 850 med
några av dessa pipor? Twinpipesen ger
ju utan tvekan dryga 12 kusar mer än
original. Som namnet Outlaw avslöjar så

Micke är numera lite kameraman och sidekick när vi reser runt i norra Sverige. Såklart
ska ni få se mer av honom. För övrigt vill man ju bara nypa honom i kinden när han ler
sådär.

Faktum är att Polaris har fått till sin 850 riktigt bra vilket gör det väldigt svårt för någon
annan att göra det bättre vilket visar sig i bromsningarna vi gjorde. Faktum är också
att Affe faktiskt har gett Gällvarehänet ett ansikte, trots att han bor i Boden!

Med original ECU, Y-rör, pipa och en Hushbox fick vi en hästkraft extra att
leka med.

SLP Twin Outlaw pipor med tillhörande ”ljuddämpare” och map i original
ECU hoppade hästkraftsantalet upp till 166 hästar vid 8500 varv.
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blir din maskin inte direkt lagligare med
dessa eftersom de låter betydligt mer än
original och du får helt enkelt bestämma
själv hur du vill göra eftersom vi tröttnat
på att debattera detta med ljudnivån. De
flesta har fattat vad som är mest schyst
medan andra inte gjort det, eller inte bryr
sig. Gör hur ni vill. Viktvinsten är försumbar, effektvinsten är försumbar, kostnaden inte direkt försvarbar och vem vet
hur det blir med tillförlitligheten. Skit
samma, det här var ett av dom roligare
testerna vi gjort och vi kommer att presentera massor av mer pip-bromsningar
framöver till andra snöskotermärken.
Det är också dags att reda ut ett och
annat då det gäller slutburkar och effektvinsterna som utlovas av fantasifulla
tillverkare utan verklighetsförankring.

Våra bromsninar går inte att genomföra utan er läsare
som villigt och gladeligen lånar ut era maskiner till oss. Ni
är grymma och så jäkla trevliga. Har just du trimmat din
maskin och vill veta hur mycket kusar den ger?
Maila bjorn@snowrider.se.

SLP Outlaw twin pipes Slp slutburk
Uppgiven vikt: 10 kg
Vi vägde inte dessa men ska enligt uppgift väga
2,7 kilo mindre än original vilket vi tycker låter
rimligt eftersom ljuddämparen har andra saker
för sig än att dämpa ljudet.
Effekt med detta kit 166 hk

Vikt Polaris original pipa:
Vikt Polaris original ljuddämpare:
Total vikt std pipa+burk
Effekt i standardskick

5,45 kg
7,25 kg
12,70 kg
154 hk 8100 v

Vikt Fat Azz single pipe:
Vikt Hushbox Ljuddämpare:
Total vikt pipa + burk
Effekt i detta skick
Effekt med endast Hushbox

4,98 kg
5,44 kg
10,42 kg
153 hk 8200 v
155 hk 8100 v

Vi använde oss av Statoils Miles Plus 98
under denna bromsning.

Så var denna dag slut. Det var intressant och riktigt roligt. Här har vi varit vakna i två dygn och Micke ser aldeles suddig ut. Du vet
väl om att vi har massor av bromsningar att bjuda på under kommande vinter. Både i SnowRider Magazine men också på SnowRider TV PLAY. Prenumerera för att ta del av båda på www.snowrider.se
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HITTA DIN NÄRMASTE ÅTERFÖRSÄLJARE:
ride509.com/dealer-locator
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

SnowRider + Kungshaga Hotell
Nu kan du checka in på vår redaktion 365 dagar om året. Vi på SnowRider tyckte att det var dags
att byta redaktion till någonting mer respektabelt och tyckte att det var läge att köpa Kungshaga
Hotell som är beläget i Orsa med den underbara utsikten över Orsasjön.

C

oronatider eller ej, det gäller att
följa sina drömmar och aldrig
stanna upp i vare sig tanke eller
handling. Lite så har vi alltid tänkt då det
gäller vårt företagande och det var tydligen inte läge att lugna ner sig efter 25 år
i tidningsbranschen. Vi har länge suktat
efter att vidga våra vyer och ett hotell har
alltid varit högt upp på listan eftersom vi
ägnat de två senaste decennierna med
att fylla andras med alla våra evenemang
vi hittat på.
Kungshaga Hotell ligger mellan Mora
och Orsa efter E45:an precis där utsikten över Orsasjön är så bedårande att
turisterna kör av vägen på löpande band
under somrarna. Vi ligger väldigt strategiskt bra till då vi ligger såpass långt söderut att många av er från Dalarna och
Mälardalen har några timmars bilfärd till
oss samtidigt som vi ligger tillräckligt
långt norrut för att kunna agera utgångspunkt för många skoteråkare.
Visst, Orsa är inte Riksgränsen, men
en bra utgångspunkt med närhet till riktigt bra körning och ett ledsystem som
tar dig vart du än vill i skotersverige.
Dagsturer med skoter till Sälen och exempelvis Lofsdalen öppnar upp för nya
evenemang hos oss och vi har massor
av idéer som vi kommer att erbjuda er
under vintern.
Den här hösten få nog anses vara en
av de mer hektiska vi varit med om. Att
köpa en hotellverksamhet med allt vad
det innebär är ingenting man gör i brådrasket. Bara ifyllande av alla tillstånd
och köpekontrakt har tagit en ansenlig
tid vilket fått oss att nyanställa en gamal
goding för att känna att vi hinner med
allting. Vi har precis fått tillbaka Helena
Ljungberg som jobbade åt oss på annonsavdelningen när vi ägde tidningen
SnowMobile, och chansen att ni som
annonsör, prenumerant eller hotellgäst
kommer att träffa eller prata med henne
under vintern är stor. Naturligtvis är vi
fler som kommer att sköta SnowRider
och Kungshaga Hotell och vi har säkerligen anledning att återkomma till detta
när vi väl blivit lite varma i kläderna.

Förarbeviskurser
Vi har nu äntligen ett alldeles eget högkvarter då det gäller våra förarbeviskurser då vi från och med nu kan erbjuda
dig både kurs och boende i en smäll
vilket kommer underlätta för många av
er. Varför inte åka upp med hela familjen
när någon ska ta ett förarbevis då slalom
och längdskidåkning finns i närområdet
för resten av familjen. Naturligtvis kan
man också åka skoter i området. Vi har
gjort specialpaket för dig som vill ta med
dig familjen i form av en boenderabattkod på 20% som finns att tillgå när man
bokat en kurs.

Gubbgäng
Den 1:a december 2020 tar familjen Friström över Kungshaga Hotell AB.

Vi syr utan tvekan ihop en rolig helg för
gubbgänget (och såklart kärringgäng)
där vi ser till att ni har det trevligt både
på dagarna i snön och inne i värmen på
kvällarna. Schyst mat, dryck och oändliga mil av led men också friåkning efter
tycke och smak finns att tillgå. För att
känna av läget så kan du enkelt skicka
ett mail till bjorn@snowrider.se för att
kolla vad vi kan hitta på för just er. Saknar någon av er skotrar och lämplig utrustning så ser vi till att kitta upp er med
dessa också. Saknas förarbevis så kan
det ju vara läge att ta ett sådant av oss
under vintern också.

Evenemang

Visst är SnowRider ett vinterföretag men Kungshaga Hotell lämpar sig utan tvekan för
alla säsonger. Kungshaga Hotell är verkligen en pärla vid Orsasjön / Siljan.

Vi har precis tagit över hela verksamheten och håller som bäst på att känna
oss för och lära oss alla bokningssystem
och övriga krångligheter en hotellverksamhet innebär. Men, du kan vara helt
säker på att vi kommer att lägga en hel
del SnowRider arrangemang- och evenemang hos oss på Kungshaga Hotell
året runt och det är faktiskt bara att hålla
utkik på alla våra medier för att ta del av
dessa. Vi har ju fördelen att våra läsare
och följare gillar våra påhitt och därmed
dyker upp när vi arrangerar någonting.
Kanske du har ett arrangemang du vill
lägga hos oss, då kanske din vilja kan
vara vår lag ? Då är det faktiskt bara att
höra av sig till hotellet / redaktionen.
Varmt välkomna till oss på
SnowRider och Kungshaga Hotell.
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Naturligtvis ska du komma hit då isen har släppt och uppleva en natt på vårt flytande
hotellrum som verkligen ger dig en trevlig upplevelse.

Här på Kungshaga finns det massor att göra. Vi erbjuder dig allt från Kajak, SUP och
kanotpaddling till vattenskoteråkning på sommaren samtidigt som det finns möjlighet
att åka snöskoter på vintern.

Guidade fisketurer i ett rikt fiskevatten är bara en av alla aktiviteter som finns här. Vi har också närheten till Orsa Grönklitt, Tomteland, Zornmuseet och alla slags kultuurevent du
kan förvänta dig i Dalarna. Ta raggarbilen och bo hos oss och besök alla cruisingar i närområdet som avlöser varandra på sommaren. Kungshaga Hotell har närheten till allt.

En gammal goding i form av Helena
Ljungberg valde att återigen hoppa på
med en anställning hos oss.

Vår stora grej är ju skoteråkning och här kan vi erbhjuda dig ett schyst ställe att utgå ifrån när nu söker snön på ett relativt nära
avstånd om du nu bor i södra Sverige. Vi har också Förarbeviskuser för snöskoter samtidigt som vi kan sy ihop alla slags paket för
ditt företag eller kompisgäng. Vi fixar allt från maskiner till utrustning.
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Olja eller

vätska?

Snus är snus och strunt är strunt. Eller hur det
nu var. Vad är det egentligen för skillnad på
en vätska och en olja? Vi reder ut begreppen
vad det gäller den där rinnande smörjan i
bromssystemet.
Bromsolja eller bromsvätska, vad är skillnaden?
Text & Bild Alf Sundström

H

ur viktigt är det att använda exakt korrekt benämning på saker
när man till exempel pratar om
snöskotrar och dess komponenter? Det
viktigaste är väl att den man pratar med
förstår vad man säger och inte förvandlas till en språkpolis bara för att man
exempelvis använder ordet ”Bromsolja”
när man menar bromsvätska. Så varför
blir en del så irriterade för denna oskyldiga lilla felsägning? Förklaringen till att
så många inte på något sätt går med på
att man får säga bromsolja ligger i att det
i grunden är helt felaktigt då bromsvätska inte är alls är en olja! I de flesta fall
kan man absolut inte använda en olja i
ett bromssystem så därför är det viktigt
att säga vätska. Så vad är då bromsvätska och vad är bromsolja, om det nu alls
finns något som heter det?

vänder i våra fordon är glykolbaserad
och den blandar sig ypperligt väl med
vatten vilket gör att den på intet sätt är
en olja. Det kan leda till stora problem
att använda en olja i ett bromssystem
som inte är avsett för det och det är
förklaringen till att många nästan blir
arga när man använder det ordet. Den
uppenbara nackdelen är att packningar
samt slangar inte är avsedda för olja
och att de endast fungerar med avsedd
vätska vilket är ganska enkelt att förstå.
Huvudskälet till att man ytterst sällan använder olja i ett hydrauliskt bromssystem
är återigen dess oförmåga att blanda sig
med vatten. Detta kan det vara farligt då
vatten har en kokpunkt på endast 100
grader.

Liten definition

I början hade alla fordon mekaniska
bromsar och dessa överförde kraften
från förarens reglage till bromsarna via
stag och vajrar, vissa skotertillverkare
hade detta system långt in på 90-talet vilket då kändes mycket föråldrat. Genom
att ersätta den mekaniska överföringen
med hydraulik uppnår man en mängd
fördelar och förutom kostnadsökningen
finns det endast en uppenbar nackdel,
risken för att hydraulmediet värms upp till
över kokpunkten! Om ångbildning sker
i ett hydrauliskt bromssystem upphör
dess funktion omedelbart vilket naturligtvis måste undvikas. Det är nu problemet
med hydraulolja kombinerat med vatten
uppkommer då det tyvärr nästan är helt
omöjligt att hermetiskt tillsluta systemet
och att det därför blir bemängd med fukt
på grund av temperaturväxlingar. Denna
fukt kondenseras sedan till vatten och
en olja löser som sagt inte upp vattnet
vilket medför att man har oblandat vat-

Vätska är helt enkelt namnet på all
kondenserad materia som befinner sig i
det temperaturområdet där just det flyter. Materia uppträder i fast form vid låga
temperaturer för att sedan växla till flytande och till slut gasform när det värms
upp. Så det är helt korrekt att kalla alla
oljor som förekommer i en snöskoter för
vätska i rumstemperatur om man vill det
då de i första hand är en vätska. Det är
dock ytterst ovanligt att tala om ”smörjvätska” då risken för missförstånd då
blir stor.
Att benämna en vätska för olja som
inte är en olja är däremot helt felaktigt
av många skäl. Alla oljor är hydrofoba
vilket betyder att de inte blandar sig med
vatten, det är helt enkelt det ordet olja
betyder. Man kan alltså inte lösa upp olja
i vatten och om man försöker får man
som bäst en emulsion med finfördelade
partiklar. Bromsvätska av den typ vi an20

Hydraulik, en
uppfinning

fantastisk

ten i systemet med dess låga kokpunkt.
Har man otur befinner sig vattnet sedan
vid bromssystemets varmaste delar,
exempelvis bromsoken, och det blir då
ytterst farligt. Vid en kraftig inbromsning stiger temperaturen i oket men allt
fungerar märkligt nog bra så länge man
har tryck i systemet, detta eftersom kokpunkten hos alla vätskor ökar när trycket
är högt. När inbromsningen avslutas
minskar trycket till atmosfärnivå och då
kokar vattnet omedelbart om temperaturen överstiger 100 grader! Vid nästa inbromsning går reglaget/pedalen i botten
eftersom den bromsvätska som skulle
befinna sig i ledningarna nu är i bromsvätskebehållaren. Så även om hydrauloljan har en kokpunkt på 200 grader eller
mer är det vattnets kokpunkt som avgör,
även om det är en ytterst liten mängd av
det i bromsoket. Om man i stället använder sig av en hygroskopisk vätska löser
denna upp vattnet och då inträffar inte
detta. Kokpunkten sänks givetvis när
vätskan tar upp fukt med den stora skillnaden att det nu är hela systemet som
har en något lägre kokpunkt och man
riskerar inte en lokal ansamling vatten
som kokar vid 100 grader. Dessutom
kommer inte hydrauliken att frysa vintertid på grund av fukt då vi som sagt använder oss av en glykolbaserad vätska.
Det är därför mycket säkrare och bättre

att använda bromsvätska än hydraulolja men nackdelen är uppenbar, man
kan inte köra hur länge som helst med
samma bromsvätska då den med tiden
blir bemängd med vatten!

Service av bromsarna, kan
aldrig ske för ofta!
Bromsvätskans förmåga att ta upp
fukt är alltså nödvändig för dess funktion
men det medför en stor nackdel då den
måste bytas med jämna mellanrum.
På frågan ”hur ofta” kan man ge svaret” om du är osäker på när du bytte sist
ska du byta genast! Problemet är inte
enbart att vätskan hela tiden tar åt sig
fukt och därmed får en lägre kokpunkt
utan att vattnet kan leda till korrosion
med dyrbara reparationer som följd. Rekommendationen byte vart annat år är
inte alls överdriven även om många inte
alls anser att man bör utföra det så ofta.
Helt klart är dock att man inte kan byta
för ofta, bara för sällan. Vätskan åldras
även av den upprepade uppvärmningen
och detta tillsammans med den ständigt
sjunkande kokpunkten gör att man inte
bara bör byta vätska med jämna mellanrum, man ska göra det! Detta är en
relativt enkel sak att göra själv och är
en servicepunkt som ökar säkerheten
samtidigt som det minskar risken för
problem orsakad av korrosion. Så det

Vajerbroms hittar vi förvånansvärt sent i skoterns utveckling och just denna sitter på
en 1991 års Phazer II.

Vajerbroms på bromsskiva fungerar sådär, men å andra sidan var inte maskinerna så
starka och snabba då detta begav sig och konstruktionen var standard.

Den nya bromsvätskan har en hel del information på förpackningen. Då vätskan som sagt är hygroskopisk ska man enbart använda sig av en obruten förpackning. Så fort den är
öppnad börjar vätskan ta år sig fukt vilket bland annat medför att kokpunkten sänks.
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finns ingen ursäkt, byt din vätska nu om
du inte har gjort det de senaste två åren.

Vad ska jag välja
bromsvätska då?

för

Det finns ett antal olika typer av
bromsvätskor att välja mellan och alla är
klassade enligt direktiv från Amerikanska Department of transportation D.O.T.
På marknaden i dag förekommer det
tre olika glykolbaserade att välja mellan
samt en silikonbaserad som inte är aktuell för vanliga fordon.
DOT 3 är en äldre typ av klassning
som än i dag rekommenderas till de
flesta amerikanska bilar. Det kan tyckas
märkligt att man inte har övergått till modernare vätskor men det kanske finns
någon förklaring annat än ren konservatism? Många väljer att byta ut sin DOT 3
vätska (som har den lägsta kokpunkten)
till DOT 4 även om instruktionsboken
för till exempel en så ny superbil som
Corvette C6 uppger att den ska ha DOT
3. Nästa vätska i rangordningen heter
alltså DOT 4 och detta är den överlägset vanligaste, den rekommenderas till i
stort sett alla moderna fordon. Man kan
som sagt i de flesta fall använda den
även till fordon som var avsedda att använda DOT 3 och då får man de säkerhetsfördelar som en högre kokpunkt ger
Den sista glykolbaserade heter DOT 5.1
och den har den högsta kokpunkten och
kan anses vara en riktig ”Race-bromsvätska” även om några motorcykelfabrikanter numera har den standard. Det är
alltså valet för den som har ytterst höga
krav på sina bromsar och merkostnaden
vid byte är inte så hög så varför inte
använda denna? Alla glykolbaserade
bromsvätskor är blandbara men tänk på
att man inte får ut 100% av all gammal
vätska vid byte så vill man uppnå alla fördelar med en bättre vätska bör man byta
flera gånger så att så lite som möjligt är
kvar av den gamla. Sedan har vi DOT 5
som inte ska blandas ihop med de andra, både språkligt och praktiskt. Denna
är silikonbaserad och inte hygroskopisk
och tar därmed inte upp vatten. Ett par
gånger har denna i reklamen lanserats
som ”modern och racemässig” men i
verkligheten är detta en produkt som
det amerikanska försvaret tog fram då
de hade problem i extrema miljöer då
glykolbaserade vätskor behövde bytas
för ofta. Fördelen är alltså att den inte
tar upp vatten vilket samtidigt är den
stora nackdelen. Vidare brukar den ge
en svampig känsla i bromsarna och att
den då och då lanseras som något nytt
och bättre är lite av en gåta. DOT 5 är
alltså olämplig i de flesta fall men vissa
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veteranfordon som körs ytterst sällan
använder den. Det finns ingen anledning att ha en hygroskopisk vätska i ett
museiföremål då det endast innebär att
man måste byta den även om man inte
kör. Så där är silikonvätskan ett bra val, i
alla andra lägen gäller DOT3,4 och 5.1.
En ytterligare fördel med DOT 5 och
det är att den inte är aggressiv mot lacker till skillnad från glykolbaserad bromsvätska som är rena förbortagningsmedlet. Men DOT 5 är som sagt inte alternativ för vanliga fordon trots det.
Så välj DOT 4 eller 5.1 och byt nu
bromsvätska på alla dina fordon, för jag
tror inte på dig när du säger att du nyss
har gjort det!
Har vi skingrat dimman litegrann vad
det gäller bromsvätskor? Jag tänkte väl
det. Ja, ingen orsak. Det vara bara roligt
att få hjälpa till.

Här är bromsoken till min husbil, en Peugeot J5, de är på väg att renoveras och är nu
blästrade samt lackerade och ska snart förses med nya tätningar samt dammskydd.
Cylinderhålen är henade och kolvarna polerade för att avlägsna all gammal oxid. Om
jag i framtiden byter bromsvätska med jämna intervaller kommer jag aldrig mer har
problem med bromsarna.

Så här fin ser färsk bromsvätska ut, är den lika fin i ditt fordon?

Aj då, min 4-hjuling behöver ny bromsvätska, fy hur den ser ut!
Denna vätska har nog inte bytts efter året Samantha Fox hade
sin senaste hit…………..

Vajerbroms med tillhörande klädnypa på variatorn har två fördelar. En om du vill skapa ett gnisslande ljud, två att du slipper byta
bromsvätska.

MAKE YOUR UTV A DIFFERENT BEAST!

DISCOVER THE CAMSO UTV 4S1 TRACK SYSTEM
AND MANY MORE...
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!

ASK YOUR DEALER!

www.partseurope.eu/dealer�search

WWW.PARTSEUROPE.EU

Simon Lundström

S

imon Lundström är 25 år och
bor i Piteå. Jobbar som rörsvetsare på IVAB (Infjärdens Värme)
och har egen enskild firma inom bygg
och snickeri. Intressen förutom skoter
är byggen/snickeri, spontana resor/
äventyr, köpa mycket bra ha saker och
ta vara på dygnets alla timmar. Simon
började köra skoter själv när han var
tre-fyra år, det började med en KittyCat
och sen växlades det upp till en Indy
Polaris 340. Sedan dess har det varit
mest Polaris genom livet sedan 2012.
Ny Assault 800-13, Ny PRO RMK-15,
Ny Axys 2016, Polaris racemaskiner
2015/2016/2018/2020.

Sprinter
Kör en Mercedes Sprinter med kåpsläp
med bo del, samt lastutrymme som rymmer både skoter och packning i samma
ekipage.
Det är mycket skönt att slippa all snö,
slask och smuts från vägarna på maskinen samt att det underlättar i lastning
och packning av att bara kunna köra in
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en skoter som när du kör in i ett garage
och stänger dörrarna, berättar Simon.
Favoritstället är Riksgränsen som Simon tycker är nått helt annat än andra
skoterområden, de som varit där vet.
Tidigare så kördes det lössnö varje
helg oavsett väder men sen under skotercrossäsongen så har det blivit mycket
mindre friåkning och mer tävling. Men
minst två till tre veckor på våren spenderas i Riksgränsen varje år, berättar
Simon.

Samarbete
På skotercrossbanan tävlar Simon med
en Polaris IQr Racing, när det kommer
till friåkning så har Simon ett grymt samarbete med Bilhuset i Piteå som ger honom möjligheten att köra årets maskiner
på våren i Riksgränsen och även testa
nya kommande årsmodeller.
På racemaskinen behövs allt förstärkas och fjädringen runt om bytas, sen
är det bara blunda och hålla i sig. På
friåkningssidan görs inga förändringar i
förväg men det kan lätt bli att man gör

en och annan modifiering under resans
gång, beroende på hur mycket feeling
man får, säger Simon.

Bussen
I vintras köpte Simon en Volvo buss från
år 2005, som tidigare varit en bokbuss
i Lund.
Detta var ett riktigt spontanköp! I och
med att Coronan slog hårt även på skotercrossen och det ställdes in massvis
med tävlingar så blev det att lägga pengarna på en buss istället, berättar Simon.
Simon hade en grundidé när han satte
sig på flygplanet ner till Malmö för att
köra hem bussen. På vägen hemåt, efter ca 18 timmars färd och grubblande
hade Simon en ganska klar bild av hur
han ville ha det.
Direkt när vi kom hem i början i februari plockades bussen in i värmen och
bussbygget drog igång på riktigt. Det
har blivit några små timmar kring detta
bygge som jag brukar säga, säger Simon.
Ibland har han lagt sig i bussens

bäddsoffa och funderat på hur han ska
gå vidare. Några nätter har även spenderats där.
Att kunna bo så här lyxigt framöver
med möjlighet att flytta sig när man vill
är verkligen något helt annat, berättar
Simon.

Att som bokbuss från Skåne få lov att både vänja sig med språket och klimatet i norr
måste varit svårt. Att någon sedan rensar ut innanmätet från en är ju bara det traumatiskt.

En omlackering får ju vem som helst att må bra. Nu blev det propert och snyggt.

Ljusa väggar och mörka möbler
är idealiskt i en buss som ska
användas. Tvärtom hade inte varit speciellt praktiskt eller bra.

Här var det helt
utrensat innan de
t hela vände och
börjades skruva
det
s fast saker igen.

Alla borde ha en rullande lägenhet i form av en gammal bokbuss. Just bokbussarna är
extra tacksamma att bygga på eftersom den fyrkantiga konstruktionen och takformen
gör att det är lätt att använda allt utrymme på ett bra och effektivt sätt.

En ordentlig TV är alltid att rekommendera och alla möjligheter att streama upp det
man vill se är ju välkommet på kvällen efter en dag i snön.
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Simon Lundström började på en Kitty Cat bara för att senare växla över till Polaris.
Idag är det Bilhuset i Piteå som förser honom med de maskiner han ska ha.

Bli inte förvånad om du träffar på denna grabb i Riksgränsen under säsongen.

VARM, VAT TENTÄT & HALKSÄKER

FOR ALL
WINTER ADVENTURES
SINCE 1885

Inbyggt snölås
Powerboots är ett av de mest populära varumärkena för
dom som vägrar att frysa om fötterna. Även de dagar då

Flera skikt av
PU-microceller
för bästa isolering

temperaturen kryper ner mot - 30 C.

Den formgjutna stövel ger dig hög komfort oavsett om
du skall gå långt eller vara ute en hel dag. Med dess unika

Förstärkt tå

egenskaper som stövlarna har, förblir dom mjuka ändra

100%
vattentät,
inga sömmar

ner till -30 samtidigt som de väldigt lätta och bekväma.
Stöveln är 100% vattentät.

-Vår vision är vara den bästa PU-stöveln som håller dig

Uppbyggt fotvalv

Stötdämpande
halksäker sula
i mellanhård PU

garanterat varm och torr i alla väder.

Powerboot Original low

Powerboot Original high

www.powerboots.se

NYTT & NOTERAT

BilletX
Hjul

BÄDDSET

Komplett vändhjuls-kit med 2st
vändhjul i Flaming RED. Passar
alla maskiner med runt 8” i originalstorlek på vändhjulen. Pris 2
695:- kronor, mer info på
www.billetx.se

Hot Dogger
Slipp krångel med eld, här är
2-taktskorvlådan. Du värmer
enkelt korven medans du kör,
enkel montering på avgasröret.
Pris 369:- kronor, för mer information besök www.skoterdelen.com

Skinz friåkningsdyna
Skinz friåkningsdyna till Arctic Cat.
Pris 5 765:- kronor,
mer info på www.
modshop.se

Bäddset snöskoter, 2-dels set i 100% bomull. Påslakan 150x210cm, örngott
50x60cm. Maskintvätt 60 grader. Öko-Tex Standard 100. Pris 179:- kronor,
mer info på www.varuhus1.se

HANDSKAR
Klim Inversion Glove Insulated är
en varmare version av Klim´s Inversion handske. Samma uppbyggnad som Klim Inversion handsken
men med fodrad handrygg för
ökad värme. 60 gram premium 3M
Thinsulate foder. Textil i handflatan
med vattenresistent mocka, Silikon
i handflatan för ökat grepp. Multe-Touch - använd mobilen även
med handskarna på. Pris 699:kronor, gå in på www.klim.com för
mer information.

Bensindunk
Twenty Rapid Fuel är designad för
enkel tankning utan spill. Den är
utrustad med en snabbtankventil i
munstycket som sluter automatiskt
när tanken är full. Dunken har också
två praktiska bärhandtag och finns
i tre olika volymer på 5, 10 och 20L.
Pris från 179:- kronor, gå in på www.
sledstore.se för mer info.

ARBETSSTRÅLKASTARE

Hella uppdaterar produktsegment inom arbetsbelysning med smarta funktioner som
motverkar rost och reglerar ljusstyrkan utifrån omgivningens temperatur. En rad nya
produkter som kräver både mindre underhåll och ger längre hållbarhet. TS1700 och
TS3000 anpassar ljusstyrkan utifrån värme och kyla. PS1000 har plasthus i låg vikt
som gör den både korrosionsfri och smidig att hantera. Strålkastaren är dessutom
utrustad med LED-teknik och kräver därför inget underhåll vilket förlänger livslängden. Mer information finns på www.hella.se

Badlakan
Storlek 75X150 med motiv av en
snöskoter. Material: 100% bomull.
Maskintvätt 60°C. Öko-Tex standard
100. Pris 129:- kronor, mer information på www.varuhus1.se

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

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

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

PART OF BRENDERUP GROUP

Kylarvätska

S

edan många år är samtliga
snöskotrar med hög prestanda
vätskekylda och som ett brev på
posten försvinner även nu de fläktkylda
motorerna i de billigaste modellerna.
Dagens krav kan helt enkelt inte uppfyllas med fläktkylning och därför har
tillverkarna inget val oavsett om kunden
vill det eller ej. Nu är det inte så många
som saknar den gamla motortypen även
om dess uppenbara fördel, den kan inte
koka, fortfarande nämns. Detta kan vara
ett problem när man kör en modern skoter där snömängden inte räcker till för
kylning av värmeväxlarna och därför har
en del skotrar i dag en fläktkyld radiator
som komplement.
En sak som är gemensamt för alla
vätskekylda motorer är att de alla måste
ha kylarvätska som inte fryser när det är
kallt. Det går därför inte att använda rent
vatten i systemet hos ett bruksfordon
där vi bor och den gamla benämningen
”vattenkylning” är därför ett litet språkfel.
Fordonen har därför en glykolblandning
i kylsystemet som dels sänker fryspunkten, dels höjer kokpunkten och dessutom innehåller tillsatser som förhindrar
korrosion. Grundregeln är att man aldrig
ska fylla systemet med rent vatten då det
ofelbart leder till katastrof om fordonet
lämnas utomhus vintertid. För många år
sedan kom det en kund in på verkstaden
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det bara finns två typer att hålla isär är
det naturligtvis inte. Alla tillverkare av
glykol till kylsystem använder sig av olika
tillsatser och dessa är ibland ej blandbara med varandra. Alla äldre fordon har
glykol av typen IAT (Inorganic Additive
Technology) och i dag använder man sig
av OAT (Organinc Acid Technology)
Och för att göra allt än med komplicerat finns det en del undergrupper av
OAT (HOAT, si-OAT, OAT, PSi-OAT)
och i många fall kan glykol av olika typer
inte blandas.
IAT glykol säljs i dag ibland med namnet ”Glykol Classic” eftersom det finns
en del mycket gamla fordon som inte är
kompatibla med OAT glykol men i stort
sett alla modernare fordon har OAT (eller en undergrupp). För att veta om en
typ av glykol är blandbar med en annan
får man gå in i en tabell som berättar
detta.
Exempelvis denna och kolla vad som
gäller: https://www.agrol.tips/kunder/PageFiles/1409/agrol_glykoloversikt_150223.pdf

där jag då arbetade med en ganska ny
motorcykel som nyss var köpt i södra
Sverige. Förra ägaren hade av oklar anledning bytt kylarvätskan mot rent vatten
och ansåg inte att det var något han borde berätta. Väl framme i ett vintrigt Norrbotten öppnade den nya ägaren kåpsläpet och vid sidan av hojen låg delar från
topp och cylinder, motorn var sprängd
av isbildningen! Han kom till oss och
undrade om delarna kunde svets-lagas
men tyvärr var det omöjligt, hojen var
skrot på grund av den tidigare ägarens
dumhet! Så korrekt glykolblandning är
absolut nödvändigt i en vätskekyld motor och den vanliga grundregeln 50/50
vatten/glykol är det recept som gäller.

Det är som sagt inte lätt att veta vad
man ska fylla på i sitt fordon och den
enklaste vägen är att alltid välja originalglykol när man fyller på. Byter man
ut all glykol i systemet har man bättre
koll på läget och då finns inte risken att
man blandar två typer som ej ska blandas. Om man blandar en grönfärgad
glykol med en rödfärgad blir resultatet
brunt eftersom det är så färger fungerar
(röd+grön=brun) men det säger inget
om kylarvätskan fungerar eller inte fungerar efter blandningen.
För att avgöra det måste man veta
exakt vad det är för typer av glykol man
har blandat.
Så grundregeln är: blanda inte olika
typer av glykol om du inte med säkerhet vet att de är blandbara och färgen
säger tyvärr inget om vad för det är typ
av glykol.

Olika typer av glykol, vad
gäller?

Byte av kylarvätska, hur ofta
ska det utföras?

Glykol är i grunden färglös men säljs ytterst sällan utan tillsatt färgämne. I grunden finns det två huvudtyper, den ytterst
giftiga etylenglykolen sam den mer miljövänliga propylenglykolen. Och nu kommer det roliga, inte ens dessa två huvudgrupper kan man särskilja med dess
färg. Glykol kan vara färgad gul, grön,
blå eller röd utan att det med säkerhet
säger vad det är för typ av glykol. Nu kan
man se det som ett mindre stort problem
eftersom propylenglykol ännu är ganska
ovanligt i motorfordon men så enkelt att

Glykolen ger alltså frostskydd samt
skydd mot korrosion och dessutom
smörjning till vattenpumpen, dessa
egenskaper har glykolen under ett antal år. Allt eftersom så försämras dessa
och då måste man byta kylarvätska. Hur
ofta beror i första hand på vilken typ av
glykol man har i fordonet. Den äldre IATglykolen har relativt kort livslängd men
dagens så kallade ”long-life” glykol har
betydligt längre bytesintervaller. Det är
därför svårt att säga hur ofta man bör
byta men några gamla grundregler sä-

ger 2-4 år för den äldre IAT glykolen och
ända upp mot 7 år för dagens long-life
OAT glykol. Vid byte blandar man som
sagt 50% med vatten/glykol och om
man bor på en ort med riktigt rent och
”mjukt” kranvatten (inga stora mängder
mineraler) kan man använda det. Är man
det minsta tveksam till vattenkvalitén köper man renat vatten (destillerat eller på
annat sätt renat). Byte av kylarvätska är
lite som byte av bromsvätska, det kan
aldrig ske för ofta, bara för sällan.

Varning, giftigt!
Etylenglykol är extrem giftigt och har till
råga på allt en söt smak vilket gör att
man inte får spilla ut den då djur eller
barn kan lockas av den söta smaken.
1dl räknas som dödlig dos för en vuxen
och allvarliga skador uppkommer med
mycket mindre mängd än så. Därför är
det ytterst viktigt att ALDRIG förvara glykol i dricksflaskor. Tänk inte ens tanken
att blanda en skvätt i en PET-flaska eller liknade då det är oerhört farligt. Det
finns hur många hemska berättelser som
helst när någon fått i sig glykol av misstag eftersom den förvarades i en behållare avsedd för dryck. Glykol ska enbart
förvara i förpackning avsedd för glykol
och aldrig i omärkta behållare och aldrig
någonsin i en vanlig flaska!
Så gå nu ut och byt kylarvätska på
dina fordon men var försiktig och spill
inte!

Chansa aldrig. Ser du en suspekt glykoldunk i garaget. Byt all kylarvätska i
systemet istället för att bara fylla på
lite i hopp om att det hela kommer att
fungera. Du vet väl att kylarvätska i alla
fall bör bytas mellan 2-4 år? Så är det
i alla fall. När du väl får tummen ur och
byter. Se då till att inte dricka av vare sig
den gamla eller nya kylarvätskan eftersom den är svinfarlig och inte alls bra
för dig. Så kom ihåg, byt all kylarvätska,
drick den inte. Hur svårt kan det vara att
komma ihåg?

ET

ng

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

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

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

VINSCH 2500 LB
•
•
•

Säkerhetskrok med dragstropp
Vattentätat drevhus
Vattentätad elmotor

by modshop.se

Kettis Ram-Lundare

Det gäller att åka med stil och störst går ju
först. Det är sen gammalt.

N

iklas Ketti från Östnor har utan
tvekan rätt bra koll på det där
med att hålla sig med de rätta
leksakerna. Naturligtvis så har alla leksakerna motor och jag överdriver inte om
jag påstår att denna lekfarbror har hela
gården full av denna vara. Vi snackar allt
från raggarbilar till UTV:er, snöskotrar,
grävmaskiner och såklart anledningen
till att vi är här. En Hägglunds bandvagn
som någon vid något tillfälle parat ihop
med en Dodge Ram.
Naturligtvis har denna Dodge en fet
Cummins diesel med tillhörande automatlåda som i sin tur driver Hägglundarens fördelningslåda som i sin tur har en
hög och lågväxel. Den bakre vagnen eller bakvagnen som den kallas drivs från
den främre vagnen (framvagnen) via
fördelningslådan och en kardan. Själva
styrningen är av midjetyp som på exempelvis en lastmaskin och manövreras
hydrauliskt. Enkelt förklarat är det här en
Hägglundare som numera har en pickup
som driver original drivlina från fördelningslåda ända ut till banden.

Ingen cruisecontroll
Det är tur att Hägglunds byggt sina
bandvagnar med riktigt kraftiga och
robusta grejer eftersom denna kärra
numera har 400 hästar istället för originalmotorns 160 trötta ponnies. Nu är det
ett jäkla ryt i maskinen eftersom man på
sedvanligt manér skrämt upp bränslesystemet och därmed också turbotryck32

et med en bra trimbox. Inuti är Dodgen i
princip helt original om man bortser från
några reglage i dörrsidan som manövrerar det biffiga åttavägs hydrauliska plogfästet i fronten.
Detta är hämtat från en pistmaskin
och ser till att det numera alltid kommer
att vara nyskottat vid stugan på vintrarna. Allt inklusive airconditionen fungerar
i hytten och ska det letas något fel så
kan vi säga att cruisecontrollen numera
inte riktigt hänger med. Patrik får helt
enkelt bita ihop lite och försöka hålla
hastigheten manuellt. Det är ett drygt liv.

mer det att vara fullt där bak när det är
dags att ta sig till stugan och snön på
helgerna. Stereo och belysning av olika
de slag sitter såklart monterat redan och
jag skulle troligen våga påstå att det
kommer att drickas en och annan öl därbak under vintrarna framöver. Låter inte
roligt alls, men vem har sagt att allt ska
vara så roligt hela tiden?
Bli alltså inte rädd om du råkar träffa
på detta fordon i utskogarna runt Östnor
med omnejd framöver. Vi på SnowRider
är inte alls avundsjuka och skulle aldrig
vilja åka med i alla fall.

Gammal militär
Såklart har detta fordon en militär bakgrund, men vid något tillfälle har någon byggt om denna gamla krigare till
någonting fantastiskt. Enligt legenden
har detta fordon byggts för att skjutsa
offpiståkare i Himalaya vilket man också
gjort. Efter slutfört uppdrag har tydligen
maskinen fått flytta hem igen till allas
glädje. Ska man ha något roligt på gården så är detta bandfordon i alla fall en
av sakerna jag tycker borde vara det första man ska inhandla.
Jag kan inte på något sätt inbilla mig
att denna Dodgevagn på något sätt var
billig och vem har sagt att den ska vara
det?

Inte avundsjuk
Den bakre vagnen tar utan problem
12 fullvuxna människor. Troligen kom-

Fram har byggaren monterat ett åttavägs
fäste som man kan klicka fast ett rejält
snöblad på.

Patrik Ketti är lekfarbrorn som har kombinerat bra smak och leksaker på ett formidabelt sätt. Hans leksakspark går inte
av för hackor och ingen här är avundsjuk. Det minsta. Alls.

Den som byggt denna skapelse verkar besitta en bra känsla då det gäller montering
och hydraulik eftersom det ser riktigt snyggt ut.

En Cumminsdiesel är aldrig fel vid något tillfälle. Faktum är att en Cumminsdiesel är
medicinen till det mesta. Såvida man inte har diabetes då insulin tydligen är att föredra.

Legenden säger att denna bandvagn byggdes för att skjutsa runt på offpiståkare i Himalaya. Tydligen hade man vett att frakta hem detta larvfordon igen. Bra gjort.

En skrämselbox från Banks är alltid ett bra val då det gäller en Cumminsdiesel då dessa svarar bra på förbättrad dieseltillförsel.

Vars e brudarna hette det ju förut i någon reklam. Jag skulle inte bli förvånad om dom
kommer att sitta här inne när det blir vinter.

Cupén är i princip orörd och allting fungerar om man bortser från cruisekontrollen.

Oavsett vinkel så är detta fordon så självklart. Hur har man då gått till väga? Man har
enkelt förklarat fimpat av fram och bakvagn på en Dodge Ram 2500 och helt enkelt
kopplat ihop dodgens växellåda med Hägglundarens fördelningslåda.

Jag ska inte på något sätt dissa en snöskoter, men detta fordon så jäkla rätt och helt
självklart.
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Yamaha Phazer, ikonen med fart och fläkt.

I en tid för inte allt för länge sedan var man
kung med en fläktkyld 480 kubikare och 56
hästar.

V

issa snöskotrar glömmer man
inte och Yamaha Phazer är verkligen en av dessa. Egentligen
spelar det ingen roll vilken årsmodell av
denna legendariska modell vi pratar om.
Alla är lika speciella. Just denna gång är
det den fläktkylda tvåtaktaren jag pratar
om och specifikt den som har en tvåa i
sin beteckning. Yamaha Phazer II alltså.
En kompis till mig hade en Phazer av
första generationen, den utan II i sin beteckning alltså och jag glömmer aldrig
när jag fick köra den för första gången.
Den hade allt man drömt om och
förutom att den var extremt snygg så
var den också stabil, ettrig och grymt
snabb. Hockeyfrillan fladdrade i fartvinden och sällan hade en så låg hastighet
känts så hög. Så här i efterhand kan
man undra om man hade avgaser i hjälmen eller om det bara var nyhetens behag som spelade en ett spratt. Oavsett
så var första provturen magisk och någonting alldeles extra. Just detta har satt
lite spår i mig och på något sätt har jag
alltid velat ha en Phazer även om jag vet
att jag troligen ska låta min första känsla
gällande Phazerns köregenskaper bara
vara ett bra minne. Men eftersom jag
sällan lyssnar på mig själv började jag
kolla lite efter en Phazer och insåg då
att jag troligen skulle leta efter en Pha34

zer II eftersom den har en lite bredare
framvagn. Vissa saker är bara menade
att hända och därför var jag inte alls
förvånad när jag hittade en hemma hos
Ante ”Perkele” Vasara i Smedjebacken
när jag hämtade och lämnade några
snöskotrar vi lånat för en av våra bromsningar på MCX.
Där stod den, vit och röd och faktiskt i
ett ganska schyst skick. 1991 är årsmodellen och det står 1200 mil på mätaren.
Den har någon spricka här och var samtidigt som skidor och stötdämpartornen
fram har en annan färg än det är tänkt.
Samtidigt så måste dynan delvis kläs
om innan denna skoter kan beskrivas
som fin. Sagt och gjort. En snabbrenovering borde kunna genomföras på en
halvmiss. Och visst borde vi väl kunna
väcka liv i den trettioåriga motorn. Den
känns fräsch när man drar i startsnöret
och den startar lätt. Med i köpet fanns
också en Aaen-pipa och ett par reeds
vilket direkt får mig att undra hur mycket
hästar en sån här motor ger i bromsbänken tretti år efter den skulle ge 56 hästar. Och naturligtvis hur mycket den kan
ge efter den fått lite kärlek.

Då gängorna var lite misshandlade fick vi lura av den med en bult, lite lin samt olja i
hålet innan den släppte till. Alla borde ha en Affe och en inoljad bult, mer olja och lite
lin. Använder man dessa ingredienser rätt kan man få loss vilken variator som helst.
Använder man dessa fel så blir konsekvenserna andra än en lossad variator.

Dynan
Först och främst så plockade jag av
dynan och insåg att den möjligen sett

Vi körde motorn i standardskick tack vare Kim Hägglund från Nordmaling som hade
vänligheten att låna ut en originalpipa till oss för just denna bromsning. Tack Kim.

Bussgods fungerar fortfarande ganska bra och därför blev det en tripp till dessa för att
skicka iväg dynan till Sundsvall.

En liten reva som den här är lätt att missa. När man väl sett den är den helt oacceptabel och detta måste åtgärdas. En samtal senare till Hanngrens i Sundsvall och detta
”problem” är på väg att lösas.

När vi väl fick loss dynan så var den i vanlig ordning rutten och äcklig och faktiskt helt
genomblöt.

Vår trevliga Phazer hittades i Smedjebacken och är faktiskt i ett bra skick även om det
finns lite att göra på den.

Dynan är framme i trygga händer hos Mikael Romö på Hanngrens Sadelmakeri i Sundsvall.Vi återkommer med ett mer ingående reportage då det gäller Hanngrens och vår dyna.
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sina bästa dagar. Samtidigt har jag inte
hittat en ny originalklädsel till den vilket
ställer till det lite. Eftersom detta är en
91:a så är inte dynan helsvart utan har
lite vita fält på sidorna som jag vill behålla. Bäst att skicka denna till någon som
vet vad dom gör och i vanlig ordning så
brukar det betyda att man helt enkelt gör
ett paket och skickar den till Hanngrens
Sadelmakeri i Sundsvall för reparation.
Jag har skickat några dynor dit genom åren och då har dom faktiskt sytt
helt nya överdrag till mig. Alltid med ett
fantastiskt resultat som alltid har höjt
skoterns värde med mer än själva kostnaden för omklädningen.
Att plocka loss en gammal stinkande
dyna är helt okej när man vet att den
kommer att komma tillbaka i ett bättre
skick. När jag väl fått loss alla fastrotade snurrande skruvar med vinkelslipen
så insåg jag att dynan var lite ruttnare
än jag trott men packade i alla fall ner
den i hopp om att man skulle göra ytterligare ett underverk hos Hanngrens.
Vi återkommer med ett mer ingående
reportage angående denna dyna både
i SnowRider Magazine och SnowRider
TV.

Huv, skidor och
stötdämpartorn
Jag är inget originalfreak men jag måste
säga att den här gamla Yamahan verkligen är värd att rädda. Att återställa den
i tidstypiskt utseende är målet och detta
betyder ju faktiskt inte helt strikt original.
Utseendet ska efterlikna en maskin som
körts någon vinter och att det nu kanske blivit 1993 eller något. Det är alltid
stressande att ha en superfin maskin
och jag gillar hellre att kunna använda
prylarna eller varför inte låna ut den till
någon under en av alla våra träffar och
happenings vi har.
Huven och själva noskonen har fått
sig en törn någon gång när det begav
sig, men inte mer än så. Att laga dessa
småskador och lackera om det skadade området är planen. Denna plan gör
också att vi kan maskera in originaldekalerna vilket underlättar det hela ganska
mycket. Skidorna kräver ingen större
prestation eftersom de både är relativt
bulfria samtidigt som de är raka.
Då den här maskinen verkar levt en
större del av sitt liv inomhus så känns
den väldigt fin. Mattan är schyst och
den har till och med fått sig två Öhlinare i boggin vilket alltid är trevligt. Visst
skulle man kunna plocka loss den och
renovera den och jag har faktiskt inte
bestämt hur jag ska göra just för tillfället.
Det blir i alla fall en smärre översyn och
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uppsmörjning av allt som har en led, nippel eller bussning. Det gäller ju att hitta
nivån på ett bygge och jag vill undvika
att plocka ner hela maskinen utan nöjer
mig med att fixa det som känns lite tvivelaktigt.

Motorn
Jag har inte en aning om hur långt den
här motorn har gått eller hur bra den
mår. När man rycker i snöret så verkar
det finnas bra med kompression i alla fall
vilket är en bra början. Min tanke har i
alla fall varit att jag skulle bromsa den
helt standard för att sedan byta kolvar,
möjligen flytta upp cylindrarna lite med
en spacer och plana ner topparna med
motsvarande mått, byta ut reedsen samt
slutligen stoppa på en Aaenpipa. Tanken
var alltså att bromsa skotern mellan alla
dessa steg. Jag chansade på att den
har originalkolvarna i sig och beställde
ett par sådana, utifallatt. Valet föll i vanlig
ordning på kolvar samt packningssats
från DBC och deras SnoX sortiment.
Sagt och gjort, vi packade in Phazern i
bilen för att ge oss av till MCX för en
rejäl bromsning.

Standard-bromsning #1
Det här med att bromsa en snöskoter
är alltid kul. Man liksom skingrar alla
tvivel oavsett om resultatet blir bra eller dåligt. Original tror jag mig minnas
att den här motorn ska ge 56 hästar.
Vad den ger nu har jag ingen aning
om. Är den original, har den överdimensionskolvar och så vidare? Det
hela var än så länge höljt i dunkel och
endast Erik Marklund och hans bromsbänk på MCX skulle kunna tala om för
oss hur det stod till med motorn innan
vi öppnade upp den.
Vi riggade upp maskinen som har
samma kona då som nu och hela monteringen gick riktigt bra även om någon hade misshandlat själva gängan
på vevaxeln någon gång i tiden. En
omgång med gängtappen senare var
allt frid och fröjd igen.
Vi rycker igång maskinen som har
lite halvengagerade tomgångsegenskaper och mellanregistret kändes lite
halvdött. Med lite hjälp på traven med
choken började motorn helt plötsligt
låta gladare och vi körde första svängen innan alla samlades i kontrollrummet för att se vad skärmen och bänken
tycker. Det blev tyst en sekund innan
jublet bröt ut då siffran 59 hästar vid
7200 varv uppenbarade sig på skärmen. Vilken glädje. Vi konstaterade att
den här maskinen troligen inte var helt

En medbringare som passar till den lilla kardanen som leder kraften in till bromsbänken är monterad.

Det är någonting mäktigt med en fullvuxen man som kurar ihop sig över en Phazer under en bromsbänkskörning. Om själva kurandet påverkar effekten positivt vet jag faktiskt inte. Men det kan väl knappast skada?

Affe är en hejare på att fräsa och vi tog av topparna en millimeter för att matcha
höjningen av cylindrarna.

En plan yta hittades på svarven där ett slippapper såg till att ytan på topparna blev lite
slätare.

Monteringen av cylinderspacern med tillhörande cylinderfotspackning gick som
smort.

En cylinderfotsdistans skars ut hos MCM i Mora. Mattias och Robban slår sina kloka
huvuden ihop innan lasersmaskinen drogs igång och jag fick en bunt spacers.

Nya SnoX-kolvar från DBC monterades innan motorn smälldes ihop med nya packningar från samma leverantör.

59 hästar! Grymt, men är motorn original?

37

original även om vi inte hade en aning
om vad som kan ha varit gjort åt den.

Aaen-bromsning #2
För en herrans massa år sedan var vi i
USA och körde kommande års nyheter
på den årliga SnowShooten. Det var på
den tiden fabrikanterna fortfarande hade
nyheter som de tyckte var värda en provkörning. Där i alla fall sprang vi på den
gamla legenden och mästertrimmaren
och norrmannen Olav Aaen som gjort
sig ett namn vad det gällde att bland
annat tillverka pipor till snöskotrar med
gott resultat. En mycket trevlig man med
stort kunnande. Hans pipa till Phazern
var legendarisk och man påstod att den
skulle ge minst 10 hästar vilket faktiskt
inte var en omöjlighet då denna maskin
svarade extremt bra på denna modifikation. Han sålde såpass många pipor till
denna modell att han faktiskt köpte sig
en Porsche som present till sig själv för
denna bedrift. Helt klart väl förunnat. Vi
tänkte därför att det skulle vara bra att
köra maskinen en gång till och denna
gång med enda modifikationen att vi
bara slängde på Aaens trimpipa för att
ta reda på om denna motor gillar den.
Visst hade vår maskin gett 59 hästar i
originalskick, men är den original? I
standardskick ska denna maskin ge 56
hästar. Med Aaen-pipa runt 10 hästar
mer enligt legenden. Vi kör.
Bromsningen gjordes under tystnad.
I alla fall då det gällde oss. Pipan lever
om lite mer än originalet och vi hörde
direkt på ljudet att den lät gladare. Återigen samlades vi i kontrollrummet och
Micke Ljungberg knäade till lite med orden ”herregud” när siffran 66 hästar vid
7400 varv uppenbarade sig. Någon tjippade efter andan, en annan gjorde korstecken över bröstet och jag drog efter
andan en sekund innan jublet kom. 66
hästar. Sug på den ni. Nu jäklar skulle
det bli mer.

Modifieringen
Ett känt knep i trimkretsar kan vara att
höja upp cylindrarna lite för att alla portar
ska bli lite högre. Detta gör man genom
att stoppa någon extra cylinderfotspackning eller distans under cylindrarna. En
del motorer svarar bra på detta medan
andra inte bryr sig och några inte gillar det. Höjer man cylindrarna blir det
mindre kompression vilket gör att man
måste plana av topparna med samma
mått som man höjt dom. Vi knatade tidigare i veckan iväg till MCM som är en
lokal laserskärningsfirma i Mora för att få
en distans utskuren i 1 millimeters aluminium. Topparna hade vi inte hunnit plana
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så dessa tog Affe Sundström sig ann
medan jag och Micke Ljungberg monterade distansen. Vi tog oss samtidigt en
titt på cylindrarna och skicket på dessa.
Det var nu vi såg att någon rackare varit
och filat lite här och var på cylindrarna
vilket förklarade siffran 59 hästkrafter.
Inte undra på att denna motor ger några
kusar mer än en standardvariant. Vi konstaterade också att cylindrarna var av
standardborr vilket gjorde att vi tog beslutet att byta kolvarna som såg lite slitna
ut. Vi gjorde en snabb koll att kolvringarna hade rätt gap innan vi monterade
dessa för att sedan montera kolvarna.
Distansen stoppades dit och nu var det
dags för reedventilerna. Vi insåg direkt
att dessa inte skulle passa eftersom
original insugsgummin måste tillåta ett
visst instick i dessa. Vi vågade inte modifiera något av dessa utan tog istället
beslutet att behålla originalreedsen. Vi
bytte däremot alla packningar innan allt
sattes ihop då vi köpt en ”sotningssats”
från DBC som innehöll alla packningar
vi behövde.
Monteringen gick extremt snabbt och
under tiden vi krånglat med kolvbytet
och distansmontering hade Affe planat
topparna i fräsen bara för att handjaga
till en fin yta med ett slippapper som han
lagt på en plan ytan innan han gned topparna mot detta. Ytan blev perfekt och vi
kunder smälla ihop resten av motorn. På
med Aaenpipan igen och det var dags
för provstart. Nu var det mer motstånd i
dragsnöret och vi kände direkt att all tvekan var borta i motorn. Inget chokande
behövdes för att motorn skulle komma
upp i varv och den kändes faktiskt extremt frisk.

är själva uppflyttningen, planingen av
topparna eller de råa kolvarna som var
orsaken vet vi inte. Men troligen en kombo av alla dessa. Luften gick ur litegrann
men samtidigt fick vi nu en motor som
svarar extremt bra på gasen när jag kört
den på grusvägen hemma. Om jag ska
ta bort spacern under cylindrarna och
stoppa på ett par standardtoppar vet
jag faktiskt inte. Troligen kommer jag att
köra den som den är nu och istället kanske fixa lite med variatorerna för att få
den att hålla 7400 varv. Körningen och
upplevelsen har i allafall varit fantastisk
och nu är det bara lite kåpor och andra
saker som ska lackeras om innan dynan
ska monteras. Vi återkommer till detta
i nästa nummer och på SnowRider TV
såklart. Vi höres.

Aaenpipan monterades sedan på ”standardmotorn” så att vi en gång för alla
skulle få reda på vad den ger.

Hallå, stopp där. Röda skidor och gråa termosar? Detta är vare sig acceptabelt eller
original. Såklart fixar vi svarta skidor och vita termosar till nästa nummer.

Bromsning #3
Det var dags att lyfta upp Phazern i bänken igen eftersom vi lyft ner den under
tiden vi skruvade med den. Vi bromsade
såklart en annan maskin under tiden för
att fylla tiden i bromsbänken. Vi hade
övat upp rutinen nu och det hela gick
mycket snabbt och smidigt. Phazern
rycks igång och jag var helt säker på
att motorn skulle ge sin toppnotering
då den kändes riktigt bra nu. Vi körde in
kolvarna i säkert 30 sekunder innan det
var dags för ytterligare en körning. Nu
med uppflyttade cylindrar, planad topp,
nya kolvar och Aaenpipa.
Återigen stod alla och höll andan bara
för att springa till kontrollrummet för att
ta del av siffrorna. Tystnaden var total
och ett mummel utbröt när motorn nu
gav 64 hästar. Eller 64,47 om man ska
vara petig. Den gav alltså mindre med
vår uppflyttning av cylindrarna. Om det

Det var dags att plocka isär motorn lite för att fullfölja planen. Det är nu som det är
mycket bra att ha med sig en egen Micke.
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Map Tune

julklappar.

Har man varit riktigt snäll så finns det en chans
att någon i ens närhet kanske ser detta och
köper en trevlig julklapp till en!

N

yheterna haglar från Map Tune
och man har nu tagit fram nya
tryckslangar till Ski-Doo / LYNX
900 ACE Turbo vilket allt livar upp lite.
Den insatta vet också att det inte sitter
någon dumpventil originalmonterad på
dessa maskiner så MapTune har hjälpt
tomten på traven och tagit fram följande
kit.
• Turbosmart Dumpventil.
• Adapter för insug.
• Monteringsdetaljer.
• Förstärkta tryckslangar och insugsslang med anslutning för dumpventil.

För Yamaha och Arcticfolket

Arctic turbomodeller tillsammans med
Ferrita.
Detta bygger endast 0,09bars mottryck, jämför detta med originalet som
bygger 0,25bar. Samtidigt väger den
nya ljuddämparen endast 5 kilo.
Map Tune uppger att lägre mottryck
ska bland annat ge mer pulver framför
allt på mellanregistret vilket alltid låter
trevligt.
Skulle nu ingen i familjen köpa detta
till dig så har du tillåtelse från oss på
SnowRider att inhandla detta själv, som
nu någon skulle ifrågasätta dina prioriteringar.

Map Tune har också tagit fram ett tyst
avgassystem till berörda Yamaha och

www.skoterdelen.com

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

Aleksi
Rehu
Per
Vesterberg
@allufsx
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Arctic Cat
Yamaha

TOTALTEK
Du kan beställa Totalteks produkter från Lars Lundberg.
Telefon 070 62 77 536

www.allmec.nu

lasse@allmec.nu

Allmec i Piteå AB, Storbacken 5, 942 94 Sikfors, Sweden

Du kan beställa dina Totaltek produkter också
från vår nya web-butik med adress:

www.totaltek.fi
info@totaltek.fi

Totaltek Ky, Nikkarinkuja 8, 96910 Rovaniemi, Finland

Totaltek återförsäljare i Sverige BODEN: Tords Motorservice AB, KIRUNA: Maskinaffären B. Lundström, LULEÅ: Yamaha Center Luleå, SIKFORS: Allmec i Piteå, UMEÅ: Yamaha Center Umeå, ÖRNSKÖLDSVIK: Yamaha Center Örnsköldsvik.

Lorem ipsum

Vintercamping i Gräftåvallen
Ibland blir man bara sådär extra glad när någon hörsammar det man efterfrågar för att sedan
bjuda på sig själv till oss andra. Att sedan denna person har något riktigt vettigt att dela med sig
av gör mig ännu gladare. Detta initiativ gör att vi helt enkelt får följa med Thorleif & Anette från
Jemtå till deras vattenhål vid Gräftåvallen Oviksfjällen Jämtland. Luta er tillbaka och läs vad de
skickade till oss på SnowRider.

Hej Björn.
Läste ert reportage i tidningen om att
det efterlystes lite om vintercampare.
Skrev ihop lite om vad vi pysslat med
dom senaste 20 vintrarna. Vi kommer
att fortsätta med detta så länge vi orkar.
Börjar man glömma bort att hitta dit eller
hem så får man lägga vintercampen på
hyllan. Lite annat å för den delen. Det
här är i alla fall våra vintrar.

Ögonöppnare
Vi är en sådan där familj som ”trängs i en
Adria 743:a”, men samtidigt trivs med att
vintercampa. Det har vi gjort sedan oktober 2000 på Trivselgränd i Gräftåvallen Oviksfjällen Jämtland. En lagom stor
camp med 62 vagnar ganska exakt sju
mil från dörr till dörr hemifrån och ganska precis en timme i bil. Vi har 12 km
kortare om och när isvägen är öppen vilket gör det hela väldigt behändigt. Vi har
varit med om lite varierande vintrar med
olika snödjup och temperaturer. Första
vintern satt man och glodde ut genom
fönstret när grannar packade och drog
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igång snöskotrarna, samtidigt som de
störde ut tv:n. En annan knäppte på sig
pjuksen och tog med ungarna till skidbacken. Det gick ju bra eftersom vi bara
har 50 meter till den. Mycket trevligt det
också, men drömmen om en skoter slet
sig inte från hjärnhalvorna. Visst hade vi
haft några gamlingar som Blizzard, Rajd
Laser, GP 440 och ET 250 förut, men
inget modernare. Skoterns Dag hösten
efter år ett blev vi med XLT Touring 96:a.
Snacka om ögonöppnare. Vi konverterad till BRP sedan några år tillbaka och
sedan dess har man sett till att ej vara
utan maskin, maskinparken har snarare ökat varje år eftersom vi nu har sex
stycken maskiner. Jag utbildar ju också
blivande skoteråkare så att de får sina
förarbevis (toffes.nu).

Mygg & Knott
Vi ställer oftast upp vagnen sista veckan
på semestern, med något undantag. Det
kan vara bra bär- och svamptillgång här
så hösten är också fin. Det går däremot
inte att vara här sommartid, MYGG,
KNOTT och andra småjävlar som far å

tuggar på en med jättestora tänder. Till
och med de bofasta här brukar fly på
sommarn. Det går inte att vara här helt
enkelt när det är varmare ute. Det är
först när kvicksilvret kryper ner mot fem
grader som det är uthärdligt här. Vi är ju
ett helt gäng som valt att ha vagnarna
här och i stort sett alla här har en så kalllad kur eller spiketält dockat till vagnen
där det körs värme, el/gasolkamin på ca
21grader. Med gasolen igång så torkar
kläder bra och man har ett bra ställe
att hänga kläderna, hjälmar och andra
braochhasaker på tork och förvaring.
Vi har börjat känna oss så pass hemmastadda här efter 20 år att vi byggt
en liten bod bakpå kuren där vi har ved,
Muurikapannor, mackjärn, stekpannor,
bränsle, olja, liggunderlag, utemöbler
och allt annat skrymmande man inte kan
vara utan på vintern.

Kissvängen
Vi har våra rutiner när vi kommer upp.
Jag brukar fixa snön vilket alltid tar någon timme. Gumman fixar vatten, plockar upp inne i vagnen, pimpar lite och så

vidare. Sedan infaller lugnet med något
”gott”. Vi har även rutiner för hemfärd.
Gumman rakar ihop inne, tömmer ev
vatten som är kvar och snabeldraken
rastas. Undertecknad får tömma toa,
släpa undan grillen som är gjord av en
gammal varmvattenberedare och är tung
som fan. Jag lastar vagnen och städar
lite ute och ställer i ordning för nästa
besök. Vi är fem vagnar med tillhörande
folk som hänger nästan jämt när vi är där
uppe. Vissa är mycket sega att få upp
på morgonen med det brukar bara vara
att starta upp snöslungan eller skotern
så kommer det ut nåt rufsigt och yrvaket
ur vagnarna. Hundägarna är det i alla
fall ordning på och de brukar avverka
kissvängen tidigt. Vi hjälps åt med allt.
Lagar och fixar det behövs och alla köper med sig grejor från alla håll om det
fattas nåt här och där. Vi lånar eller lånar
ut maskiner till varandra om man är kort
på grund av av besökare eller så.

Telefonkontakt
När det är dags för utflykter så packar
vi grillkälkar, pulkor och andra farkoster

Vi kan väl säga att det ofta är bra med snö i Gräftåvallen vilket alltid är att föredra.

När man skottat klart så ser det oftast lite bättre ut lördag morgon.
Vem har sagt att man bara kan mysa utomhus på dagen? Kvällsmys in på småtimmarna är helt okej det också.

Vissa år har vi riktigt mycket snö och vart gör man av den på en camping? SnowRiders redaktion har förslaget att med snöslungans hjälp
skjuta upp den på grannarnas tak, vilket kan vara en lösning.

Inte så dumt väder att lufta maskinerna på fjället.
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med det som behövs för en trevlig dag
på fjället. Man får blöta på fingret och
kolla var det eventuellt blåser ifrån vilket
får avgöra var man ska gräva ner sig. Är
det någon som inte har kommit i fas så
har vi döpt våra ställen till "Grop ett till
sju". Skulle utflyktsmålet inte gå fram
till berörda parter så funkar ju telefonkontakten bra. I slutändan vet alla var vi
håller hus. Visst fikas det i någon grop
men det finns också tid för ”gubbarna”
att leta rätt på en driva att leka i också.
Efter lite "After Ute" blir det dusch &
bastu och kanske nån gemensam middag. Neddragna gardiner signalerar att
man vill vara för sig själv den kvällen och
det respekteras. Allhelgona-helgen är
det säsongstart med tipsrunda, korvgrillning, lekar och middag på Panget. I år
med pandemin blir det nog alternativt
samkväm kan jag tro.

me på den kvällen om jag minns rätt. När
våra två barn var lite yngre hade de med
sig en kompis eller respektive vilket gjorde vistelsen lite trängre men samtidigt
trevlig. Man får trycka lite på logistiken
om hur det ska funka en sådan gång. Nu
har vi totalt fem barnbarn!
Jag kan i alla fall råda alla att börja vintercampa eftersom det är extremt trevligt och en mycket social sysselsättning.
Thorleif & Anette Jemtå av 62:års modell.

Vid lunch blir det oftast fart på annars
långsamma och slöa människor vilket i
sin tur brukar betyda att man måste ha
lite storlek på grillen. En varmvattenberedare fick sätta livet till och lever nu sitt liv
i horisontalläge.

Det råder inget tvivel om vem man
besöker när man väl står utanför dörren
hos familjen Jemtå. Vad vi förstår är detta Fru Jemtå under en av sina flygturer
runt påsk.

Varje tillfälle
Vi försöker åka dit så mycket som möjligt på helgerna efter vagnen körts upp.
En sak är säker och det är att nyår, V10
sportlov och påsklov brukar vara obligatoriskt och närvaroplikt. En nyårsafton
satt vi 14 stycken glada människor i vår
vagn. Vi behövde inte ha så mycket vär-

“After Utedag” är obligatorisk och innehåller vanligtvis hög mysfaktor. Faktum är att detta troligen sammanfattar hela vistelsen här
då vi har det riktigt mysigt.

Våra öppettider: Vardagar
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Säkra upp hemestern
även över vintern!

HOS OSS

Vi har både tillbehör
och utrustning för din maskin

Med lång erfarenhet
guidar vi dig till att hitta rätt
modell för just dina behov
Kontakta oss
för mer information

Du hittar oss även på
sociala medier:
cykelomotorsater
w w w. s k i - d o o . c o m

Verkstadsgatan 4, Säter - tel.0225-525 80
w w w. c y k e l o m o t o r. s e
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Skoterforum ii
Skoterforum
Bräcke
Bräcke
JÄMTKROGEN DEN 16/11, KL 10.00 - 15.00
JÄMTKROGEN DEN 16/11, KL 10.00 - 15.00

Sveriges Snˇskoterˇkares Centralorganisation, SSCO, har valt att lˇgga ˇrets skoterforum i Brˇcke.
Sveriges Snˇskoterˇkares Centralorganisation, SSCO, har valt att lˇgga ˇrets skoterforum i Brˇcke.
SSCO-Vˇrnar skoterˇkarna.
Vi hˇller till pˇ Jˇmtkrogen.
SSCO-Vˇrnar skoterˇkarna.
Vi hˇller till pˇ Jˇmtkrogen.
Program
SSCO-Fˇrsvarar skoterˇkning.
Program
SSCO-Fˇrsvarar skoterˇkning.
Frˇn 10.00 visas ˇrets nyheter frˇn de flesta skoterfabrikat. Detta sker naturligtvis utomhus.
SSCO-Gˇr din rˇst hˇrd.
Dessutom
en del
tillbehˇr
m.m.
Detdehar
nogskoterfabrikat.
slunkit med en Detta
och annan
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SSCO-Gˇr din rˇst hˇrd.
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m.m. allehanda
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en och annan
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ocksˇ.
SSCO-Fˇr din skull.
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avhandlas
som,
betalleder,
fˇrarbevis, regler och
bestˇmmelser m.m.
SSCO-Fˇr din skull.
I konferenslokalen
avhandlas allehanda intressanta skoterfrˇgor som, betalleder, fˇrarbevis, regler och
bestˇmmelser m.m.
Mot kvˇllen ˇr puben ˇppen, med after skoter-band, som spelar live.
Mot kvˇllen ˇr puben ˇppen, med after skoter-band, som spelar live.
Fri entrˇ.
Fri entrˇ.
Välkomna!
Välkomna!
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eller
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skadas eller störs.
störs.
Nˇrmare information:
Telefon: 070-326
97 55
Nˇrmare
information:
Janne 070-326
Sund 97 55
Telefon:
E-post:
jan.sund@ssco.nu
Janne
Sund
www.ssco.nu
E-post:
jan.sund@ssco.nu
www.ssco.nu

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

Quadruple-Lars
Om två är bättre än
en borde fyra vara
dubbelt så bra som
två?

L

ars Rosander från Forsnäs utanför Harads är en av dom där
människorna som vi gillar sådär
extra mycket. Lite för att han är trevlig,
ganska mycket för hans val av intresse,
men mest för hans kunnighet och faktumet att han har vett att göra någonting
av detta. Vi har ju sett en del av vad Lars
sjuka hjärna kan koka ihop eftersom han
varit med i SnowRider förut. Då med
sin encylindriga lustgasmatade maskin
som skrämde slag på de flesta i norra
Sverige. Det var då det. Nu har Lars laddat om och tagit i från tårna då han lever under parollen att allt som är värt att
göras bör göras ordentligt. Naturligtvis
så är det en snöskoter avsedd för dragracing han kläckt fram även denna gång
men förvånande nog utan en encylindrig
motor. Eller kanske inte. Naturligtvis så
sitter det en fyrcylindrig motor i denna
pjäs eftersom fyra cylindrar är så in i
helskotta häftigt att man efter ha hört en
quadruple-motor ogärna lyssnar på något annat efter det.

Bråkiga 44:or
Lars som kört mycket veteranracing av
olika slag som exempelvis dragracing,
långlopp och cross håller som bäst på
att sortera ut det senaste bygget som
är byggt för dragracing. Skotern som
i grund och botten är en Ski-Doo Everest 500 från 1979 har därmed ett standardchassie med originalboogie men
extremt sänkt enligt reglementet och ser
verkligen hal ut. I denna sitter det numera sitter en äkta Deckermotor från början
av nittiotalet. I praktiken betyder det att
man bultat ihop två stycken Rotax 454
block (från 1978 och 1979 om man tittar
på gjutnumret) och slaktat tre vevaxlar
för att i slutändan få en sammanhängande. Blocken är faktiskt ihopbultade
med motorplattan och ordentliga plåtar
fram, bak och uppepå. Den 4-cylindriga
veven är av 180 gradersvariant och tänder på cylinder 1 - 3 och 2-4 samtidigt.
Resultatet av detta blir en trevlig radfyra
på 899 kubik. Naturligtvis är piporna
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Lars (den gråa gubben) är både piloten och framförallt byggherren då det gäller detta extremt fina bygge tillsammans med Janne
Henriksson (den lilla gubben).

hemmagjorda från början till slut och
här har faktiskt Lars bett en kompis att
räkna ut hur piporna ska se ut. Förvånande nog så har Lars valt att använda
vanliga rundtrottlade 38-förgasare även
om han har ett gäng har 44:or hemma.
Just dessa har inte varit direkt samarbetsvilliga så de får ligga och mogna på
hyllan tills de får en chans igen. De sjukt
snygga piporna har tagit ganska precis
40 timmar styck att göra. Just det. En arbetsvecka per rör från första räknestunden till färdig produkt. Sug på den ni.

Kubikhandikapp
Då detta är en dragracingmaskin så är
allt byggt så lätt och fint det bara går.
Även om det ska vara lätt och nätt så
ser allt gediget och snyggt ut. Vi kan väl
säga att hela paketet ser genomarbetat
ut och liksom lite färdigt. Vi ser inga
halvfabrikationer av något slag utan ett
snyggt arbete från början till slut. På
variatorsidan har Lars valt en Arctic Cat
originalsekundär och en 4 armad HRP
billet på primärsidan.
Han har hunnit med några race och
precis börjat sortera ut bitarna och vi
kan väl säga att personbästatiden på
201 meter med snöstart är 7.06 sekunder och hela 172 km/h i slutfart. Mycket
bra alltså. I Byacupen får Lars köra mot
mot moderna maskiner i storleksordningen upp till 1050 kubik detta trots att
han har en liten ”småkubikare” på 899
kubik. Kubikhandikappet till trots har
Lars hamnat på pallen i denna hårda
konkurrens.

1000 varv för lite
Som ni kanske vet så är det mycket matematik i tvåtaktstrimning och den teoretiska toppeffekten ska ligga på dryga
9200 varv medan ”verkligheten” vill att
den ska ligga på 8500-8700 varv. Just
detta är någonting man ska jobba på
och man vill komma upp till en bit över
9000 varv för att det hela ska börja lira.
Motorn är idag i alla fall väldigt driftsäker och det enda som har hänt är att
man bränt en kolv när man experimenterade lite med stingerslängden på en
enda pipa som petar ut på vänster sida
om maskinen. Man valde att ha den lite
kortare vilket resulterade i att den kolven
brann upp med besked. Längden rättades till och problemet försvann efter det.
Den imponerande längden på vevaxeln är egentligen inget problem då denna håller sig rak och fin så länge man
inte spränger remmen. Vi kan väl säga
att en remsprängning ganska omgående
resulterar i att vevaxeln bör riktas då den

gärna blir krokig av övervarvet en remsprängning brukar resultera i.

Gubbar på G
Den här kombinationen är inte klar på
långa vägar då detta bygge verkligen är
ett ”work in progress.” Arbetet med mer
hästkrafter är alltid igång samtidigt som
man kommer underfund med chassit
och variatorerna. Vi mötte upp med Lars
och mekanikern Janne Henriksson på
MCX under hösten för att få vara med
när de skulle ta reda på hur mycket hästar motorn ger på ett säkert och trevligt
sätt. Vi kan väl säga som så att ytterst
få har kommit så förberedda som dessa
två. Allt var i ordning och man hade till
och med löst det där med att leda undan
avgaserna med spirorör på ett ytterst bra
sätt. Som ni kanske vet så är avgaser i
lokalen helt förbjudet eftersom dessa
gaser försämrar resultatet. Motorn vill
ha frisk luft utan avgasinblandning.
Man körde några gånger för att laborera lite med tändningen och gav sig till
slut vid 176 hästar vid 8100 varv då man
insåg att man inte alls är i närheten av de
9200 varv man vill upp i.
Man gav sig alltså på ett proffsigt
sätt då man insåg att det inte var någon
idé att köra någonting i bänken då begränsingen inte sitter i inställningarna
utan snarare i hårdvaran. Det blir att åka
hem till Forsnäs igen för att bygga om
piporna och lite andra grejer innan man
ger sig bort till MCX utanför Piteå igen.
Då med 1000 varv mer i bagaget och
förhoppningsvis 200 + hästar. Vi återkommer till dessa gubbar så snart de är
på G igen.

Motorn består av två Rotax 454 block och står fastskruvat på motorplattan samt fäst
med plåtar fram, bak och uppepå. Veven består av delar från tre stycken vevaxlar och
är av 180-graderstyp.

Rundtrottlade 38:or kanske är lite väl oldschool och vem vet vad som väntar i framtiden. Motorbygget är fortfarande under utveckling så vem vet. Rätt var det är sitter
det kanske insprutning på detta bygge.

Ja vad säger man. Jag ska inte påstå att detta bygge är skapelsen av en sjuk människa, men man inser ju att detta är inte någonting
som vem som helst smäller ihop på en halvmiss. Lars har alltså fått en ritning på en rak pipa. Översatt denna till pappersbitar som
sammanfogats till en pipa som ska både ha korrekt form och sen också samsas med tre stycken andra pipor. Sen har papperspipan klippts isär i längdled och sedan styckats upp innan man tillverkat och rullat alla plåtbitarna. På så sätt har alla småbitarna fått
skarven på ett och samma ställe längs med. Snyggare, samtidigt som det ger en längsgående svets. Just det. Allt har sedan riggats
ihop och sedan har det färdiga resultatet klarlackats med Biltemas klarlack på sprayburk (erhh va? Men det funkar tydligen). Efter
en full arbetsvecka är en pipa klar och det är bara att repetera detta tre gånger till. Så för att svara på om dessa quadruple-pipor är
någonting en helt frisk människa gör? Inte en aning men troligen inte. Sjukt snyggt är det i alla fall och Lars får högsta betyg i klipp
och klistra.
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Gubbarna gav sig efter att ha insett att man helt enkelt saknar 1000 varv. Var dom har
tagit vägen och varför dom inte hade lust att dyka upp ska man ta sig en funderare på
innan man är tillbaka med dom. Vi återkommer med ytterligare en bromsning när det
är dags.

Det gäller att komma förberedd och hur många av er hade tänkt på att ett lock till ett
tillhörande spirorör är den perfekta lösningen då det gäller att leda ut avgaser ur lokalen. Troligen är locket inscannat så att Lars gjort en pappmall som sedermera har
provmonterats innan det laserskurit eller printats ut i en maskin han byggt själv för ändamålet. Jag har svårt att tro att han tagit ett lock och borrat några hål i detta.

Enkelt, snyggt och ändamålsenligt.

Vad ska man säga om förarmiljön annat
än strictly business och ändamålsenlig.

Originalboggi i ett originalchassi med tillhörande sänkning räcker långt.
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Titta långt ner i bild så ser du en av plattorna som sammanfogar de två motorerna
med varandra.

Den dagen Lars tröttnar på att leka dragracing är det läge att spika upp denna farkost på väggen i vardagsrummet, om detta nu tillåts hemma hos Rosanders. Detta är ett konstverk av högsta klass och kan uppskattas av vem som helst oavsett intresse för svetsning eller dragracing.

Snäll och fin kurva från en snäll och fin motor som repeterar sina siffror utan att kännas ansträngd. Vi väntar in de 1000 extra varven och ytterligare en bromsning på MCX.
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MES Camping

M

arkus Edlund från Näsåker är
i vanlig ordning en man med
ambitioner och har naturligtvis
knåpat ihop ett litet extra stort spiketält.
För att spara husvagnen har han också
byggt tak över den också. Just det senare ser man inte överallt, men personligen
tycker jag att det är ett extremt bra tilltag
för en längre uppställning av en vagn.
Tiden står ju still under taket då vagnen
lever ett betydligt lugnare liv därunder i
tryggheten, fri från sol, snö och vatten.
I spiketältet hittar vi ett riktigt köksbord med glasskiva och tillhörande skoterkarta.
Såklart står där också ett riktigt kylskåp och torkskåp samtidigt som det
är golvvärme i hallen. Höga hatthyllor är
ett bra tips eftersom man vill undvika att
overallerna hänger i backen.
-Idéerna slutar ju inte komma och
man får ju se det här som ett pågående
bygge. Jag ska bygga en arm på utsidan

så vi kan hissa upp och skruva skoter
när andan och lusten faller på. Säger
Markus.
En bra stereo är alltid att föredra så
att man håller sig vaken samtidigt som
Polaris ledskylt lyser upp i tillvaron på
campingplatsen.
Markus är en påhittig jävel (vi som
känner honom vet att han är påhittig och
en jävel. Numera också liten och klen)
och har monterat riktigt stark ”hitta hem
lampa” som pekar rakt upp i himlen.
Detta är faktiskt en av de absolut bästa
idéerna jag sett på länge och någonting
som många kommer att ta efter nu när
Markus kläckt denna idé.
Grymt kul. Har du också vintercamping som din hobby? Känner du att du
har lust att dela med dig? Maila bjorn@
snowrider.se med några ord och några
högupplösta bilder på minst 1 MB styck.

Snacka om ett rejält spiketält med tillhörande mössa för husvagnen. Det klart att det
ska se ut så här om campingen tillåter detta. Ett tak som ser till att vagnen mår betydligt bättre.
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En ”hitta hem lampa” är en av de bästa idéerna jag någonsin sett. Det är klart att man
ska ha en sån, så att det aldrig blir några problem att hinna hem i tid.

ca

The #1 all inclusive snowmobile camp in Dalarna
Bring your own sled or rent at the camp
Apartments, snowmobiles, restaurant & bar!

www.storboadventurecamp.se

@storboadventurecamp

BRPpac.se

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

re

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

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

Det går faktiskt inte att påstå vad som helst då det gäller effekt. Det ﬁnns
matematiska lagar och regler man tyvärr måste hålla sig till.
Av: Affe Sundström

I

förra numret presenterade vi bromsbänksresultaten där vi testkörde olika
typer av bensin vilket var mycket uppskattat bland många läsare. Många var
ganska förvånade över att skillnaderna
var så små mellan de olika sorterna
och undrar varför de gamla myterna om
”dynamit-soppa” inte riktigt stämmer
med verkligheten. För de som arbetat
länge med motorutveckling kom inte
resultaten som någon överraskning då
energimängden hos alla handelsvaror
som kallas bensin är relativt lika. Det
finns ytterst få tillfällen där en motor inte
fungerar med ”vanlig soppa”, i princip
gäller det bara för extrema race/tävlings/rekord maskiner. I korta drag ger
en standardmotor korrekt effekt med
det bränsle du köper på macken och
det finns tyvärr ingen mirakeldryck att
hälla i tanken som får din originalmotor
att prestera väsentligt bättre. Men vad
är egentligen bensin och varför kan man
inte förbättra denna produkt sett till dess
förmåga att leverera motoreffekt?

Handelsnamnet bensin, vad
är det för produkt?
Det vi i Sverige kallar för bensin är en
komplicerad kombination av flytande
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kolväten som i huvudsak härstammar
från petroleumindustrin, alltså från det
ämne vi i dagligt tal kallar olja. Under
hela 1900-talet har bensinen i flera
steg utvecklats till den vi i dag köper på
macken och numera är den givetvis alltid blyfri och kan numera ibland innehålla
biologiska komponenter som ska ge
olika fördelar för klimat och miljö. Skillnader finns när vi ser på olika bensinkvalitéers förmåga att motstå tryck och temperatur utan att självantända vilket kallas
oktantal. Det ordet känner de flesta till
och kopplingen mellan hög oktan samt
prestanda är för många helt självklar.
Tyvärr blandas oktantalet ofta ihop
med bränslets energiinnehåll vilket inte
stämmer då i princip allt vi kallar för
bensin har en energimängd på runt
13kWh/1000g, oavsett oktantal. Man
får alltså inte ut mer kraft av ett högre
oktanvärde men i vissa fall kräver en
högprestandamotor det för att fungera
vilket kan leda till sammanblandning av
begrepp. Numera har en del handelsbensin en viss mängd etanol vilket sänker energiinnehållet något men tvärt om
vad som vore logiskt så påverkar det
inte en vanlig motor när vi ser till maximal uteffekt. Detta eftersom skillnaden
är så liten att den kan kompenseras via

bränslebalaningen. 13kWh per kilo kanske inte låter så imponerande för den
som inte gillar fysik men det är en enorm
energitäthet vi pratar om och den moderna värld vi lever i är helt omöjlig att
föreställa sig utan den kraft som de fossila bränslena har gett oss. Det är frågan
om koncentrerad solenergi som forntida
växter samt organismer har lagrat.
Efter miljontals år med nästan osannolika kombinationer av naturliga processer skapades kol, gas samt olja vilket vi
numera är totalt beroende av. Den moderna världen drivs fossilt och kommer
så göra under den överskådliga framtiden vad än man anser om det. Den fysiska förklaringen till att det inte finns bensin med enormt större kraftpotential än
den som säljs är att den faktiskt redan
är rena dynamiten i den form du köper
den. En liter petroleumolja är solenergi i
den tätaste form som vi känner till här på
jorden och utan den tekniska revolutionen som den har gett oss hade vi levt på
samma sätt i dag som för 300 år sedan,
vilket kanske många på vår planet hade
valt framför dagens samhälle? Frågan
hur en sådan värld hade sett ut är intressant men inget som ryms i denna artikel.
En mer relevant fundering är varför vi
använder så mycket av denna magiska

vätska om nu bensin är så kraftfullt och
varför vi inte bara kan tillföra mer av det
för att på så sätt uppnå högre effekt? En
full tank i en vanlig snöskoter bör ha runt
350kWh och det borde rimligen räcka
en bra stund, och om jag bara gav motorn mer soppa borde den ge mer pulver, eller?

BSFC, det handlar om att
använda varje droppe till
max!
En förbränningsmotor är i princip bara
en luftpump där man tillför bränsle, förbränner det och på så sätt får ut rörelseenergi. Tyvärr är det inte möjligt att
öka bränslemängden utan att först öka
luftflödet genom motorn eftersom man
måste ha ett korrekt blandningsförhållande för att förbränningen ska fungera
som den ska.
Så om du ger en väl fungerande motor
mer bensin än vad den behöver sänks effekten samtidigt som förbrukningen och
avgasutsläppen ökar, så det är inte rätt
väg att gå. Man bruka mäta förhållandet
i vikt mellan luft och bränsle och 14,7:1
är det så kallade stökiometriska värdet
där man i teorin har förbränt allt bränsle,
kallas också för lambda 1,0. En magrare
blandning på 1,1 lambda (16,2:1 luft/

bränsle) ger lägre förbrukning och en
fetare 0,9 lambda (13,2:1 luft/bränsle)
högst effekt. Dessa säger dock inte hur
effektivt motorn använder bränslet vilket
BSFC (Brake Specific Fuel Consumption) gör då det är den uppmätta energimängden som motorn producerar per
gram bränsle. Tvåtaktstrimmare föredrar
ofta denna uppgift framför lambda eller
luft/bränsle-förhållandet då det visat sig
att man snabbt kan avgöra när motorn är
farligt nära detonation.
Erfarenheten från förr gjorde gällande att man helst skulle hålla sig över
400g bensin per kWh för att förhindra
motorskador, men dagens avancerade
tvåtaktare fungerar bra med så låga
värden som 340g/kWh. Men om 1000g
bensin innehåller hela 13kWh hur i hela
friden får vi endast ut en enda kWh ur
340g? Förklaringen är enkel, det är
mycket svårt att omvandla kemiskt bunden energi till mekanisk energi så man
får inte ut mer effekt än så per gram när
vi pratar om 2T motorer av snöskotertyp.
Nu är faktiskt inte många bilmotorer så
mycket bättre och ett BSFC på 300 g/
kWh är ganska normalt för en modern
bensinmotor. Så även om vi skulle klara
oss med ca 80g/kWh om motorn vore
100% effektiv kommer det aldrig att ske
oavsett hur mycket Ottomotorn utvecklas i framtiden.
Det är helt enkelt fysiskt omöjligt att
uppnå 100% effektivitet och de siffror
vi i dag har på runt 25-30% är nog där
vi kommer att stanna när vi ser på små
motorer för rekreationsbruk. Så att öka
effekten hos vår kära snöskotermotor
genom att förbättra dess effektivitet går
tyvärr inte, de är faktiskt ganska bra på
att använda bensinen redan nu.

fyllnadsgrad eller ett topplock med högre kompression kombinerat med rätt
inställd tändtidpunkt och bränsleblandning kan öka en motors BMEP. Det genererar högre motoreffekt även om varvtalet och cylindervolymen är konstant.
Detta går ofta att utföra om motorn är
av äldre typ eller av något annat skäl har
en låg trimningsgrad. Tråkigt nog är det
så att ju bättre motorn är original desto
svårare är det att öka BMEP.
Fabriken har redan konstruerat den
med så högt värde som är praktiskt
möjligt, i alla fall på handelsbensin. Om
motorn byggs om till en ren racer kan allt
optimeras för hög oktan och då kan man
ha väsentligt högre BMEP än en standardmotor utan att riskera detonation
men det är inte praktiskt när vi pratar om
bruksskotrar. Så när vi vill ha upp effekten i vår redan välbyggda standardmotor
utan att överladda måste vi öka volymen
eller varvtalet, eller varför inte bägge
samtidigt? Ett big-bore-kit kombinerat
med ett par högvarviga twin-pipes vore
väl kul?

Vad ska jag hoppas på, kan
man enkelt uppskatta en
motors potential?
BMEP är alltså ett mycket bra verktyg
när man ska beräkna hur väl en motor

fungerar samt hur stort utrymme det
finns för förbättringar. Problemet med
detta verktyg är att det krävs en del
kunskaper i matematik innan det känns
som ett enkelt och överskådligt sätt att
jämföra olika motorer med. Det finns
dock en förenklad lathundsformel som
man kan använda på de flesta standard
2T-motorer jag jobbat med. I stället för
att sätta sig in i hur BMEP fungerar och
beräknas kan man räkna med att en välbyggd 2T sällan har över 0,025hk per
kubikcentimeter per ettusen varv.
Alltså bör en 840cc motor som
varvar 8000rpm som mest ha
840x0,0025x8=168hk vilket är ganska
nära vad en modern värsting ger. En
modern 600cc som varvar 8000 ska enligt den förenklade tumregeln ge 120hk
vilket stämmer riktigt bra. Om vi kollar
på min Polaris Indy 650 från 1992 (som
jag ägt sedan ny) framstår den som
standard ganska usel med sina 105hk
vid 8000rpm men motorerna var inte
bättre då. Med pipor fixade den 127hk i
bromsbänken vilket är fantastiskt, eller?
I verkligheten är det inte alls så imponerande men med tanke på att motorn var
en uråldrig konstruktion redan då så är
det inte alls så illa.
Den ganska extrema effekthöjningen
hos min trimmade gamla trippel berodde

i första hand på att varvtalet ökades med
runt 1000rpm och bara till liten del på
ökad BMEP. Hade motorn fungerat lika
bra som en modern maskin skulle den
ha gett en bit över 145hk vid 9000rpm
och på den tiden som denna motor var
ny fanns det extremt trimmade exemplar
som faktiskt gav det. Så även en så uråldrig konstruktion som denna kolvmatade Fuji-motor med rötterna i 70-talet
kan ge hela 0,025hk per kubikcentimeter per tusen varv men knappast det i
en problemfri bruksmaskin. Beräkningsfaktorn jag här använder mig av är inget
som man ska se som en exakt vetenskap
men den stämmer förvånansvärt bra när
man vill ge en förhandsgissning på vad
en motor ger i bromsbänken.
Tumregeln gäller alltså för moderna
bruksmotorer avsedda för handelsbensin och inte för extremare byggen och
naturligtvis inte heller för överladdade
eller lustgasmatade motorer.

Ökning av BMEP, ger mer
kraft vid samma varvtal och
kubik.
En annan lite krystad förkortning som
många trimmare gillar är BMEP (Brake
Mean Effective Pressure) vilket kan
översättas till ”Bromsat medelförbränningstryck”. Den beräknas med hjälp av
cylindervolym samt uppmätt vridmoment
och ger en indikation på om motorn är
så kraftfull den kan vara sett till dess
volym.
Man kan med denna siffra jämföra
olika motorer trots att de inte har samma
kubik eller maximala varvtal (där toppeffekten infinner sig) och se om de använde sin cylindervolym lika effektivt. Vill
man öka effekten hos en motor men inte
dess varvtal eller volym så är det BMEP
som måste upp. Så en effektivare pipa,
cylindrar/vevhus/reeds som ger mer
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Fuel Hemavan Outlet

Från idé till öppen butik på
7 veckor.

Det är någonting speciellt med en välfylld outletbutik. Ofta kan man göra riktigt bra klipp. Efter nu några veckor med öppet kan man
sammanfatta det hela som en succéstart. Pga coronan blir besöken lite mindre i butiken i skrivande stund, men nu har de även fått
igång den tillhörande webshopen som går som tåget. Dom har redan lagt några kompletterande beställningar från sina leverantörer
och satsar just nu stenhårt på webshoppen i väntan på fysiska butiksbesökare.

D

et känns som att en del gasar
istället för att bromsa i denna
tid av Corona och annan jävelskap. Skoterbutiken Fuel Hemavan (Ja,
helt rätt, möjligen i Hemavan) tyckte det
var dags att öppna en outletbutik när det
blev en lämplig lokal ledig i byn.
Från idé till öppnad butik på 7 veckor borde vara bra jobbat enligt oss på
SnowRider. Namnet Fuel Hemavan Outlet står det numera på dörren som är
belägen i Bay-Hill Center.
Vecka 39 öppnade denna butik dörrarna med buller och bång och det
skeppades ut prylar genom ytterdörren.
Detta trots att gränsen mot Norge stängdes samma dag.
Har du vägarna förbi så är risken eller
snarare chansen stor att du kommer att
stå öga mot öga med Frida som numera
jobbar heltid i butiken.
Här hittar du allt från 509, FXR, TOBE
och Jethwear. Såklart finns barn, dam,
herr och slutligen unisexkläder för dem
som inte identifierar sig med någon av
de föregående kategorierna.
Vi gillar ju alltid dessa outlets oavsett
vad de säljer eftersom man får ett visst
köpbegär och har svårt att avstå från att
lätta på lädret och köpa någonting till
bra pris.
Har du vägarna förbi så ska du såklart titta in och hälsa Frida från oss på
SnowRider.
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Vi hoppas innerligt att det är Frida som står längst till höger i bild och att det är henne du kommer få träffa i egen hög person när du
väl kliver in på Fuel Hemavan Outlet. Skulle det visa sig att Frida är den i mitten så går väl det bra också. Skulle det däremot visa
sig att det är personen till vänster så skulle jag vara mer skeptisk.

Fuel Hemavans ägare Nils Vikberg har
haft en önskan att någon gång även ha
en outletbutik.
Idag så äger han skoterbutiken Fuel Hemavan och när en lokal skulle bli ledig i
höst i Bayhill-center i Hemavan så låg
inte beslutet långt borta. Under 7 veckor
har personalen jobbat hårt med att färdigställa butiken inför invigningshelgen.
Allt från knyta upp leverantörer, bygga
om butiken, köpa in varor, marknadsföring, fixa butiksinredning, anställa personal, affärs- & kassasystem till uppackning och prismärkning av alla varor.
Vi har fått väldigt bra respons från leverantörerna som gillar initiativet starkt och
blir ett bra tillfälle för dom att kunna lätta
på sina lager av kläder som inte tillhör
årets kollektion.

Lynx 850 Jaws Big Shark

Hästkrafter man bara bultar på är ju kanon. Eller är det en orimlig dröm?

V

i tog tillfället i akt att kolla upp hur
det står till med ett av de populära trimkiten till Lynx Boondocker,
och vi valde då det som utlovar mest pulver och som låter roligast. Det finns flera
som säljer detta kit och av någon anledning så rekommenderas ingen PC5 eller
omflashning av originalboxen. En sak till.
Vi är inte ute efter att ge någon gratisreklam eller dålig publicitet utan gör dessa
bromsningar för att helt enkelt ta reda på
hur mycket effekt en viss modifiering gör
på en viss maskin. Samma gäller denna
bromsbänkskörning där vi fick med oss
en 2019 års Lynx Boondocker som för
länge sedan är inkörd och redo för det
kit som ägaren valt att stoppa på sin
maskin.

161 hästar original
Valet föll på ett såkallat Jaws Big Shark
kit som innehåller pipa, Y-rör, luftburksmodifikation samt omställd tändning.
Här använder man original ljuddämpare
vilket verkar vara att rekommendera eftersom det inte ingår någon skrikig burk
i detta kit. Kitet ska vara specialanpassat
för våra förhållanden och bensin och ska
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inte jämföras med något annat mer standardliknande kit enligt reklamen.
Vi vet sedan förut att en standard Lynx
av 2019 års modell ger ganska precis
161 hästkrafter utan några som helst
problem. Faktum är att denna motor ger
väldigt konstanta siffror då den har ett
mycket bra styrsystem som kompenserar inom ett brett område. Där andra
fabrikanters maskiner ger olika siffror vid
olika temperaturer verkar BRP:s maskiner inte bry sig direkt utan levererar den
effekt den ska oavsett yttre omständigheter.
Vi hade inte möjlighet att köra just
denna maskin i originalutförande denna
dag, men vi vet som sagt att dessa motorer är konstanta i sin leverans. Skulle
det skilja någonting mot den 2019 vi körde i originalskick så är siffran försumbar
och knappt värd att nämnas. Som sagt
161 hästkrafter ger en 2019 års Lynx
850 vid 7800 varv.

Låter original
Vi rycker igång Lynxen och inser att det
inte låter något speciellt om denna maskin. Den upplevs och låter som en helt

original BRP 850 på tomgång. Vi låter
den komma upp lite i arbetstemperatur
innan vi kör första pullet i bänken. Det
första följs av två andra så att vi får totalt
tre körningar efter varandra med medföljande avsvalning mellan varje körning så
att vi verkligen får en uppbackad siffra
som vi kan stå för. Vi kör också en fjärde
gång med övertäckt pipa för att se om
piptemperaturen spelar någon roll. 14
hästar utlovas med detta kit vilket i praktiken skulle betyda hela 175 hästkrafter.
Denna siffra låter sjukt bra och nästan
för bra för att vara sann. Du kan för övrigt räkna på hur mycket effekt en motor
ska ge under vissa förutsättningar och
detta kan du förkovra dig i på sidan 52.

Effektpeak
Resultatet av dessa bromsningar säger
samma sak nästan på decimalen och
de förväntade 175 hästarna uteblir med
råge och faktiskt också som förväntat.
Vi trodde inte att detta kit skulle kunna
ge denna redan starka motor hela 14
gömda hästkrafter. Bromsbänken är
extremt ärlig i sin mätning och vi ser
att vi långt ner i registret hittar cirka 5

hästkrafter och då pratar vi strax över
6000 varv. Sen skuggar effektkurvorna
varandra bara för att detta kit ska effektpeaka hundra varv över originalets 7800
varv. Detta kit levererar vid 7900 varv
163,75 hästkrafter vilket vi kan avrunda
till 164 hästar jämt för att vi är så himla
givmilda och positiva i vårt handlande.
Det vill säga tre hästar mer än original
och cirka 11 hästar mindre än utlovat.
Tre hästkrafter delat på drygt 11000
spänn som detta kit kostar blir i runda
slängar 3600 spänn per hästkraft. Bilda
dig en egen uppfattning om du känner
att detta är väl investerade pengar eller
ej. Vi lägger inte några som helst känslor
i dessa bromsningar utan ser detta från
ett mer vetenskapligt perspektiv där vi
mer än gärna tar reda på vad en snöskotermotor gillar och inte gillar. Vi hade på
känn att Rotax inte lämnat 14 obrukade
hästkrafter på bordet som någon annan
kunde locka fram utan några större modifikationer eller höjning av varvtalet. Vill
du att vi ska bromsa någonting annat?
Maila bjorn@snowrider.se så tar vi oss
en titt på om och hur vi kan lösa detta.

SnowRiders förarbeviskurser
E

ftersom omständigheterna runt
denna Corona-epedemi gör det
lite krångligt att ta förarbevis för
snöskoter har vi anpassat våra kurser
som vi har under kommande vinter.
Vi kan numera ha distanskurser där ni
avverkar halva kursen hemifrån framför
datorn. Vi går alltså igenom teorin digitalt där ni får träffa mig (Björn) på Corona-säkrat avstånd. Halva kursen, det
vill säga 1 dag måste ni däremot bege
er till antingen Mora/Orsa eller Lofsdalen beroende på vilken kurs ni valt eller
väljer för att göra den praktiska delen +
provet. Teorin genomförs utomhus och
till och med här har vi tänkt Corona och
kör maximalt 8 personer på förmiddagen
samt 8 personer på eftermiddagen. Allt
för att möta de krav som ställs på oss
och på samma gång medverka till att
motverka spridningen av Covid 19.

är nu corona anpassade

Mera information om alla våra kurser
denna säsong på www.snowrider.se
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Clutchkits MADE IN SWEDEN
Magnetvikter

Magnetvikter till alla
märken. Laborera enkelt själv!

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

1 995kr

4 595kr

Jaws Arctic Cat 800
2018-20

Jaws Ski-Doo 850 E-Tec
2017-2020

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

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

7 995kr

9 995kr
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Vändhjul 9” & 10” KOMPLETT KIT

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

Fr 3 295kr

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

www.billetx.se

styrhöjare (justerbara & fasta)

starthandtag

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

BilletX starthandtag
i aluminium.

lastrack

bromshandtag

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

Fr 399kr

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

Okej, dags att en gång för alla ta reda på om gammal bensin påverkar effekten!

M

an har ju hört att dagens bensin är allt annat än bra och att
det var bättre förr i vanlig ordning. Tydligen ska dagens bensin bara
innehålla bra och naturliga saker vilket
gör att den inte alls är lika resistent mot
exempelvis tidens tand som förr. Personligen är jag extremt dåligt påläst och
kan inte på något sätt ställa mig bakom
detta påstående, men i vanlig ordning
är man ju villig att tro på allting som har
kontentan av att ”det var bättre förr”.
Men då man är en nyfiken jävel tyckte
vi för tre år sedan att det verkligen var
dags att kolla upp det där med hur gammal bensin påverkas av att helt enkelt
förvaras i en plastbehållare med öppen
ventilation under en överskådlig tid.
Så för tre år sedan tankade jag helt
enkelt upp en tjugolitersdunk med 95
oktanig bensin bara för att förvara den i
vår lada. Locket skruvades åt samtidigt
som ventilationslocket öppnades lite så
att bensinen skulle utsättas för samma
förhållanden som exempelvis den skulle
göra i en bensintank på en snöskoter
som också där lever förslutet med en
viss ventilation.

Nyfiken
Nämnde jag att jag är nyfiken? Jag har
alltid funderat över huruvida olika mirakelprodukter fungerar och denna gång
har jag riktat blicken mot en produkt
60

som ska ”förvara” bensinen eller i alla
fall hjälpa bensinen att hålla sig fräsch
under längre förvaring. Jag hittade en
produkt som heter STA-BIL Fuel stabilizer Storage vilket avslöjar att den är
gjord för bensin som som ska ligga i en
bensintank över vintern eller liknande.
Denna tillsats ska försäkra dig om att
motorn ska ge maximal prestanda och
dra mindre bränsle, gå renare, ge mer
effekt och vara bättre för miljön! Den ska
också rengöra förgasare och insprutning samtidigt som den tar hand om
vatten och förlänger motorns livslängd.
Naturligtvis kan vi inte ta reda på om
dessa påståenden är sanna vilket inte
heller är syftet med detta test. I reklamen för denna produkt uppger man att
dagens bensin tappar sina egenskaper
redan efter tre till fyra veckor vilken
känns lite skrämmande. Naturligtvis så
tankade jag därför upp en dunk till och
hällde i korrekt mängd av denna produkt
för att en dag framledes kolla upp om
den gjorde sitt. Locket drogs åt och ventilationen öppnades litegrann. Detta var
hösten 2017 och nu hade vi alltså två
dunkar med 95 soppa. En utan tillsats
och en med. Dessa stoppades längst
in i ladan och glömdes sedan bort lite
grann eftersom jag inte bara är nyfiken,
jag har minne som en guldfisk också. En
mycket bra kombination eftersom det
känns som rena rama julafton när jag väl

hittar några av mina halvfärdiga projekt
som jag då kan färdigställa.

Ny vs gammal
Dessa bensindunkar letades fram hösten 2020 och dammades av. Rent visuellt så var den dunken med tillsatsen
i brunare till färgen samtidigt som den
obehandlade mer gul, lite åt gubbpisshållet. Båda bensindunkarna hade färgats av innehållet och lukten av gammal
bensin kändes igen i båda dunkarna.
Även om bensinen var missfärgad så
fanns det inget synligt vatten i botten
samtidigt som den var fri från slem eller annan förorening. Det känns som att
vår simulation att denna bensin stått i en
gammal snöskoter var lyckad eftersom
lukten kändes igen. Dunkarna lastades
upp på släpvagnen och det bar återigen iväg upp till Piteå och MCX för lite
bromsning. Nu skulle vi ta reda på hur
mycket en viss snöskoter ger i bänken
med ny bensin, gammal obehandlad
bensin och gammal behandlad bensin.
Intressant och extremt roligt.

Samma effekt?
Eftersom vi precis avslutat ett annat
bensintest och det redan stod en Polaris Khaos 850 i bänken så hade vi
redan en referenssiffra på hur mycket
denna maskin gav denna dag med 95oktanig bensin. 154 hästar ger den vid

8100 varv och det var dags att slanga ur
den fräscha soppan bara för att ersätta
den med STA-BIL behandlad 95 oktanig
bensin. Med tanke på lukten så kände vi
direkt att denna soppa sett sina bättre
dagar och troligen tappat stunsen lite,
behandlingen till trots.
Vi körde maskinen tre svängar för att
få en bra repeterad siffra och kom fram
till att den tre år gamla behandlade soppan faktiskt tillät Khaosen att ge samma
effekt eller i alla fall inom felmarginalen
som med den nya fräscha soppan. Okej,
lite förvånande men samtidigt intressant
vilket får oss direkta att undra hur tre år
gammal obehandlad bensin kommer att
fungera.

Nu vet vi det
Vi suger ur den tre år gamla behandlade
bensinen och ersätter den med tre år
gammal obehandlad bensin. Denna luktar lika gammalt som den behandlade
med skillnaden att den är lite ljusare
i färgen. Maskinen startar direkt utan
krångel och sången känns lika pigg som
de två föregående bensinkvalitéerna vilket förvånar. Man tycker att tre år gammal bensin ska helt ha ”tappat kolsyran”
och på något sätt ge motorn en slöare
eller orenare gång.
Efter några körningar så konstaterar vi
faktumet att tre år gammal bensin utan
någon som helst tillsats förutom att den

Som synes har dunken missfärgats efter tre år.

Rent effektmässigt eller då det gäller startegenskaperna så verkar inte en tillsats vare
sig ge till eller från. Huruvida en tillsats påverkar bensinens ”snällhet” mot bränslesystemet har vi ingen åsikt om.

utsatts för syre och diverse väderomslag
i en kall lada ger samma effekt över hela
registret som 5 dagar gammal bensin.
Maskinen är lika lättstartad, låter lika,
ger samma effekt och ryker inte konstigt
vilket får en att fundera över hur dålig dagens bensin egentligen kan vara?
Visst kan en tillsats ge bensinen
bättre egenskaper i form av snällhet mot
slangar, spridare, pump, förgasare eller
andra delar i bränslesystemet, det vet vi
ju ingenting om. Men då det gäller egenskaper som att antändas vid ett startögonblick eller ge mer eller bibehålla en
viss effekt så skiljer det ingenting mellan
ny och tre år gammal bensin oavsett om
den blivit behandlad med något slags
förvaringsmedel eller ej.

Inte sätta dit någon
Återigen. Vi är inte ute efter att sätta dit
någon som säljer en viss produkt eller
tjänst. Denna gång ville vi mest ta reda
på hur gammal bensin står sig mot ny
och slängde helt enkelt in en Joker i form
av en bensintillsats som på något sätt
påstås förbättra bensinens egenskaper.
Nu vet vi i alla fall resultatet vad det
gäller effekt och startförmåga med gammal och ny bensin, så nu kan du ägna
tankarna till någonting mer vettigt istället
för just detta.

Den luktade lite gammalt och har sett sina bästa dagar rent visuellt. Vilket inte bara gäller Alf utan också bensinen i dunken. Denna
dag gav vår test-Khaos 154 hästar vid 8100 varv oavsett gammal, ny eller gammal-behandlad bensin.
Kontentan av detta är alltså att dagens bensin kanske inte är helt värdelös trots att myten säger så. Skulle bensinen förvarats i ett
helt öppet kärl och på så sätt kunnat förorenats hade säkert bromsningen visat en annan sanning. Men så länge bensinen förvaras
schyst så verkar den kunna bevara sina egenskaper ganska bra. Om den håller i tre år i en lada så klarar den troligen en sommarförvaring med bravur.
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Arctic Cat Hardcore 2020 Turbo
han har löst hängande kinder men det
var först och främst egenskapen att när
han väl fått upp vittringen på någonting
så finns det ingenting som kan stoppa
honom, jag tänkte på. Jag menar att han
aldrig ger upp och tappar intresset när
motgångarna avlöser varandra. Han tar
motgångar som en personlig förolämpning och därmed också sin livsuppgift
att lösa det som går honom emot. En bra
egenskap när man vill att saker och ting
ska hända. Då han av någon anledning
snöade in på snöskotrar för några år sedan visste vi som känner honom att detta skulle sluta på ett visst sätt förr eller
senare. Naturligtvis så kommer han förr
eller senare titta över själva konstruktionen och därmed också hitta vägar till
mer effekt och övriga ombyggnationer.
Efter att kollat över hur hans 2019 års
Arctic Cat 800 svarade på Jawspipa, Yrör, PC5, ljuddämpare, tändkil, luftburksmodifikation och variatorombyggnad så
sneglade han mer och mer på det där
med överladdning. Visst gick Arcticen
bra som det var och grejerna stoppades först över på hans 2020 Hardcore
och det åktes en vinter till innan Mattias
kom på att han inte direkt häpnade över
draget. Just den där jakten på häpnad
är en svårbotad sjukdom och har man
väl fått den så är det mer hästkrafter
det enda som kan bota den. Sagt och
gjort blicken höjdes och kunskap jagades för att komma underfund med vad
som behövdes för att överladda 800:an
så att häpnad och glädje kunde infinna
sig igen.

Själv är bäste dräng och vad gör man när man
vill ha lite mer att åka med?

Mitt i projektet

D

et där med att beställa prylar
över disk kanske inte är för alla
då lusten att tillverka överröstar
lusten att köpa. Mattias Stenström är
utan tvekan en sån där som hellre ser
lösningar än problem och vi på SnowRider har känt den här mannen ett bra tag
nu genom vårt gemensamma intresse
dragracing. När jag först fick syn på
denna man trimmade han BMW-motorer
på löpande band och sprängde dom
faktiskt också i exakt samma takt vilket
fick mig att inse att den här mannen har
timing vad det gäller dragracing. Att
precis tajma in ett motorbygge med tillhörande sprängning är få förunnat och
mitt i detta spektakel också hinna med
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jakten på nya block, modifiering av innanmätet och ihopplockning. Att han sedan körde fortare än vad som kan tänkas
vara lämpligt och överskrida 1500 hästar med en motor som designades för
en femtedel av denna effekt är inte bara
imponerande utan också ganska fränt.
Färderna med denna BMW var intressanta och våldsamma och jag glömmer
aldrig när han passerade mållinjen i 300
kilometer i timmen glidandes på taket
under en tävling i Finland för några år
sedan. En bedrift i sig. Mattias växte upp
och lämnade BMW-träsket bara för att
försöka sig på att bygga världens snabbaste fyrcylindriga motor. Detta projekt
inleddes med att använda en 526 Hemi

V8 som tiltades på sidan för att bara
använda fyra cylindrar. Vev och kamaxel
specialbyggdes och vips så hade man
byggt en rak fyrcylindrig helaluminium
Hemi-motor som käkade metanol och
sprutade eld samtidigt som den utan
tvekan är en av världens starkaste fyrcylindriga motorer och har passerat 2000
hästarstrecket för länge sedan. Projektet är i högsta grad levande än idag även
om Coronaeffekten även drabbat dragracingtävlandet vilket för oss raskt in i
Mattias nuvarande projekt.

Hängande kinder
Jag skulle vilja påstå att Mattias Stenström är något av en blodhund. Visst,

Vi kliver in i hans projekt just nu när
allting håller på att plockas ihop och vi
ser ett väl genomtänkt turbosystem utan
intercooler som förhoppningsvis ska
tangera 200 hästarsvallen. Ungefär där
ligger gränsen för när häpnad infinner
sig anser Mattias som också är realist.
-Jag har inga ambitioner att ladda
speciellt mycket eftersom motorn i sig
är 100 procent standard och endast
kommer få lite stöttning med en 50/50
iblandning av 100 LL soppa för att klara
det högre cylindertrycket. Jag har byggt
massor av turboinstallationer genom
åren men aldrig på en tvåtaktare. Jag
har hört mig för lite här och var vad det
är som gäller och gått på det istället för
att försöka uppfinna hjulet allt för mycket
själv.
I slutändan kommer det att handla

Hela turbosystemet är skohornat på plats och visst har Mattias även fått med en ljuddämpare i byggnationen. Den kullagrade turbon lystrar till namnet Garrett 2860 och
får sin smörjning från tvåtaktsoljesystemet. Fördelarna med en kullagrad turbo är
många och en av dom är att dessa kräver ytterst lite smörjning.

Själva plenumet är svetsat och provmonteras här. Laddtrycket kommer att hållas
under lågt för bästa kombination av hållbarhet och effektuttag.

Det där med pulverlack förresten. Det är
faktiskt ganska enkelt att greja med själv.
Vi kanske skulle ta tag i detta och göra
ett reportage.

Kalla sidan av turbosystemet pulverlackades medan den varma sidan coatades
med en värmetålig yta.

Det är klart man inte lämnar iväg saker
och ting på pulverlack när man kan göra
det själv.

Plenumet eller tryckboxen, kärt barn har många namn. Som synes är plats en bristvara.

Du kan ge dig bara den på att det bara finns en sån här motor i hela världen, i alla fall i fyrcylindrigt utförande. Blocket är av V8 modell men tiltat på sidan med en ny kam- och
vevaxel för 4 cylindrar i sig. Egendesignat av Mattias Stenström som utan tvekan har runt 32 timmar på dygnet. Den här metanoldrickande motorn ger lätt en bra bit över 2000
kusar vilket kan behövas när man jagar äran att ha den snabbaste 4-cylindriga bilen i världen.
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mycket om mjukvaran och på den fronten inser jag att jag kommer att behöva
hjälp. Jag har kontakt med ett företag
i USA som kommer förse mig med en
mapp som jag tror kommer fungera. De
verkar ha koll på läget, säger Mattias.
Mattias har stoppat på en kullagrad
Garrett 2860 som är lämplig för detta
bygge och lämnat pipan original om
man bortser från själva ﬂänsen där turbon nu sitter monterad. Turbon får sin
smörjning via tvåtaktsoljereturen som
helt enkelt läcker in lite olja i lagerhuset.
Fördelen med en kullagrad turbo är att
den behöver ytterst lite smörjning om
man jämför mot en gammal glidlagrad
variant. En ljuddämpare har också den
fått plats eftersom Mattias är till åren
kommen och ogärna stör sin omgivning
i onödan. Mapsensorn är utbytt mot en
3 bars-variant som mer än väl ska räcka
till och ge insprutningssystemet korrekt
information.
Det här bygget har precis startat sin
resa mot högre höjder och vi kommer
att ha all anledning till att följa Mattias
Stenström och hans kamp och strävan
mot 200 hästar, hela kolvar och ett problemfritt skoterliv. Vi återkommer med
en bromsning. Stort tack till Svensk Turboservice

Mattias är inte den som är den och går
och köper saker i onödan. Naturligtvis
byggde han sin egen wastegate som
reglerar laddtrycket. Han har såklart också kittat upp sig med ett antal fjädrar för
att hitta rätt.

Gå in på facebook och följ Mattias
på Stenström Turbo Racing

Alla rör sitter ihop med vanlig silikonslang och slangklämma. Vi pratar om ett
moderat laddtryck som inte kräver värre
saker än så.

Den här Mattias är utan tvekan från Ransta by utanför Västerås och är väldigt ihärdig
och duktig. Till vardags servar och bygger han industriugnar där man i första hand
pysslar med härdning. Kvällar och nätter bygger han på diverse prylar som har det gemensamt att de ska gå fort, eller i alla fall fortare än vad de gör för tillfället. Kom på en
sak. Mattias Stenström borde vara väldigt glad för Matti. Utan Matti är en Mattias bara
ett as. Något att tänka på alla ni som heter Mattias.
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